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“Um homem de 
caráter poderá ser 
derrotado mas 
jamais destruído”. 
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -0,32% Pontos: 
64.149,57 Máxima de +0,51% : 
64.680 pontos Mínima de -0,45% 
: 64.063 pontos Volume: 7,52 
bilhões Variação em 2017: 6,51% 
Variação no mês: 6,51% Dow 
Jones: -0,18% (18h29) Pontos: 
19.790,59 Nasdaq: +0,07% 
(18h29) Pontos: 5.542,58 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2230 Venda: R$ 3,2238 
Variação: +0,45% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: +0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2205 Venda: R$ 
3,2211 Variação: +0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2270 
Venda: R$ 3,3670 Variação: 
+0,42% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,85% ao 
ano. - Capital de giro, 14,47% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.212,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,06% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,000 
Variação: +0,81%.

ro) Cotação: R$ 3,2440 Variação: 
+0,59% - Euro (18h29) Compra: 
US$ 1,0635 Venda: US$ 1,0635 
Variação: -0,7% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4380 Venda: R$ 
3,4400 Variação: +0,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4170 Ven-
da: R$ 3,5800 Variação: -0,08%.

vespa Futuro: -0,47% Pontos: 
64.545 Máxima (pontos): 65.230 
Mínima (pontos): 64.520. Global 
40 Cotação: 911,314 centavos 
de dólar Variação: +0,03%.

O governo federal vai 
disponibilizar R$ 8,2 
bilhões em crédito 

para pequenos empresários 
nos próximos dois anos. Os 
recursos liberados são do 
FAT e do BNDES. O objetivo 
é reduzir a inadimplência das 
empresas de menor porte e 
estimular a geração de em-
pregos. As medidas foram 
anunciadas ontem (18) pelo 
Sebrae, durante o lançamen-
to do programa Empreender 
Mais Simples: menos bu-
rocracia, mais crédito. Por 
meio de convênio fi rmado 
com o Banco do Brasil e a 
Receita, o Sebrae investirá 
R$ 200 milhões em sistemas 
para simplifi car o processo 
de gestão do pequeno em-
preendedor.

Serão desenvolvidos dez 

     

Governo vai liberar R$ 8,2 
bilhões para pequenos 
empresários em dois anos

sistemas que pretendem redu-
zir o tempo, a burocracia e a 
complexidade no cumprimen-
to das obrigações previdenciá-
rias, tributárias, trabalhistas 
e de formalização. O projeto 
prevê a abertura de novas 
linhas de fi nanciamento para 
as microempresas. O acesso 
ao crédito ocorrerá sob acom-
panhamento e consultoria do 
Sebrae.

Entre as medidas que visam 
desburocratizar as etapas de 
licenciamento das microem-
presas, está a adoção de uma 
nota fiscal eletrônica para 
uniformizar as operações e via-
bilizar o trabalho de empresas 
que não têm documentação 
eletrônica. 

Outras medidas destacadas 
pelo Sebrae são a criação da 
Rede Simples, sistema integra-

do de informação entre muni-
cípios, estados e a União e do 
portal E-social, que eliminará 
obrigações chamadas “acessó-
rias” e viabilizar o recolhimen-
to da previdência e do FGTS 
no próprio sistema do Simples 
Nacional. As mudanças come-
çarão a ser implementadas a 
partir de fevereiro próximo e 
devem ser concluídas em 2018. 
Cerca de 150 mil empresas 
devem ser benefi ciadas com 
as medidas.

A equipe do governo reite-
rou que o projeto do Sebrae 
junto com outras medidas já 
adotadas pelo governo estão 
seguindo o objetivo de contro-
lar os gastos e retomar o cres-
cimento econômico brasileiro. 
Em pronunciamento, Temer 
resumiu as ações econômicas 
de sua gestão. Ele adiantou que 

O presidente da República, Michel Temer (c), e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha 

(c/d), participam do lançamento do programa "Empreender Mais Simples-Menos Burocracia.

Mais Crédito", na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, ontem (18).

geração de novos empregos só 
deve ocorrer a partir do segun-
do semestre do ano que vem. 
Para este ano, a expectativa 
é de retomada da capacidade 
ociosa.

“A microeconomia produz 
resultados imediatos e é isso 
que nós queremos o ano que 

vem. Nós sabemos que muitas 
empresas foram obrigadas a 
demitir, daí o número quase 
assustador de desempregados, 
mas muitos conservaram os 
empregados, portanto, uma 
capacidade ociosa ainda muito 
evidente. [....] O primeiro passo 
do crescimento é utilizar a 

capacidade ociosa. Vamos 
começar a reduzir o desem-
prego no segundo semestre 
do ano que vem, porque nesse 
primeiro semestre a capaci-
dade ociosa será utilizada, o 
que já signifi ca um início ou 
retorno do crescimento do 
país”, disse (ABr).

Brasília - O presidente do 
Banco do Brasil, Paulo Caffa-
relli, disse ontem (18), que não 
há como estimar a quantidade 
de empregos que o Programa 
Empreender Mais Simples 
pode gerar nos próximos dois 
anos, mas estimou que 50 mil 
empresas podem ser benefi cia-
das. Para o presidente do Se-
brae, Guilherme Afi f, o primeiro 
impacto é não produzir mais 
desemprego, dando capital 
de giro para as empresas em 
difi culdades.

“O tíquete médio dos fi nan-
ciamentos é de R$ 50 mil. É 
pouco, mas o pouco multiplica-
do pode dar muito fôlego para 
a economia”, completou. 

Caffarelli afi rmou também 
que a ampliação do crédito para 
as micro e pequenas empresas 
brasileiras vai colocá-las como 
importantes atores no processo 
de retomada do crescimento 
do País. “Mais do que dinheiro, 

Presidente do Banco do Brasil, 

Paulo Caffarelli.

Boeing da Latam foi 
atingido por tiro de 
fuzil 

Um Boeing 767-300 da Latam 
foi atingido por um disparo de 
fuzil em pleno voo. O projétil 
de calibre 7,62 milímetros abriu 
um buraco e fi cou alojado na 
asa esquerda da aeronave. O 
Boeing está sendo avaliado 
no Centro de Manutenção 
da Latam em São Carlos. Em 
nota, a Latam informou que o 
incidente não comprometeu a 
segurança do voo.

A empresa informou não ser 
possível determinar quando e 
em que local aconteceu o inci-
dente, já que nada foi relatado 
pela tripulação, porque não se 
percebeu o impacto. A marca 
deixada pelo projétil só foi 
descoberta quando o Boeing 
entrou na unidade de São Car-
los para a manutenção progra-
mada, no último dia 15.

No dia anterior, o avião havia 
feito um voo entre Barcelona, 
na Espanha, e o Aeroporto 
Internacional de Cumbica, 
em Guarulhos, na Grande São 
Paulo.

A empresa notifi cou a Anac. 
A Polícia Federal investiga o 
caso. O fuzil 7,62 mm é adotado 
pelo Exército brasileiro, mas a 
arma tem sido apreendida com 
frequência em posse de grupos 
criminosos (AE).

O Índice de Confi ança do 
Empresário Industrial alcançou 
50,1 pontos em janeiro, o que 
signifi ca aumento de 2,1 pon-
tos com relação a dezembro. 
A informação foi divulgada 
ontem (18) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). É 
a primeira vez que o índice sobe 
em três meses. Além disso, o 
indicador fi cou ligeiramente 
acima da linha divisória dos 50 
pontos, que separa o pessimis-
mo do otimismo. 

Com relação a janeiro de 
2016, o índice subiu 13,6 pon-
tos. No entanto, continua abai-
xo da média histórica, de 54,1 
pontos. A confi ança melhorou 
principalmente nas grandes 
empresas, onde o indicador 
da confi ança do empresário 
passou de 50,3 em dezembro 
para 52,7 pontos em janeiro. 
Nas pequenas empresas, o 
indicador subiu de 44,4 para 
46,3 pontos e nas médias, de 
46,7 para 48,6 pontos.

Na avaliação da CNI, a melho-
ra é resultado de fatores como 
o anúncio de medidas para re-
cuperar a economia, a redução 

Brasília - O presidente do 
Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, deu uma rápida 
entrevista à emissora de TV 
norte-americana CNN durante 
o Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, e concordou com o 
apresentador Richard Quest 
sobre a percepção de que o pior 
da crise para o Brasil parece 
ter fi cado para trás. Segundo 
Ilan, o País passou por processo 
de estabilização nos últimos 
meses e, agora, caminha rumo 
à recuperação com a retomada 
da atividade.

Ilan comentou que a infl ação 
tem caído no Brasil porque há 
demanda retraída e também 
porque o BC tem agido para 
colocar a infl ação de volta à 
meta nos próximos anos. Sobre 
a economia global, o presidente 
do BC brasileiro foi questiona-
do sobre as preocupações com 
a chegada do governo Donald 
Trump, nos Estados Unidos. 
Ilan disse que há preocupação 
com os efeitos indiretos de 
eventuais mudanças. 

“O Brasil é uma economia 
relativamente fechada. Então, 
olhamos mais para consequên-

Presidente do Banco Central 

(BC), Ilan Goldfajn.

Simples Nacional 
As empresas que querem optar 

pela adesão ao Simples Nacional 
para 2017 devem correr, pois tem 
até o próximo dia 31 para realizar 
essa opção e, uma vez deferida, pro-
duzirá efeitos a partir do primeiro 
dia do ano calendário da opção. A 
opção pode ser feita no site: (www8.
receita.fazenda.gov.br/simplesna-
cional). As empresas de serviço 
também podem aderir ao sistema 
simplifi cado de tributação.

Brasília - O presidente da Re-
pública, Michel Temer, afi rmou 
ontem (18), que deseja fazer 
todas as reformas possíveis, 
“sem nenhum temor”, e disse 
que a retomada do diálogo 
com o Congresso já permitiu 
mudanças. Reconheceu, no 
entanto, que a reformulação 
da macroeconomia não produz 
efeitos a curto prazo, e disse 
que a redução do desemprego 
só deve começar a acontecer 
no segundo semestre. 

“Para sair da recessão, o pri-
meiro passo que estamos dando 
para retomar crescimento é 
usar capacidade ociosa. E isso 
deve ocorrer neste primeiro 
semestre. Por isso, devemos 
começar a reduzir desemprego 
no segundo semestre do ano”, 
disse Temer, ao defender que 
seu governo é “o governo das 
reformas”, sem receios de en-

Presidente da República, 

Michel Temer.
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André Dusek/Estadão Conteúdo

50 mil empresas podem ser benefi ciadas 
com Empreender Mais Simples

no Fórum Econômico de Davos. 
Também citou a redução dos 
juros básicos da economia bra-
sileira, como consequência da 
desaceleração da infl ação, como 
um fator favorável em termos de 
ambiente econômico.

O Banco do Brasil irá dis-
ponibilizar um total de R$ 8,2 
bilhões em crédito orientado às 
micro e pequenas empresas nos 
próximos dois anos. O convênio 
fi rmado ontem com o Sebrae 
terá cerca de R$ 1,2 bilhão em 
crédito por meio da linha Pro-
ger Urbano Capital de Giro, com 
recursos do FAT. Os outros R$ 
7 bilhões virão da linha BNDES 
Capital de Giro Progeren. “No 
momento em que todos os nos-
sos esforços estão canalizados 
na retomada do crescimento, 
parcerias como esta têm papel 
fundamental, principalmente 
porque estamos tratando de 
micro e pequenas empresas”, 
disse Caffarelli (AE).

estamos oferecendo assessoria 
que vai ajudar a mitigar riscos 
e enfrentar difi culdades que os 
micro e pequenos empresários 
veem hoje”, disse. 

O presidente do BB comentou 
ainda que, com ambiente mais 
favorável, já há investidores 
mais confi antes, inclusive do ex-
terior, como já se pôde perceber 

‘O pior já passou’;
o Brasil caminha

para a recuperação

cias globais do que para as 
implicações diretas”, disse o 
presidente do Banco Central. 
“Para nós, a globalização gera 
benefícios. Nós, de verdade, 
acreditamos que deveríamos fa-
zer mais (pela globalização)”. 

Antes de encerrar a entre-
vista, Richard Quest entregou 
uma caneta a Ilan Goldfajn e 
pediu que marcasse um ponto 
em um quadro com uma escala 
de incertezas que vai de zero 
a 10. Ilan marcou um ponto 
perto do fi m da linha. “É mais 
perto de 10 do que de zero”, 
disse (AE).

Temer diz que deseja fazer todas 
as reformas possíveis sem temor

mia, hoje em 13%. “Isso é sinal 
de que medidas concretas e pal-
páveis estão dando resultados”, 
disse. O presidente contabiliza 
54 medidas que foram tomadas 
em seu governo graças à reto-
mada do diálogo com o Con-
gresso. “A macroeconomia está 
sendo reformulada, mas produz 
efeito em prazos mais longos. 
A microeconomia não, produz 
efeitos imediatos, e é isso que 
queremos”, disse Temer.

O presidente mencionou 
que, em viagens ao exterior, a 
preocupação principal demons-
trada pelos investidores era a 
burocracia do sistema. Temer 
disse ainda que o governo já 
tem tomado iniciativas, como 
a eliminação de 14,2 mil cargos 
comissionados. “Temos muitas 
vezes uma capacidade ociosa na 
administração pública, ociosa e 
dispensável”, afi rmou (AE).

frentar questões que possam 
ter resistência no Legislativo 
ou junto à população. 

Segundo Temer, entre esses 
efeitos concretos está a pers-
pectiva de infl ação menor, o que 
abriu caminho para a redução da 
taxa básica de juros da econo-

Confi ança do empresário 
sobe pela primeira vez 

em três meses

dos juros e a desaceleração da 
infl ação. O indicador de expec-
tativas para os próximos seis 
meses subiu de 51,6 pontos 
em dezembro para 54,7 pontos 
em janeiro. Mas os empresários 
continuam percebendo piora 
da situação atual da indústria 
e da economia. 

O indicador de condições 
atuais subiu de 40,7 para 41,2 
pontos entre janeiro e de-
zembro, ainda bem abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos. 
A pesquisa ouviu 2.791 em-
presas em todo o país entre 3 
e 13 de janeiro. Dessas, 1.088 
são pequenas empresas, 1.056 
são médias e 647 são de grande 
porte  (ABr).

São Paulo - Prestes a ser 
expulso definitivamente do 
PDT por ter votado à favor da 
proposta do teto de gastos, o 
senador Telmário Mota (RR) 
falou ontem (18), em entrevista 
à Rádio Guaíba, que vai pedir 
fi liação ao PTB, partido che-
fi ado pelo ex-deputado federal 
Roberto Jefferson.

A expulsão de Mota foi deci-
dida pela executiva do PDT e 
ainda precisa ser confi rmada 
pela direção nacional do seu 
partido. “Tenho conversado 
com vários partidos, mas tenho 
mais afi nidade com o PTB. Fico 
muito feliz se o PTB me aceitar, 
quero entrar como soldado”, 
disse o senador. 

Ele voltou a atacar o pre-
sidente do PDT, Carlos Lupi. 
Dessa vez, Mota falou que Lupi 
se comporta mais como chefe 
de facção do que como presi-
dente de um partido por não 
admitir diálogo no comando 
da sigla (AE).

Telmário vai pedir 
fi liação ao PTB
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste
jornal, consulte sua agência
de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

OPINIÃO

A educação em 
“ponto morto”?

Não houve avanços na 

qualidade da educação 

básica brasileira, 

segundo o resultado 

da avaliação realizada 

com 70 países, que 

posicionou o Brasil na 

constrangedora 65ª 

posição

Estamos a frente apenas 
da Argélia, Tunísia, 
República Dominicana 

e de duas ex-repúblicas da 
antiga Iugoslávia, Macedônia e 
Kosovo. Os dados são do Pisa, 
realizado pela Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
que avalia, a cada três anos, 
o que sabem os adolescentes 
entre 15 e 16 anos, no que diz 
respeito a leitura, matemática 
e as ciências. Essa revelação 
envergonha e preocupa. Mais 
de 70% dos estudantes brasi-
leiros não atingiram o nível 2 
de ensino, numa escala que 
vai de 0 a 6. 

A pesquisa mostra mais uma 
vez como o país não está fazen-
do o dever de casa, ao deixar 
de priorizar a educação, maior 
alavanca do desenvolvimento 
humano e, por conseguinte, 
econômico e social. Os núme-
ros negativos, se devidamente 
mapeados, podem ajudar a 
lançar luzes sobre como pode-
mos virar o jogo e ainda servir 
como bússola orientadora do 
caminho a ser percorrido. 
Simples? Nenhum pouco, dada 
a nossa dimensão geográfi ca 
de proporções continentais, 
retalhada por toda a sorte de 
desigualdades. Mas, não há 
dúvidas que podemos fazer 
melhor.

Essa guinada necessita de 
um movimento da nação que 
promova um diálogo sério 
e comprometido com a im-
plementação de mudanças, 
no menor espaço de tempo 
possível, envolvendo profi ssio-
nais da educação e instâncias 
governamentais de todas as es-
feras. Está cada vez mais claro 
que o professor em sala de aula 
precisa aperfeiçoar metodolo-
gias de ensino para assegurar 
o direto de aprender. Deve ser 
capaz de fazer qualquer aluno 
aprender, potencializando os 
conhecimentos anteriores e 
paralelos em favor da cons-
trução de sentido e signifi cado 
para o que se pretende ensinar 
de novo. Mas, como identifi car 
os espaços de melhoria da 
atuação docente?

O Programa Descoberta, 
inspirado em uma iniciativa da 
Fundação Bill & Melinda Gates 
que contou com a participação 
direta de pesquisadores das 
mais renomadas universida-
des norte-americanas, como 
Harvard, Chicago, Stanford, no 
Brasil capitaneado pelo Grupo 
Positivo, é uma das inciativas 
desenhadas para esse fi m. Os 
professores são avaliados em 
plena sala de aula por outros 
professores e pelos próprios 
alunos. O programa mostra 
uma relação direta entre a 
performance dos professores 
e o rendimento dos estudantes 
acerca do que se pretende que 
os alunos aprendam com a 
intervenção pedagógica.

Os alunos também precisam 
fazer a sua parte. Precisam se 
assumir na profi ssão de estu-

dante. No Brasil, quando se 
pergunta para dona de casa e 
estudante, qual a sua profi ssão, 
normalmente a resposta é: eu 
não trabalho! Essa mentalida-
de atrapalha o empenho e a 
seriedade que essas funções 
desempenham na sociedade. 
As políticas públicas também 
têm papel fundamental nesse 
salto qualitativo que precisa-
mos empreender. Revisar a 
base curricular nacional, sua 
coerência e coesão com nosso 
tempo, aproximando o que 
se pretende ensinar ao dia a 
dia desse estudante, a fi m de 
que se amplie os horizontes 
de atuação desses jovens no 
mundo.

O gosto pela investigação, 
a curiosidade, são caracte-
rísticas humanas que devem 
fertilizar as estratégias para 
aprender, além de serem culti-
vadas pelo professor pelo fato 
de ser a base do pensamento 
criativo, tão exigido no mundo 
do trabalho. Não faltam meios 
para isso, desde o olhar atento 
do professor à participação de 
cada um em sala de aula até 
o incremento de linguagens 
contemporâneas oferecidas 
pela tecnologia que aproxima o 
mundo do estudante ao mundo 
da escola, fazendo com que 
ele se sinta considerado no 
planejamento das aulas.

Para aprender é que neces-
sário querer. Mais do que isso, 
é necessária coragem! O que 
move o corpo, antes aquece o 
coração. O professor, precisa, 
portanto, tocar esse aluno, 
entendendo que seu trabalho 
está a serviço da formação de 
cidadãos críticos e inovadores. 
Gente humanizada que pensa 
e age, integrando conheci-
mentos em favor de soluções 
sustentáveis para um mundo 
melhor. Sem levar em conta 
essas premissas, o Pisa parece 
indicar um cenário desolador, 
de poucas perspectivas. 

Mas ainda bem que não é 
só isso. Como ressaltamos, já 
existem ações testadas que 
podem ajudar a mudar o pano-
rama. É um equívoco descartar 
todas as contribuições que os 
diferentes tempos da educação 
nos proporcionaram. Mas, os 
tempos são outros e exige de 
todos velocidade, direção e 
objetivos claros, a partir de 
diagnósticos como esse. O 
desafi o começa acreditando 
que não se pode continuar 
ensinando da forma como os 
professores aprenderam. 

O novo mundo suscita novas 
formas de interação humana. 
Isso envolve o engajamento 
da sala de aula com a era 
tecnológica, mudanças no 
cenário educacional, por meio 
da revisão da base curricular 
e novas posturas de atuação 
de professores e estudantes. 
É preciso trabalhar sob a se-
guinte constatação: é preciso 
reinventar a forma de ensinar 
para que não se perca o desejo 
de aprender, sempre mais e 
melhor sobre o mundo que 
nos cerca. 

E, certamente, o ensino tra-
dicional com foco na exposição 
verbal, lista exercícios, repeti-
ção e memorização, não dará 
conta de garantir a relevância 
da escola no cenário atual.

(*) - É diretora pedagógica
da Editora Positivo.

Acedriana Vicente (*)
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O fundador do WikiLeaks, o 
australiano Julian Assange, es-
taria disposto a ser extraditado 
aos Estados Unidos, cumprindo 
a promessa que fi zera semana 
passada. Responsável pelo site 
que vazou milhares de docu-
mentos sigilosos e diplomáticos 
dos Estados Unidos, Assange 
prometeu que se entregaria à 
Justiça se Obama concedesse 
indulto ao ex-soldado Chelsea 
Manning, condenado a 35 anos 
de prisão por colaborar com o 
WikiLeaks. O indulto foi anun-
ciado por Obama, que comutou 
a pena do ex-militar que atuava 
como analista de inteligência do 
Exército dos EUA. 

Manning, que é transexual, 
tinha sido condenada à prisão 
por 35 anos em isolamento, 
mas agora será libertada em 
17 de maio, e não mais em 
2045. Além de Manning, Obama 

concedeu perdão a 63 pessoas 
e reduziu a prisão de outras 
209, tornando-se o presidente 
que mais comutou sentenças. A 
comutação da pena de Manning 
foi duramente criticada por 
líderes republicanos. Fontes 
ligadas a Obama disseram que 
o democrata considerava a 
pena de 35 anos “excessiva”, 
ainda mais porque Manning 
demonstrou arrependimento 
pelos vazamentos.  

Por sua vez, o australiano Julian 
Assange vive na embaixada do 
Equador em Londres desde junho 
de 2012. Ele é acusado de abusos 
sexuais na Suécia, mas teme ir 
ao país responder ao processo 
e acabar sendo extraditado aos 
EUA. Ele é uma das pessoas 
mais procuradas pela Justiça 
norte-americana e pode ser con-
denado por todos os vazamentos 
do WikiLeaks (ANSA).

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse ontem (18) 
que o governo federal vai 
liberar pelo menos mil homens 
do Exército, da Marinha e 
Aeronáutica para atuar nos 
presídios de todo o país. As 
forças estarão prontas para 
entrar em ação no prazo de 
oito a dez dias e o efetivo po-
derá ser ampliado conforme a 
demanda dos estados. Serão 
empregados militares que já 
atuaram em operações de var-
redura e segurança realizadas 
durante a Copa do Mundo e os 
Jogos Olímpicos, sempre que 
possível deslocados de outras 
unidades da federação, para 
garantir a segurança das equi-
pes e evitar a “contaminação” 
da operação.

Inicialmente, o Ministério 
da Defesa destinará R$ 10 
milhões para custear a ope-
ração, mas esse montante 
também vai variar conforme a 
necessidade. De acordo com 
o ministro, os militares só 
entrarão nos estabelecimen-
tos prisionais após as forças 
policiais locais garantirem que 
não há risco. Os militares não 
terão contato com os presos, 
que deverão ser retirados das 
celas e demais dependências 
durante a inspeção em busca 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann.

Padre 
escandaliza 
Itália com 
casos de orgia 

Um escândalo sexual envol-
vendo um padre que promovia 
orgias chocou a cidade de 
Pádua, localizada na região do 
Vêneto, no norte da Itália. Don 
Andrea Contin, da igreja de San 
Lazzaro, teria feito sexo com 
várias mulheres da paróquia. 
Nas práticas, eram utilizados 
jogos, acessórios e fantasias. 
De acordo com fontes ligadas 
à investigação, ao menos nove 
mulheres teriam praticado atos 
sexuais com o sacerdote. 

Em depoimento, duas admiti-
ram ter mantido relações com o 
padre, que está afastado de suas 
funções. Uma das mulheres 
contou que o religioso chegou 
a sugerir que outros homens 
participassem dos encontros, 
como orgia. O padre foi des-
coberto durante uma investi-
gação de violência privada e 
favorecimento à prostituição. 
Isso porque as duas mulheres, 
uma de 49 anos e outra de 51, 
contaram ter sido “vítimas” do 
sacerdote.

A de 49 anos era “amante” do 
padre desde 2014. À polícia, ela 
disse que o sacerdote a obrigou 
a se prostituir e a manter sexo 
em condições “extremas”. Já 
a mulher de 51 anos relatou 
que o padre se aproveitou de 
um momento de fragilidade 
emocional em uma época que 
passava por um divórcio para 
tocar suas partes íntimas e 
propor sexo (ANSA).

Policiais federais cumpri-
ram ontem (18) mandados de 
busca e apreensão para tentar 
localizar peças furtadas da 
coleção Geyer, do Museu Im-
perial. Os três mandados foram 
cumpridos nos estados do Rio 
de Janeiro, de São Paulo e da 
Bahia. As peças furtadas faziam 
parte de uma coleção privada 
de 4 mil obras, de propriedade 
de Paulo Geyer, que foi doada 
em 1999 por ele ao Museu Im-
perial, junto com a casa em que 
morava. Os bens só passariam 
ao museu público após a morte 
de sua mulher, Maria Cecília, o 

que ocorreu em 2014.
Logo após a morte de Ma-

ria Cecília, a Polícia Federal 
informou que algumas peças 
foram furtadas antes de serem 
defi nitivamente incorporadas 
ao acervo do Museu Imperial. 
A PF suspeita que os objetos 
foram furtados por parentes de 
Paulo Geyer. A chamada cole-
ção Geyer fi ca na antiga casa do 
milionário, que tornou-se um 
museu chamado Casa Geyer, 
no Rio. A casa é vinculada ao 
Museu Imperial de Petrópolis, 
na região serrana fl uminense 
(ABr).

Persiste, no entanto, um 
gargalo em matemática, 
no terceiro ano do ensi-

no médio. Ao deixar a escola, 
apenas 7,3% dos estudantes 
atingem níveis satisfatórios de 
aprendizado. O índice é menor 
que o da última divulgação, 
em 2013, quando essa parcela 
era 9,3%.

O índice é ainda menor 
quando consideradas apenas 
as escolas públicas. Ape-
nas 3,6% têm aprendizado 
adequado, o que significa 
que 96,4% não aprendem o 
esperado na escola. “É algo 
muito frustrante. A gente 
não está conseguindo avançar 
na gestão da política pública 
educacional”, diz a presidente 
executiva do movimento, Pris-
cila Cruz. “Matemática é uma 
disciplina cujo aprendizado 
é muito mais dependente da 
escola. Se não aprendeu na 
escola, não aprende na vida. 
Diferentemente de leitura e 

O índice de estudantes com aprendizado adequado aumentou, 

mas ainda há um gargalo em matemática.

John Stillwell/Pool/Reuters
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Só 7,3% dos alunos atingem 
aprendizado adequado em matemática
O percentual de estudantes com aprendizado adequado no Brasil aumentou do ensino fundamental ao 
ensino médio, de acordo com dados divulgados ontem (18) pelo movimento Todos pela Educação

apesar de ter apresentado 
nacionalmente um aumento 
no percentual de estudantes 
com aprendizado adequado, 
o país cumpriu apenas a meta 
estipulada para o português no 
5º ano do ensino fundamental. 
A meta para a matemática no 
3º ano era que 40,6% tivessem 
o aprendizado adequado.

De acordo com a defi nição 
do Todos pela Educação, o 
aprendizado adequado de 
matemática no ensino médio 
signifi ca que os estudantes 
tiraram pelo menos 350 no 
Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb). Isso os 
coloca no nível 5 de 10. São 
estudantes que conseguem 
pelo menos resolver equações, 
determinar a semelhança 
entre imagens e calcular, por 
exemplo, a divisão do lucro em 
relação a dois investimentos 
iniciais diferentes. “É o mí-
nimo adequado”, diz Priscila 
(ABr).

interpretação de texto, que é 
algo que os estudantes acabam 
praticando fora da escola”, 
acrescenta. 

O Brasil não tem, ofi cial-
mente, uma defi nição clara 
do que deve ser aprendido em 
cada nível de ensino. O movi-
mento Todos pela Educação 

estabelece metas para que em 
2022, ano do bicentenário da 
independência do país, seja 
garantido a todas as crianças 
e jovens o direito à educação 
de qualidade. O movimento 
estabelece também metas in-
termediárias de aprendizado. 
Pelos critérios do movimento, 

Governo libera Forças Armadas 
para atuar em presídios

de armas, drogas e aparelhos 
celulares.

“Nosso pessoal atuará pon-
tualmente e, depois, deixará 
o local. As Forças Armadas 
têm qualifi cação para isso. Nas 
Olimpíadas, fi zemos varreduras 
em quase todos os imóveis dos 
Jogos. Temos pessoal muito 
bem treinado para dar conta 
desse tipo de tarefa”, acrescen-
tou Jungmann, explicando que, 
embora assumam o controle da 
operação de varredura na uni-
dade prisional, as Forças Arma-
das não vão operar e controlar 
presídios e penitenciárias, não 
vão substituir policiais e agen-
tes penitenciários estaduais 

nem atuarão sozinhas.
Além do apoio de soldados 

e ofi ciais para vasculhar os 
presídios à procura de armas 
e produtos e substâncias ilí-
citas, o Ministério da Defesa 
e as Forças Armadas também 
vão oferecer treinamento para 
que as próprias forças de 
segurança pública estaduais 
façam inspeções regulares. 
“Compete aos estados manter 
a limpeza [segurança] dos 
estabelecimentos em que 
recolhermos as armas. Para 
isso, se o governo estadual 
solicitar, vamos disponibili-
zar treinamento de equipes” 
(ABr).

Fundador do Wikileaks 
está pronto

para extradição a EUA
O fundador 

do WikiLeaks, 

o australiano 

Julian 

Assange.

PF busca peças furtadas 
da coleção Geyer
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Por um 2017 sem 
procrastinação! É 
agora ou nunca! 

Já se passaram alguns 

dias de 2017, e eu quero 

saber: o que você já fez 

até aqui? 

Quais daqueles sonhos e 
planos que você colo-
cou na lista de desejos 

para 2017 já estão saindo 
do papel? O que você tem 
feito para transformar estes 
sonhos em realidade? Muitos 
reclamaram de 2016, mas eu 
te pergunto: quem é você em 
2017? Você é alguém novo para 
este ano novo ou é o mesmo do 
ano passado? 

Estamos chegando ao fi nal 
do primeiro mês de 2017. 
Você já parou para pensar no 
tempo que você já viveu neste 
período? Foi um tempo bem 
vivido, bem aproveitado? E 
antes que você pense em sair 
por aí fazendo algo pelo calor 
da emoção, quero te dizer que 
aproveitar o tempo que temos 
não é agir sem cautela ou sem 
planejamento. 

Como fazer valer cada ins-
tante de nossas vidas? Apro-
veitar o tempo que temos 
signifi ca ter atitude, perseve-
rança, determinação. Signifi ca 
ainda ter sonhos, ter fé em si 
próprio, acreditar no poder da 
luz que você tem dentro de si. 
A falta de fé é amiga íntima da 
procrastinação. 

Talvez ao ler este texto, 
você pense que é exagero falar 
em procrastinação em pleno 
começo de ano. As energias 
estão renovadas, o astral está 
alto, a procrastinação passa 

bem longe. O problema é que, 
muitas vezes, estes objetivos 
se perdem com o passar dos 
meses. Boa parte desse astral 
que começa em janeiro não 
chega em dezembro. 

Pensando nisso, quero com-
partilhar com você algumas 
dicas para te ajudar a fugir 
do desânimo e da procrasti-
nação. 

1- Liste as suas metas - Co-
loque aqui tudo o que você 
quer realizar em 2017. Se você 
não fez isso na virada do ano, 
não tem problema. Aproveite 
e faça agora! 

2- Defi na o grau de priori-
dade de cada meta - Isso te 
ajudará a identifi car o que é 
mais importante e necessário 
para você. 

3- Divida a meta em etapas 
- Metas defi nidas, o próximo 
passo é estabelecer as ações 
que deverão ser feitas para 
cumprir estes objetivos. 

4- Se parabenize pelas con-
quistas ao longo do ano - Quem 
disse que é preciso chegar em 
dezembro para celebrar as vitó-
rias do ano? A cada passo dado, 
a cada superação alcançada, a 
cada meta cumprida, parabe-
nize a pessoa responsável por 
cada conquista: você! 

Mantenha o foco em seus 
objetivos, acredite no seu po-
tencial e não desanime. Tenho 
certeza que 2017 será um ano 
extraordinário para você e para 
quem te cerca. 

(*) - É Master Coach Senior e 
presidente da maior escola de 

coaching do Brasil, o IBC.

José Roberto Marques (*) 

A - Mais Emprego 
Todos os dias milhares de pessoas buscam um novo emprego ou alguma 
ocupação. Para essas pessoas a boa notícia é que o Portal Mais Emprego 
(http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/home.xhtml) conta com 
milhares de vagas distribuídas em todo país e disponíveis para preen-
chimento imediato. As vagas são ofertadas por empresas da iniciativa 
privada. Elas enviam todas as especifi cações do posto em aberto ao 
Sine (Sistema Nacional de Emprego), que atua como intermediador 
encaminhando o trabalhador para preencher a vaga. Mas para que isso 
ocorra, o candidato em busca de colocação deve manter o seu cadastro 
atualizado. Qualquer pessoa pode se candidatar a uma das vagas.

B - Reúso de Água 
A Fiesp está com inscrições abertas para sua 12ª edição do Prêmio 
Fiesp de Conservação e Reúso de Água. A iniciativa é uma forma de 
divulgar as iniciativas das empresas industriais que apostam na redu-
ção do consumo e desperdício de água geram benefícios ambientais, 
econômicos e sociais, aumentando também sua competitividade. O 
Prêmio tem duas categorias: micro e pequeno porte ou médio e grande 
porte. O projeto deve levar em conta a sua importância e dimensão em 
termos de conservação de água; ações, programas ou campanhas de 
sensibilização de funcionários; ações de monitoramento da qualidade 
e quantidade de água e/ou do efl uente, que demonstrem os resultados 
obtidos. Inscrições e mais informações em: (http://www.fi esp.com.br/
premioagua).

C - Viagem Ecoliterária
Já é possível adquirir cabines para a 7ª edição do ‘Navegar é Preciso’, 
resultado da parceria da Livraria da Vila com a Auroraeco Viagens, que 
acontece entre os dias 1 a 5 de maio. O barco, que navegará pelas águas 
do Rio Negro, conta com a presença dos escritores Ziraldo, Márcia Tiburi, 
Monja Coen, Beatriz Bracher e João Paulo Cuenca. Já o escritor Mário 
Prata participa pelo segundo ano consecutivo. A música fi cará a cargo 
de Chico César e a jornada será realizada a bordo do Iberostar Grand 
Amazon. Haverá bate papos sobre literatura e música e os convidados 
dividirão histórias de vida, refl exões sobre criação, suas experiências 
como artistas e se entrevistarão mutuamente no auditório do barco. 
Mais informações: (reservas@auroraeco.com.br) ou (http://livrariadavila.
com.br/navegar/). 

D - Corredores de Kart 
As inscrições para a 2ª edição das 12h Webmotors SP de Kart já estão 
entrando na reta fi nal. O evento, idealizado pelo piloto da Stock Car Tuka 
Rocha, acontece nos próximos dias 27 e 28, no kartódromo de Interlagos. 
Serão 12 horas seguidas de provas de kart para pilotos amadores e pro-
fi ssionais na pista mais desafi adora do país, reconhecida como o templo 
do kartismo brasileiro. Além das provas para os adultos, as crianças 
também poderão participar. Para os pilotos federados das categorias 
cadete e mirim, o evento traz a Corrida Senninha Tuka Racing School 
Kids, que acontece na mesma data com largada às 8h30. Inscrições: 
(12hsaopaulo@noblu.com.br). Informações no tel. (19) 3295-8981.

E - Templos e Igrejas 
Única na América Latina, a Church Tech Expo - Feira Internacional de 
Inovação, Infraestrutura e Soluções para Templos e Igrejas - chega a sua 
3ª edição apresentando o que há de melhor em tecnologia para infra-
estrutura, produção e distribuição de áudio e vídeo e novidades para o 
segmento de segurança eletrônica. Com inscrições já abertas, o evento 
é voltado para líderes religiosos, profi ssionais e voluntários técnicos e de 
louvor e acontece de 6 a 8 de junho, no São Paulo Expo. Realizada pela 
VP Group, a 3ª Church Tech Expo espera receber 16 mil visitantes e 200 
empresas representantes de marcas reconhecidas em todo o mundo. 
Outras informações: (www.churchtechexpo.com.br).

F - Revisão de Textos
O Centro de Idiomas Brasillis abre inscrição para o Curso online sobre 
Revisao de Textos. No programa, revisão de livros de fi cção e não fi cção 
traduzidos do inglês; revisao no processo editorial e dicas de mercado; 
novo acordo ortográfi co; revisão de diálogos em livros de fi cção tradu-
zidos do inglês; entre outras ferramentas. O curso que tem a duração 
de dois meses, aulas, com uma hora e meia, cada, uma vez por semana, 
sempre as quintas de 18h00 às 19h30. O curso  terá início no dia 23 de 
março. A matrícula já está aberta e as vagas são limitadas. Entrar em 
contato com o Brasillis, através dos tels: (21) 2512-3697/2529-8104 ou 
(brasillis@brasillis.com.br).

G - Passeio de Helicóptero 
Se você tem vontade de conhecer São Paulo do alto, a hora é agora. 
Entre os própximos dias 22 e 28, os voos do pacote Panorâmico 1 da 

High Class (www.passeiosdehelicoptero.com.br) que saírem do Campo 
de Marte entre 9h00 e 17h00 cairão de R$1.300,00 para R$1.080,00 (17% 
de desconto) se o pagamento for à vista. Mas se quiser parcelar no cartão 
de crédito, é só falar com a empresa que ela concede um valor especial 
nessa semana de homenagens à maior cidade da América Latina. Então 
que tal reunir três amigos e aproveitar esse desconto? Como a aeronave 
Robinson 44 Raven 22 leva piloto e até três passageiros, se decolar com 
a capacidade máxima, o passeio por pessoa sai a R$360,00. Mais infor-
mações tel. 3823-2061 (contato@passeiosdehelicoptero.com.br).  

H - Alunos Especiais 
O Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Sorocaba da 
UFSCar disponibiliza vagas para alunos especiais em seu programa de 
mestrado. Podem concorrer à vaga de aluno especial candidatos com curso 
de graduação concluído em instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. Os critérios para participar de cada uma das disciplinas serão 
determinados pelo docente responsável, porém, fi ca estabelecido que 
o aluno especial não será aceito nas disciplinas obrigatórias da grade 
curricular e poderá cursar no máximo duas disciplinas do PPGEd-So. 
Os formulários necessários estãono site (www.ppged.ufscar.br). Mais 
informações (ppgedsorocaba@ufscar.br) ou tel. (15) 3229-5959. 

I - Vendas pela Internet
Grandes especialistas do mercado digital se reúnem no dia 7 de fevereiro, 
das 8h00 às 14h00, no Hotel Gran Estanplaza (rua Arizona, 1517), para 
uma série de palestras, debates e apresentações de casos de sucesso 
voltados ao tema “Como vender mais pela internet, em 2017”. Esse é o 
Digital Business Day SP. Ppalestras de Pedro Eugenio, fundador e CEO 
da Black Friday no Brasil; Roberto Cury, diretor de marketing da OLX; 
Maurício Vargas, presidente do ReclameAqui; Thiago Bueno, marketing 
da IBM; Diego Dourado, marketing do UOL Host; Moyses Simantob, 
coordenador e docente do FGV CEO Inovação; Alexandre Gibotti, dire-
tor executivo da ABRADi;  Edmardo Galli, CEO Latam da IgnitionOne; 
Rodrigo Almeida, diretor comercial da Dinamize e Vinícius Melo, diretor 
da Rebellion Digital. Inscrições em: (www.digitalbusinessday.com.br).

J - Rio Solimões 
A Paradiso Viagens & Turismo está com uma parceria com o Barco 
N.M. Monteiro, proporcionado ao turista a  possibilidade de navegar os 
1600km do Rio Solimões desde Manaus até Tabatinga, fronteira com a 
Colômbia. A viagem tem duração de 7 dias, sempre saindo de Manaus 
no Sábado e chegando em Tabatinga na 6ª feira. O barco acomoda 
cerca de 250 pessoas em rede. O turista tanto pode viajar nas redes 
como em uma das 10 confortáveis cabines suítes, com cama de casal 
ou beliche. O regime é de pensão completa, e as refeições, para quem 
viaja nas cabines, são feitas em sala privativa com ar condicionado. O 
barco também proporciona uma charmosa sala de estar panorâmica e 
climatizada, exclusiva aos passageiros das cabines. Saiba mais em: (www.
paradisoturismo.com.br).

A - Mais Emprego 
Todos os dias milhares de pessoas buscam um novo emprego ou alguma 

D - Corredores de Kart 
As inscrições para a 2ª edição das 12h Webmotors SP de Kart já estão
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A Pesquisa do Mercado 
Imobiliário, realizada pelo 
Departamento de Economia 
e Estatística do Secovi-SP, 
apurou que em novembro fo-
ram comercializadas na cidade 
de São Paulo 1.724 unidades 
residenciais novas. O volume 
é 14,4% superior ao total 
vendido em outubro (1.507 
unidades), mas 30,3% inferior 
em relação a novembro de 
2015 (2.473 unidades). Este 
foi o segundo melhor mês em 
vendas do ano de 2016.

No acumulado de janeiro 
a novembro de 2016, foram 
comercializadas, na capital 
paulista, 14.048 unidades 
residenciais, volume 18,7% 
inferior ao total vendido 
no mesmo período de 2015 
(17.283 unidades). A cidade 
de São Paulo encerrou o mês 
de novembro com a oferta de 
24.968 unidades disponíveis 
para venda - resultado 1,6% 
superior a outubro (24.575 
unidades) e 8,2% menor em 
comparação com novem-
bro de 2015 (27.199 unida-
des). A oferta é composta 
por imóveis na planta, em 
construção e prontos (esto-
que), lançados nos últimos 

Dados mostram a volta, ainda tímida, da confi ança dos 

incorporadores na economia.

Lagarde 
questiona plano 
econômico de 
Trump

A diretora do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, ironizou 
ontem (18) as pretensões 
econômicas de Donald Trump 
à frente da Presidência dos 
Estados Unidos. “Não quero 
comentar sobre as políticas do 
presidente eleito. Não temos 
informações detalhadas sobre 
seu programa.. se é que existe 
um programa”, disse Lagarde 
ao responder a uma pergunta 
sobre o que esperava do gover-
no do magnata.

A resposta arrancou risadas 
do público que estava em um 
dos painéis do Fórum Econô-
mico Mundial de Davos que 
debatia a “crise” da classe média 
mundial. Ao falar sobre a situ-
ação do mundo atual, Lagarde 
destacou que esse é momento 
para que os líderes políticos 
“repensem profundamente as 
políticas econômicas e monetá-
rias perante à clara resposta de 
protesto e decepção da classe 
média - que chega com os re-
sultados políticos nos Estados 
Unidos ou na Europa”.

Para ela, essa insatisfação 
“provavelmente” signifi ca que 
é preciso pensar em como fazer 
uma “maior redistribuição de 
renda” no mundo e que refor-
mas estruturais são necessárias 
em todos os países do globo 
(ANSA).

Ontem (18), em Brasília, 
durante o lançamento 
do programa Empre-

ender Mais Simples – que visa 
reduzir a burocracia e conceder 
mais crédito às micro e peque-
nas empresas – o presidente 
da República, Michel Temer, 
reforçou a importância da efi -
ciência nos serviços oferecidos 
pelo governo, além de melhores 
condições de financiamento 
para o setor. 

“O Estado tem que assumir 
postura menos cartorial e mais 
efi ciente, tem de garantir con-
dições de fi nanciamento mais 
racionais. E é nessa direção 
que nós estamos agindo. O 
nosso governo dá todo apoio a 
quem apoia o Brasil”, afi rmou 
o presidente. O programa 
Empreender Mais Simples é 
uma parceria entre o governo 

Presidente da República, Michel Temer.

O Ministério Público do Peru 
ordenou o congelamento das 
contas da empreiteira brasi-
leira Camargo Corrêa no país. 
A construtora é suspeita de 
participação no pagamento de 
suborno em esquemas para frau-
dar licitações da área de infra-
estrutura. A decisão, divulgada 
pelo MP peruano por meio do 
Twitter, foi tomada em conjunto 
com a Unidade de Inteligência 
Financeira, órgão peruano de 
fi scalização bancária.

A medida abrange também 
as companhias ligadas ao em-
presário Gonzalo Monteverde, 
apontado pelos promotores 
peruanos como operador de 
esquemas irregulares da Ode-
brecht no Peru. No início de 
janeiro, a Odebrecht fechou um 
acordo de colaboração com os 
promotores peruanos, no qual 
concordou em devolver R$ 30 
milhões aos cofres públicos do 
país, relativos a ganhos ilícitos 
(ABr). 

Sh
ut

te
rs

to
ck

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Menos burocracia e mais crédito 
para pequenas empresas

“O Estado tem que assumir postura menos cartorial e mais efi ciente, tem de garantir condições de 
fi nanciamento mais racionais. E é nessa direção que nós estamos agindo”

para desburocratizar a gestão 
de empresas. Durante o even-
to, o presidente Michel Temer 
reforçou a importância das 
reformas que o governo federal 
está propondo ao Congresso 
Nacional. 

Para ele, apesar de ser pesada 
e dura, a reforma da Previdência 
Social é indispensável. “Para 
manter o emprego hoje, para 
conquistar o emprego hoje, 
para permitir que os estudantes 
menos favorecidos economica-
mente possam frequentar as 
universidades e, naturalmente, 
para garantir as aposentadorias 
no futuro, é preciso reformu-
lar a Previdência, guardando, 
evidentemente, o direito ad-
quirido”. Temer adiantou que 
a próxima reforma proposta 
será a simplifi cação do sistema 
tributário (Casa Civil/PR).

federal com o Sebrae e o Banco 
do Brasil. O objetivo é reduzir a 
burocracia e orientar donos de 
pequenos negócios no acesso a 
fi nanciamentos.

Um total de R$ 8,2 bilhões 

será disponibilizado às micro e 
pequenas empresas nos próxi-
mos dois anos. Também serão 
investidos R$ 200 milhões no 
desenvolvimento e na melhoria 
de dez sistemas informatizados 

Aumentaram as vendas de 
imóveis em São Paulo

36 meses (dezembro/2013 a 
novembro/2016).

De acordo com dados da Em-
braesp, a cidade de São Paulo 
registrou no mês de novembro 
o total de 3.214 unidades resi-
denciais lançadas, volume 45% 
superior ao percebido em ou-
tubro (2.217 unidades) e 8,8% 
inferior a novembro de 2015 
(3.525 unidades). De janeiro 
a novembro, foram lançadas 
15.603 unidades residenciais 
na Capital - queda de 19,5% em 

comparação ao mesmo período 
de 2015 (19.393 unidades).

“Mesmo com a tradicional 
sazonalidade de fi m de ano, 
a quantidade de lançamen-
tos nos meses de outubro e 
novembro é relevante por-
que comprova a volta, ainda 
tímida, da confi ança dos in-
corporadores na economia e 
no funcionamento das nossas 
instituições”, analisa Celso 
Petrucci, economista-chefe 
do Secovi-SP (AS/Secovi).

Peru congela contas da 
Camargo Corrêa
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Há vários instrumentos 

utilizados para manter 

os seres humanos 

de cabeça baixa, 

sem incentivos para 

aproveitarem todo o seu 

potencial

Religião, escolas, artes, 
têm sido largamente 
empregadas há sécu-

los, gerando desigualdades, 
mas há uma questão pouco 
comentada: a da indolência 
individual ou induzida para 
manter dóceis as massas e 
que predispõe os indivíduos a 
fi carem acomodados e a não 
desenvolverem o necessário 
esforço para o seu aprimora-
mento e, com isso, deixam de 
colocar em movimento as suas 
capacitações de examinar e 
elucidar o signifi cado da vida, 
pois todos nós a recebemos 
por igual. 

Acima de qualquer lei e nor-
mas, pairam as leis do Criador 
que devem ser reconhecidas e 
observadas em tudo para que 
possa haver a paz e o progresso 
real. Estamos continuamente 
desvalorizando a vida e seu 
signifi cado com ideias estapa-
fúrdias. Estamos alimentando 
pensamentos negativos. O 
descontentamento e a insa-
tisfação têm sido cultivados 
de todas as formas, por meio 
dos telejornais, fi lmes e novelas 
mostrando a triste imagem do 
atraso do Brasil e da humani-
dade como um todo. 

Desconhecemos a liderança 
positiva, as críticas são lança-
das impiedosamente abrindo 
feridas e destruição. Diz a 
tradição que antigamente os 
senhores proprietários de 
terras não davam aos colonos 
um desjejum nutritivo para 
mantê-los enfraquecidos. 
Agora não estamos nutrindo 
as mentes com esperança e 
alegria de viver. O importante 
é não nos deixarmos abater 
por situações que deixaram 
marcas. 

A vida continua e novos 
eventos agradáveis devem 
ser cultivados para anular o 
que fi cou para trás. Devemos 
nos preparar com rigor e 
disciplina diante do mundo 
de aspereza que nos rodeia, 
fortalecendo-nos diante de si-
tuações complexas, mantendo 
o bom convívio social, e assim 
ganhando força e habilidades 
para a defesa e para enfrentar 

as adversidades e pessoas hos-
tis. A ideia é evitar atrair formas 
de medo altamente danosas e 
inquietantes. 

São tantos os descuidos e 
desconhecimento de nós mes-
mos, que os problemas acabam 
surgindo de forma inesperada. 
Daí a importância de reservar 
um tempo para nos libertar 
das questões materiais, de só 
olhar para coisas pequenas; 
temos de tentar elevar o olhar 
para tudo o que for nobre. A 
humildade espiritual capacita 
o ser humano a ampliar o seu 
saber sobre a vida. Na aspereza 
dominante é muito gratifi cante 
encontrar pessoas que deixam 
que sua alma se manifeste 
dizendo palavras amigas.

Hoje estamos enfrentando a 
congestão de tudo, de pessoas, 
carros, informações, proble-
mas, e ao lado dela, o apagão 
mental, a falta de bom senso e 
iniciativa. Educar para o século 
21 exige foco na melhora da 
qualidade humana, mostrando 
o que é importante na vida, en-
carando os problemas reais de 
frente, buscando as soluções 
com o conhecimento adquiri-
do.  Focar permanentemente 
nas defi ciências ou fi car criti-
cando as fraquezas das pessoas 
provoca o rebaixamento geral 
e motivacional. 

No sentido oposto, enaltecer 
e elogiar as coisas boas cria um 
ambiente mais favorável ao 
entendimento e ao aprimora-
mento. Isso é muito importante 
e deveria ser levado a sério por 
todos nós, pelas TVs e fi lmes 
que muitas vezes mantêm o 
foco no negativo, no que acon-
tece de ruim, no que há de pior 
no ser humano, predispondo os 
espectadores ao pessimismo, 
descontentamento, desânimo, 
falta de coragem e visão para 
dar a volta por cima. 

Temos de fugir da crescente 
robotização paralisante que 
sufoca as individualidades e 
contribui para formar uma 
geração apática e sem a im-
prescindível força de vontade 
voltada para o benefi ciamento 
e embelezamento geral das 
condições de vida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites (www.vidaeapren-
dizado.com.br) e (www.library.com.

br). Autor de: Nola – o manuscrito 
que abalou o mundo; O segredo de 

Darwin; 2012...e depois?; Desenvolvi-
mento Humano; O Homem Sábio e os 
Jovens; e A trajetória do ser humano 
na Terra – em busca da verdade e da 
felicidade  (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Mudanças
de paradigmas

Os executivos brasileiros 
estão entre os mais otimistas 
do mundo quanto ao futuro 
dos seus negócios. Pesqui-
sa da consultoria Pricewa-
terhouseCoopers registra o 
salto de confi ança brasileiro 
como “impressionante”. De 
acordo com o relatório, 57% 
dos grandes empresários 
nacionais estão muito con-
fiantes no crescimento de 
seus empreendimentos nos 
próximos 12 meses. Há um 
ano, apenas 24% dos CEOs 
brasileiros acreditavam que 
seus negócios prosperariam 
e que haveria aumento de 
receitas. 

Para o deputado Vanderei 
Macris (PSDB-SP) é um sinal 
de que o pior da crise econô-
mica passou. “Vivemos agora 
uma inversão do processo 
com a diminuição de juros, a 
aprovação do teto de gastos, 
da reforma da Previdência na 
Comissão de Justiça, a refor-

Deputado Vanderei Macris 

(PSDB-SP).

O município paulista de 
Santa Isabel, cidade natal do 
cartunista Mauricio de Sousa, 
criador da Turma da Mônica, 
pode receber o título de Capi-
tal Nacional das Histórias em 
Quadrinhos. É o que propõe o 
projeto do deputado Roberto 
Alves (PRB-SP), recém-enca-
minhado ao Senado. Nascido 
em 1935, Maurício é um dos 
mais conhecidos autores de 
quadrinhos do país. Sua turma 
já é conhecida em 50 países e 
chegou ao número de um bilhão 
de revistas publicadas. 

Além dos quadrinhos, a Tur-
ma da Mônica estampa ainda 
livros ilustrados, revistas de 
atividades, álbum de fi guri-
nhas, CD-ROMs e livros em 
braile. Mais de 100 indústrias 
nacionais e internacionais 
também são licenciadas para 

produzir quase 2.500 itens com 
os personagens, entre jogos, 
brinquedos, roupas, calçados, 
decoração, papelaria, material 
escolar, alimentação. Segundo 
o autor da proposta, desde 2013 
a prefeitura de Santa Isabel 
tem fomentado ações culturais 
e adotando as histórias em 
quadrinhos como instrumento 
para difusão cultural e educa-
cional. 

A cidade também tem tra-
balhado pela preservação da 
memória e difusão da ampla 
obra de Mauricio de Sousa. Daí 
o reconhecimento pela con-
tribuição que vem prestando 
à preservação do patrimônio 
cultural paulista e do país.

O projeto aguarda leitura da 
Mesa para ser encaminhado 
às comissões permanentes da 
Casa (Ag.Senado).

Turma da Mônica/Maurício de Souza/Reprodução

O veículo que estiver estacionado sem autorização 
em vaga destinada a pessoas com defi ciência poderá 
ser apreendido. Projeto do Senado, em análise na Co-
missão de Constituição e Justiça, estabelece ainda que 
a apreensão não eximirá o motorista infrator da multa a 
ser aplicada. Para o autor do projeto, senador Romário 
(PSB-RJ), a inclusão dessa penalidade pode fazer com 
que as pessoas pensem mais antes de parar de maneira 
irregular nas vagas para pessoas com defi ciência. 

A infração ainda ocorre com frequência, observou o 
senador. A relatora, senadora Fátima Bezerra (PT-RN), 
concorda. “Estacionar irregularmente em vagas destina-
das a pessoas com defi ciência é comportamento vil que 
deve ser combatido e punido de forma enérgica para evitar 
que seja repetido outras vezes”. Ela acatou emenda do 
senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) que prevê o mesmo 
tipo de penalidade para quem estacionar sem autorização 
nas vagas destinadas a idosos (AgSenado).

O presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara, 
deputado Padre João (PT-
MG) criticou o que considera 
omissão do Estado em rela-
ção ao sistema penitenciário 
brasileiro. Após diligência aos 
presídios de Manaus, ele citou a 
percepção dos presos e dos fa-
miliares com a precarização dos 
serviços prestados depois da 
terceirização dos presídios.

“É um consenso assusta-
dor, pois a gente percebe que 
todo o processo está falido e 
precisa de correções urgentes 
em todo o sistema - e tudo o 
que envolve também a vida do 
preso. Porque o sistema fi cou 
mais violento quando foi ter-
ceirizado”, disse Padre João. A 
comissão foi a Manaus para ve-
rifi car a situação dos presídios 
que passaram por rebeliões, 
resultando em 64 mortes. O 
colegiado visitou o complexo 
penitenciário, as famílias dos 
detentos e fez reuniões com 
autoridades.

Segundo o presidente da co-
missão, quando uma empresa 
ganha a terceirização ela “quar-
teiriza” determinado serviço. 
“Você precariza ainda mais; o 

Padre João: a terceirização é um processo perverso que não cabe 

no sistema prisional.

Governo 
decide 
injetar R$ 30 
milhões em 
qualifi cação 
de presos

Como mais uma medida para 
tentar reagir à crise no sistema 
penitenciário, o governo federal 
decidiu injetar R$ 30 milhões 
no projeto Começar de Novo, 
criado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) há oito anos 
para proporcionar a reinserção 
profi ssional de pessoas presas. 
De acordo com o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
que se reuniu na manhã de 
ontem (18) com a presidente do 
STF e do CNJ, ministra Cármen 
Lúcia, a meta será benefi ciar 15 
mil detentos com qualifi cação 
profi ssional. 

Questionado, ele não especi-
fi cou de onde sairão os recursos 
para a parceria. Por enquanto, 
foi criado um grupo de trabalho 
com técnicos do Ministério do 
Trabalho e do CNJ para ma-
pear o mercado e identifi car 
quais cursos de qualifi cação 
profi ssional devem ser oferta-
dos aos detentos. A intenção, 
segundo Nogueira, é fazer um 
lançamento ofi cial da parceria 
até o dia 10 de fevereiro. 

Por meio do Começar de 
Novo, os tribunais de Justiça 
estaduais promovem ações de 
qualifi cação e fi rmam parce-
rias com empresas visando a 
reinserção profi ssional de de-
tentos. Dados do CNJ mostram 
que 16.622 vagas de emprego 
foram criadas pelo projeto des-
de 2009, mas somente 11.828 
foram preenchidas (ABr).

A MP 746, que trata do 
tema, tranca a pauta de 
deliberações e precisa 

ser votada antes de todas as 
que se encontram na agenda. 
Desde sua edição pelo governo, 
em setembro de 2016, a matéria 
dividiu opiniões. 

O protesto dos estudantes 
contra a medida envolveu 
ocupações de escolas públicas 
secundaristas em todo o país. 

Com ajustes nos pontos mais 
criticados, a MP foi aprovada 
pela Câmara em 30 de novem-
bro. Porém, o texto resultante, 
chegou ao Senado apenas no 
dia 14 dezembro, o último de 
votações na Casa antes do re-
cesso parlamentar. Por isso, o 
exame fi cou para 2017. A MP 
havia passado inicialmente pela 
análise de comissão mista de 
deputados e senadores. Como 
as discussões se prolongaram, 
o prazo de vigência foi pror-
rogado por mais 60 dias, até o 
dia 2 de março. Portanto, após 
a retomada das atividades, os 
senadores terão somente um 

Uma das importantes mudanças determinadas pela Medida 

Provisória é a adoção do ensino médio em tempo integral.

Uso do FGTS 
para compra 
de imóvel por 
cooperativistas

A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmara 
aprovou o projeto do deputado 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
que concede aos trabalhadores 
associados a cooperativas ha-
bitacionais o direito de usar os 
recursos do FGTS para comprar 
imóvel destinado a moradia. O 
parecer do relator, deputado 
Leopoldo Meyer (PSB-PR), foi 
favorável à proposta. 

“Cooperativas habitacionais 
são organizações sem fi ns lucra-
tivos, o que viabiliza o acesso à 
aquisição de um imóvel a preço 
de custo, diferencial especial-
mente importante para famílias 
de mais baixa renda”, disse. 
“Merecem indiscutivelmente, 
portanto, tratamento diferen-
ciado e a inclusão no rol de 
possibilidades de fi nanciamento 
do FGTS”, completou. O projeto 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisado agora pelas comis-
sões de Trabalho; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).  
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Pauta do Senado será aberta com 
votação da reforma do ensino médio

A reforma no ensino médio, que pode resultar na maior alteração na estrutura dessa etapa escolar, 
será a primeira matéria a ser analisada pelo Plenário do Senado no retorno das atividades legislativas, 
a partir de 2 de fevereiro

para incentivar a adoção pelas 
escolas do ensino em tempo 
integral. 

Outro ponto central é a 
fl exibilização curricular, com 
redução do conteúdo obrigató-
rio para que sejam privilegiadas 
cinco áreas de concentração: 
linguagens, matemática, ci-
ências da natureza, ciências 
humanas e formação técnica e 
profi ssional. No texto original 
da MP, entre os conteúdos que 
deixariam de ser obrigatórios 
nesta fase de ensino estavam 
artes, educação física, fi losofi a 
e sociologia. Diante das fortes 
críticas, os deputados optaram 
por deixar claro no texto da MP 
a inclusão da obrigatoriedade 
das quatro disciplinas na base 
nacional comum. 

Além disso, a Câmara ampliou 
de 50% para 60% a composição 
do currículo da etapa preenchi-
do por essa base comum. Os 
40% restantes serão destina-
dos aos itinerários formativos, 
por escolha do estudante (Ag.
Senado).

mês para deliberar sobre a MP 
746. Caso não seja aprovada até 
2 de março, a matéria perderá 
a validade.

Uma das importantes mu-
danças determinadas pela MP 
é a adoção do ensino médio 
em tempo integral. Os depu-
tados conservaram a carga de 
1,4 mil horas, mas incluíram a 
previsão de que, em até cinco 

anos, a partir da publicação das 
mudanças na lei, os sistemas 
de ensino já garantam a oferta 
de ao menos mil horas anuais. 
Para os críticos, a principal 
difi culdade para a implanta-
ção do tempo integral é a falta 
de recursos para investir nas 
escolas públicas. O Ministério 
da Educação prevê programa 
específi co com R$ 1,5 bilhão 

Aumento na confi ança mostra 
que ‘pior da crise já passou’

acontece no Brasil hoje”.
Apesar do otimismo, os 

executivos fazem algumas 
críticas ao ambiente de negó-
cios local. Eles apontam como 
barreiras para o progresso o 
excesso de regulação, a alta 
carga tributária e a infraes-
trutura inadequada. Macris 
concorda com as reclamações 
e acredita que o governo pode 
fazer mais pelo setor. “Pre-
cisamos retomar um Brasil 
diferente, e essas mudanças 
que precisamos fazer são as 
principais para, a partir daí, 
recuperarmos o investimento 
na economia, a credibilidade 
do Brasil”, destacou. 

Segundo a pesquisa, a maior 
parte dos executivos brasileiros 
também mostra prudência nos 
planos, e quase 90% dos entre-
vistados pela consultoria fala 
em “crescimento orgânico” nos 
12 meses seguintes, ou seja, ob-
tido pelo aumento de produção 
e vendas (psdbnacamara).

ma trabalhista em andamento, e 
as reformas tributária e política. 
Essa reversão de expectativas 
está acontecendo, e é isso que 
está respaldando a opinião 
desses empresários que estão aí 
participando ativamente do que 

Criticada a terceirização em 
presídios de todo país

serviço é pior porque o lucro 
deve ser maior. Então, é um 
processo de fato perverso que 
não cabe no sistema prisional”, 
enfatizou o deputado.

Padre João disse ainda que 
a comissão conseguiu liberar 
a entrada de alimentos para 
complementar as refeições dos 
internos, prática comum antes 
da rebelião e da tragédia. Para 
o parlamentar, apenas encar-
cerar não é a solução.

“Mas vai fi cando cada vez 
mais claro que não basta encar-

cerar. Nós temos que garantir 
de fato a recuperação dessas 
pessoas, pois as pessoas que 
estão no presídio saem muito 
mais fortalecidas pelas fac-
ções criminosas doutrinadas, 
e saem com tarefas muito bem 
defi nidas por essas facções que 
controlam os presídios”. Os 
deputados têm agenda em Boa 
Vista, onde morreram mais 33 
presos. De acordo com Padre 
João, o tema será objeto dos 
trabalhos da comissão a partir 
de fevereiro (Ag.Câmara).

Capital Nacional das 
Histórias em Quadrinhos

Carro em vaga de pessoa com defi ciência pode ser apreendido



Educação é um universo 

bem mais extenso do 

que aquilo que oferecem 

os ensinamentos 

ministrados na escola 

convencional, por 

amplos que sejam

Segundo conceitua Kant, 
“A educação tem por 

fim desenvolver, em 

cada indivíduo, toda a per-

feição de que ele seja ca-

paz”, o que a leva bem além 
do mero currículo escolar e a 
torna um processo vitalício. 
“Licht, mehr licht”: “Luz, 

mais luz” teria dito Goethe 
ao morrer, fechando um ciclo 
de aprendizado que o acom-
panhara ao longo de toda 
sua vida, das mais ricas em 
conhecimento. 

Não é sem razão que a sa-
bedoria popular chama a exis-
tência de “a escola da vida”. 
Nela as lições são ministra-
das dia após dia por mestres 
distintos. As “Professoras” 
Família, Sociedade e Vivência; 
os “Professores” Trabalho, 
Colegas e Acontecimentos, 
entre outros, vão transferindo 
conhecimentos e informações 
que fluem para expandir e 
solidifi car a educação em seu 
sentido amplo. 

Dentre todos esses “fatores 
educacionais” os mais impor-
tantes – após a família – são 
os acontecimentos. A lição 
dos fatos, se bem aproveitada, 
evita que se incida no erro 
que outros já praticaram. 
Aliás, a vida é tão curta que 
devemos aprender o máximo 
com a experiência alheia, pois 
talvez não tenhamos tempo 
de aprender com a nossa 
própria! 

Ora, se acontecimentos são 
vetores de educação, a quem 
cabe ministrá-los, de modo a 
que sirvam de lição para as 
pessoas? 

À IMPRENSA, evidente-
mente. 

Ela é testemunha e porta-
voz dos fatos, da História! 

É por ela – e só por ela – 
que os seres humanos tomam 
conhecimento de tudo que se 
passa na Terra. E até fora dela, 
no mundo cósmico! 

Em homenagem a isso, ela 
não pode ser afoita, açodada, 
precipitada. Nem sensaciona-
lista. Menos ainda parcial, en-
volvida com grupos políticos 
ou de qualquer outra natureza, 
o que lhe rouba a autoridade, 
mina a seriedade e comprome-
te a autenticidade! 

Para que se tenha ideia de 
quão poderosa é a infl uência 
que exerce a imprensa sobre 
a mente humana, basta ouvir 
o que comumente as pessoas 
dizem a respeito de alguma 
notícia: “’Tá’ no jornal”! 

exclamam, dando foros de ver-
dade absoluta e indiscutível ao 
que a imprensa estampou. 

Isso levou Carlos de Laet a 
declarar “A imprensa (quem 

o contesta) é o mais pode-

roso meio que se tem in-

ventado para a divulgação 

do pensamento. ” 

A que conclusão obrigatória 
nos levam esses raciocínios ?`

À conclusão de que a 

imprensa séria – a que in-

forma, instrui e, em conse-

quência, educa – tem com-

promisso ético inalienável 

com a verdade e só com a 

verdade, sob pena se trans-

formar em instrumento da 

desordem, do descalabro, 

do caos e o que é pior: da 

própria injustiça!

Há 23 anos, em março de 
1994, alguns veículos de comu-
nicação paulista noticiaram mais 
do que com destaque – com 
estardalhaço sensacionalista – a 
ocorrência de “abusos sexuais” 
que estariam sendo praticados 
contra crianças na Escola Base, 
na capital, e o resultado foi ter-
rível: o linchamento moral – e 
quase físico – dos donos da es-
cola: Maria Aparecida e Icushiro 
Shimada e do colaborador Mau-
rício de Alvarenga!

A consequência dessa le-
viandade, além da destruição 
do estabelecimento escolar 
e da vida dos injustamente 
acusados, foi a condenação do 
Estado a pagar indenização às 
vítimas e as ações propostas 
contra órgãos da imprensa, no 
mesmo sentido. Na ocasião, 
a advogada Maria Elisa Mu-
nhol, em processo contra as 
TV’s Globo e SBT e os jornais 
Folha de São Paulo, Folha da 
Tarde e Notícias Populares, 
pleiteou nada menos de que 
R$3.200.00,00 para cada um 
de seus constituintes, os tam-
bém envolvidos na falsa de-
núncia Saulo e Mara Nunes. 

Mas, ao que parece, a lição 
não serviu para todos. Alguns 
anos depois, um jornal do in-
terior próximo, tomando por 
base declarações contidas em 
conversas tratadas de forma 
espúria – e já desmentidas 
publicamente pelo declarante 
– pôs-se a veicular acusações 
extremamente sérias contra 
o juiz da Comarca, os Promo-
tores, o Prefeito e Secretários 
Municipais, numa atitude que 
beirava o desvario! O assunto, 
com mais detalhes, foi tratado 
no Jornal da Imprensa Paulis-
ta, órgão ofi cial da Associação 
Paulista de Imprensa, de que 
eu era, na ocasião, presidente 
(2006-2009). Aqui fi ca apenas, 
como corolário, a pergunta:

- Que tipo de contribuição 
à educação, à moral e à ética 
aquele órgão da imprensa 
estaria dando? Que exemplo 
para as novas gerações de 
jornalistas e comunicadores? 
Como pôde o responsável 
pelo jornal encarar seus con-
cidadãos, sabendo que lhes 
estava transmitindo – como 
verdades – informações que 
ele sabia serem falsas? E por 
fi m: Como fi ca sua consciên-

cia pessoal, como HOMEM, 

e como PROFISSIONAL 

DA COMUNICAÇÃO, como 

JORNALISTA?  

J. B. Oliveira é Consultor de Em-
presas, Professor Universitário, Ad-

vogado e Jornalista. É Autor do livro 
“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro 

da Academia Cristã de Letras. -
www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a 
Língua”. Editora JBO. 163 pá-
ginas. Preço de capa: R$ 40,00. 
Valor especial de promoção: R$ 
30,00. Pedidos exclusivamen-
te pelo site www.jboliveira.
com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

A educação e 
a imprensa
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www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

38ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0228068-84.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital, do Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a FÁBIO SABBAG MARTINS, CPF. 281.830.338-90, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
19.049,82 (Jan/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do inadimplemento do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em local 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após o prazo supra 
(isento de custas e honorários advocatícios), pague a quantia reclamada ou ofereça embargos, sob 
pena de conversão da ação Monitória em Execução, conforme Art. 702 do CPC, sendo advertido de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. O presente será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

5ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104974-
43.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MARIA NOIVAS 
LOCAÇÃO DE TRAJES A RIGOR LTDA, CNPJ. 03.099.795/0001-02, na pessoa de seu 
representante legal, que SULEIMA JAMIL EL KADRI VISCARDI, ajuizou-lhe uma ação de 
Procedimento Sumário, objetivando seja a mesma julgada procedente com a condenação da ré na 
devolução da quantia de R$ 800,00 pagos pela autora, bem como ao pagamento de indenização 
pelos danos morais e materiais causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua citação por edital, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, 
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª Vara Cível - Regional Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004150-38.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Adriana Pacheco de Barros Nascimento, Rua Licio de Miranda, 713, casa 03, Vila Carioca - CEP 
04225- 030, São Paulo-SP, CPF 339.198.168-70, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese; a 
exequente lhe ajuizou uma ação monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 6.756,80 
(25/04/2013), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, 
decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento 
do valor apontado, sob pena de multa de dez por cento, bem como de honorários advocatícios de dez por 
cento (art. 523 § 1º do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2016. 

Cragea – Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ-MF n.º 44.411.353/0001-50

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/02/2017, às 10 
horas, na sede social à Rodovia Índio Tibiriça, n.º 12.000 – KM 58, Suzano/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Eleição da Diretoria para o próximo triênio, bem como a fi xação dos seus honorários; b) Outros assuntos de 
interesse social. Suzano, 18/01/2017. A Diretoria.                                                                              (19, 20 e 21/01/2017)

11 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE HORAS
Qual o procedimento para oficializar o banco de horas na empresa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA EM FERIADO NO QUAL NÃO COINCIDE 
COM SEU DSR, DEVERÃO SER APLICADOS QUAIS DIREITOS? 

Conforme lei nº605/49 o trabalho realizado em dia destinado ao 
repouso (feriado) deve ser pago em dobro ou a empresa conceder um 
outro dia de folga, sem prejuízo de sua folga habitual.

RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Existe impedimento de o sócio cotista solicitar a retirada de pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO PARA O ALMOÇO
Qual deve ser o intervalo do almoço do funcionário que começa 
a trabalhar às 7hs? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SAI DE FERIAS NA SEGUNDA FEIRA É ERRADO 
PAGAR NA SEXTA FEIRA?

O pagamento da remuneração de férias e, se for o caso, de o abono 
pecuniário de férias, de que trata o art. 143 da CLT, serão efetuados até 
dois dias antes do início do respectivo período de descanso.

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
Empresa possui funcionários que estão solicitando a anteci-
pação de férias, sem o período de concessão vencido, como 
proceder? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo no site: 
[www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE TRABALHO INADEQUADO
Empregada doméstica registrada, que trabalha três dias por 
semana terá direito a quantos dias de férias? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/MF nº 52.045.457/0001-16 – NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 
10:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2017, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor 
Antonio Pepe, nº 94, Parque Jabaquara, a fim de deliberarem sobre a eleição do Sr. Egberto Vieira Lima para o Conselho 
de Administração da Companhia em face da renúncia apresentada pela Sra. Noemy Almeida Oliveira Amaro. São Paulo, 16 
de janeiro de 2017. Maurício Rolim Amaro – Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 21/01/2017)

ARRUDA E VIEIRA IND. E COM. DE MÁQUINAS E PLÁSTICO LTDA. torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente a Renovação da Li-
cença de Operação p/ Indústria e Comércio de Tampas e Dispositivos de Plásticos p/
fechar recipientes, sito à Estrada da Cachoeira, nº 300/64. Jd. Taipas. São Paulo/SP.
TAMC CALDEIRARIA E INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA EPP. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Peças e Obras
Diversas de Caldeiraria Pesada, sito à Rua Do Paschoal, nº 860. Éden. Sorocaba/SP.

Viação Piracicabana S.A.
CNPJ/MF nº 54.360.623/0001-02 – NIRE: 35.300.490.169

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de abril de 2016
Data, Hora e Local: Em 06/04/2016, às 10 hs., na sede social da Companhia, localizada na Estrada Antônio Abdalla nº 
235, Piracicaba-SP. Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente AGE em 1ª convocação, reunindo-se a 
totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Sr. Paulo Sérgio Coelho – 
Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de uma filial 
da Companhia no estado de São Paulo, na cidade de Limeira. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta 
a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por 
unanimidade, aprovaram a abertura de uma filial da Companhia, que será localizada na cidade de Limeira, estado de São 
Paulo, na Rua Barão de Campinas nº 50, bairro Centro, CEP 13.480-210. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos acionistas 
da Companhia sendo eles, Comporte Participações S.A., representada pela Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França 
e Sr. Paulo Sérgio Coelho; e, Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pela Sra. Maria Zélia 
Rodrigues de Souza França e Sr. Paulo Sérgio Coelho; por mim Secretária, Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo 
Presidente – Paulo Sérgio Coelho. Piracicaba (SP), 06/04/2016. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 231.096/16-1 em 
01/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Viação Piracicabana S.A.
CNPJ/MF nº 54.360.623/0001-02 – NIRE: 35.300.490.169

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de julho de 2016
Data, Hora e Local: Em 11/07/2016, às 10 hs., na sede social da Companhia, localizada na Estrada Antônio Abdalla nº 
235, Piracicaba-SP. Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente AGE em 1ª convocação, reunindo-se a 
totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Sr. Paulo Sérgio Coelho – 
Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço 
de filial da Companhia, situada na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 
Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia e 
oferecidos os esclarecimentos necessários, os acionistas, aprovaram por unanimidade, a alteração de endereço da filial 
inscrita no CNPJ/MF nº 54.360.623/0040-00, registrada sob o NIRE nº 35904523976, atualmente situada na Rodovia 
Raposo Tavares nº 6.000, bairro Jardim Esther, cidade de São Roque, estado de São Paulo, CEP 18.131-220, para Rodovia 
Raposo Tavares s/n.º, km 63 + 200mts, bairro Vila Nova São Roque, cidade de São Roque, estado de São Paulo, CEP 
18.131-220. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que depois 
de lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia sendo eles, Comporte Participações S.A., 
representada pela Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Sr. Paulo Sérgio Coelho; e, Glarus Serviços, Tecnologia 
e Participações Ltda., representada pela Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Sr. Paulo Sérgio Coelho; por mim 
Secretária, Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente – Paulo Sérgio Coelho. Piracicaba (SP), 11/07/2016. 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 329.954/16-7 em 27/07/2016. Flávia Regina Britto 
Gonçalves – Secretária Geral.

A conclusão é de uma 
pesquisa realizada pela 
Posigraf, em seis capitais 

brasileiras. Estudo semelhante 
feito no mercado dos Estados 
Unidos, pela MarketingSherpa, 
aponta que 82% do público 
norte-americano confi am nas 
informações dos anúncios 
impressos quando decidem 
comprar. 

Os resultados dos levanta-
mentos surpreendem se for 
considerada a abrangência do 
mercado digital para o universo 
consumidor mundial. O maior 
índice de confi ança no meio 
digital fi cou com as ferramentas 
de busca, como Google e Bing: 
61%. Chama a atenção o fato de 
que nenhum outro tipo de publi-
cidade digital conseguiu índice 
acima de 50% – ou seja, os meios 
causam mais desconfi ança do 
que confi ança na qualidade das 
informações publicitárias.

A pesquisa da Posigraf teve 
por objetivo medir a impor-
tância dos anúncios impressos 
como ferramenta que incentiva 
na hora da compra e envolveu 
um universo de quase mil con-

Anúncios impressos 
lideram em credibilidade
Utilizado por 84% dos consumidores no processo de decisão de compra, o impresso é uma das 
melhores formas de divulgação de preços, produtos e serviços

48% efetuou a compra após 
ter visto o produto em um 
impresso publicitário.

A pesquisa brasileira resume 
que, em relação a bens duráveis, 
8 em cada 10 consumidores usa-
ram impressos promocionais 
ao menos uma vez ao mês para 
se informar sobre produtos, 
preços e promoções. Os entre-
vistados (51%) afi rmaram que, 
em relação às mídias eletrônicas 
(TV, rádio e internet), a princi-
pal vantagem dos anúncios pu-
blicados em tablóides e folhetos 
é a facilidade e comodidade de 
obter informações sobre pre-
ços, produtos e serviços. 

Esse público valoriza nos 
impressos a exposição clara 
dos preços (grandes e visíveis). 
Como sugestão, a pesquisa 
recomenda ao mercado que 
continue utilizando o impresso 
promocional como ferramenta 
para incentivar a compra de 
produtos e serviços, conside-
rando que 89% dos consumido-
res do Sul e do Sudeste do país já 
compraram algum produto após 
vê-lo ofertado num impresso 
promocional (Posigraf).

sumidores das cidades de Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Curitiba, Florianópolis 
e Porto Alegre, homens e 
mulheres de 18 a 60 anos. O 
levantamento mostrou que 66% 
dos entrevistados foram até a 
loja após ver a propaganda nes-
se meio de comunicação que, 
por sua vez, infl uenciou 61% a 
realizarem a compra.

Por outro lado, a infl uência 
da internet no processo de 
compra chegou a 38% dos en-
trevistados, e da TV em 59%. 
Comparando com outros meios 
de comunicação, a pesquisa 

assinala que 50% dos entrevis-
tados compraram um produto 
após pesquisar na internet, e 
45% ao ver propaganda na TV. 
Os consumidores admitiram 
que o que mais gostam de ver 
nos impressos são preços e 
promoções. 

O levantamento revelou 
que o índice de eficiência 
de conversão dos impressos 
promocionais chegou a 70%. 
Em relação à fonte de infor-
mações para a compra de 
bens duráveis, os anúncios 
foram consultados por 80% 
das pessoas entrevistadas e 

A Comissão de Integração 
Nacional da Câmara aprovou 
o projeto que cria uma zona 
franca para o livre comércio 
de importação e exportação 
nos municípios paranaenses de 
Foz do Iguaçu, Guaíra e Bar-
racão. Para o autor, deputado 
Nelson Padovani (PSDB-PR), 
a proposta vai fazer frente à 
concorrência comercial com 
as cidades vizinhas de Puerto 
Iguazu e General Manuel Bel-
grano (Argentina) e Ciudad de 
Leste e Salto del Guairá (Para-
guai), que já comercializam por 
meio de free shops.

Pelo texto, as mercadorias 
estrangeiras ou nacionais 
enviadas à zona franca para 
beneficiamento ou consu-
mo serão, obrigatoriamente, 
destinadas às empresas au-

torizadas a operar na área. 
As mercadorias estrangeiras 
terão isenção dos impostos 
sobre importação (II) e sobre 
produtos industrializados 
(IPI). As nacionais não paga-
rão o IPI. Os benefícios valerão 
por 25 anos.

O relator do projeto, deputa-
do Rocha (PSDB-AC), elogiou a 
iniciativa que, em sua opinião, 
vai aumentar a oferta de em-
pregos no curto prazo, trans-
formando essas cidades em 
entrepostos comerciais equiva-
lentes aos vizinhos estrangeiros 
que já aplicam regime fi scal 
diferenciado. A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Desenvolvi-
mento Econômico; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com De-
fi ciência aprovou o projeto da 
deputada Mara Gabrilli (PSDB-
SP), que assegura à pessoa com 
defi ciência o direito de cumprir 
pena em estabelecimento adap-
tado a sua condição. Pelo texto 
aprovado, a medida se aplica 
também a alas ou presídios 
femininos, em especial para 
atender presas grávidas. 

A relatora na comissão, depu-
tada Rosinha da Adefal (PTdoB-
AL), afi rmou que a proposta 
demonstra a preocupação em 
garantir que as pessoas com 
deficiência cumpram a pena 
de forma digna. “As pessoas 
com defi ciência precisam de 
cuidados, estruturas e serviços 

penais adequados às suas par-
ticularidades”, disse. Rosinha 
manteve a emenda aprovada pela 
Comissão de Seguridade Social 
e Família para deixar explícito 
que a medida se aplica a alas e 
presídios femininos e os recursos 
das adaptações virão do Fundo 
Penitenciário Nacional.

Para a relatora, a mudança 
do texto na comissão para 
garantir que as pessoas com 
defi ciência presas não fi quem 
em estabelecimentos distin-
tos, mas somente em prisões 
adaptadas, ajuda a diminuir 
estigmas. A proposta ainda será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Segurança 
Pública; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Rosinha da Adefal: pessoas com defi ciência

devem cumprir pena de forma digna.

Lúcio Bernardo/Ag.Câmara

Proposta para prisão 
adaptada a pessoa 

com defi ciência

Criação de uma zona 
de livre comércio em 

Foz do Iguaçu
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Especial

Leandra Felipe/Agência Brasil

1. Estado Islâmico e Líbia
Para a maioria dos americanos, Obama não liderou de 

forma efi caz o esforço mundial para conter o crescimento 
do Estado Islâmico. Para a opinião pública e a imprensa, o 
erro do mandatário começou na intervenção militar na Líbia 
em 2011. O próprio Obama reconheceu, no ano passado, 
em entrevista à FOX News, que seu pior erro foi não ter 
acompanhado de maneira efetiva o confl ito, após a queda 
do ditador Muammar kadafi . Depois que Kadafi  deixou o 
poder, a Líbia entrou em colapso, milícias rivais entraram 
em disputa e isso fortaleceu o Estado Islâmico.

Em 2015, após o atentado de Paris, de acordo com a 
pesquisa Gallup, 64% da população do país afi rmaram 
desaprovar a forma como Barack Obama lidou com as 
ameaças do Estado Islâmico. Para eles, Obama deveria 
ter respondido de forma mais agressiva, enviando tropas 
e aumentando a fi scalização interna no país para rastrear 
potenciais suspeitos. Do mesmo modo, a CNN mostrou que 
68% da população disseram que o presidente deveria ter 
enviado tropas terrestres para combate na Síria.

O consultor Ray Reboulet, que vive em Atlanta, no estado 
da Geórgia, acredita que Obama não só não combateu o 
grupo extremista de forma efi caz, como foi inábil em liderar 
a resolução de confl itos no Oriente Médio. “Obama não con-
duziu o confl ito na Líbia de forma adequada e não liderou 
a luta contra o Estado Islâmico como deveria”, disse.

Obama termina mandato com boa 
aprovação e erros, mostram pesquisas

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Barack Obama, termina o mandato com 53% de aprovação, segundo 
as últimas pesquisas divulgadas pela imprensa norte-americana. Para a opinião pública mundial, ele foi 
reconhecidamente um dos mais populares presidentes do país, entretanto, manteve uma média de 40% de 
reprovação. A Agência Brasil pesquisou, ouviu eleitores e elencou cinco temas que mais desagradaram a 
população com relação à administração Obama:

2. Acordo com o Irã
Outro tema que deixou os 

americanos descontentes 
foi o acordo nuclear com o 
Irã, em julho de 2015. Uma 
pesquisa na época indicou 
que apenas três em cada 
dez cidadãos dos EUA con-
cordaram com a assinatura 
do acordo, um dos assuntos 
mais reconhecidos mun-
dialmente na administração 
Obama. Os estadounidenses 
expressaram temor de que 
o acordo possa fortalecer o 
Irã e que, no futuro, o país 
volte a ser uma ameaça aos 
Estados Unidos.

Obama teve muito trabalho com o Congresso para conse-
guir os votos necessários para aprovar esse acordo, porque 
grande parte dos republicanos era contra a suspensão de 
sanções econômicas ao Irã em troca de controle sobre o 
seu programa nuclear.

Na época, usuários das 
redes sociais opinaram que 
o Irã poderia tentar enganar 
os EUA e demais países que 
assinaram o acordo (Alema-
nha, China, França, Reino 
Unido e Rússia), prosseguin-
do com maneiras alternativas 
de projetar uma bomba nu-
clear, fora da supervisão.

3. Obamacare, 
impostos e economia

Considerado um dos maio-
res feitos da gestão Obama, 
o Obamacare – sistema de 
saúde criado para atender 

a pessoas de baixa renda, cuja lei foi extinta na semana 
passada, também é um dos programas mais criticados in-
ternamente. A população atribui, em parte, ao programa 
um aumento de impostos federais para subsidiá-lo. Mas há 
críticas também entre usuários, que afi rmam que apesar 
de benefi ciar 20 milhões de pessoas, o atendimento não é 
satisfatório.

A brasileira Lourdes Silva, 
naturalizada norte-ameri-
cana, usou o Obamacare 
no início, por três anos, 
mas desistiu. Segundo ela, 
a rede de atendimento era 
limitada e tinha que pagar 
quase o mesmo valor que 
alguns planos de saúde. 
“Saúde nos Estados Unidos 
é muito cara, mas, na práti-
ca, o Obamacare ainda não 
era universal. As clínicas 
credenciadas eram poucas e 
quando eu precisava de algo 
mais complexo, tinha que 
buscar fora da cobertura”, 
comentou.

4. Migrações e 
deportações   

Quando foi eleito para o 
primeiro mandato, Bara-
ck Obama prometeu, em 

seu famoso discurso da vitória, uma reforma migratória 
que pudesse resolver a situação de mais de 10 milhões 
de pessoas que vivem sem documentação no território 
norte-americano. Mas, nem no primeiro nem no segundo 
mandato ele conseguiu enviar ao Congresso um projeto 
de lei de migração.   

Nem mesmo no período inicial do primeiro mandato, 
quando teve maioria no Congresso, uma reforma foi levada 
adiante. Além disso, ele termina o mandato com mais de 
2,8 milhões de deportações, segundo dados ofi ciais. Cerca 
de 57% dos deportados tinham antecedentes criminais, 
o que inclui prisões por crimes como roubo, tráfi co de 
drogas e também infrações de trânsito. Mas, durante seu 
governo a deportação de imigrantes ilegais que não tinham 
antecedentes criminais foi recorde: 43%, até setembro do 
ano passado.

5. Humor excessivo
O carisma, a eloquência e o bom humor de Barack Obama 

marcaram a passagem pela Casa Branca. Mas, para alguns, 
a sua participação em programas de auditório foi excessi-
va. O consultor  Reboulet reconhece que isso fez com que 
ele conquistasse mais popularidade. “Todo mundo gosta 
dele. Ele tem todo o jeito de cara legal e é o primeiro afro-
americano na presidência. O problema é que, em algumas 
situações, ele exagerava e, para muitos de nós, dizia coisas 
inapropriadas”.

Durante a campanha presidencial por exemplo, Obama 
fez uma série de declarações que arrancaram risos de pla-
teias de programas de televisão. Ele chegou a gravar um 
vídeo sobre a sua própria aposentadoria, que fez sucesso 
nas redes sociais. Um dos episódios polêmicos ocorreu 
durante a campanha presidencial, quando Donald Trump 
havia dito que talvez Obama tivesse sido o pior presidente 
da história norte-americana. O presidente leu o Twitter em 
um programa de TV em tom de desdém, arrancou risos e 
disse que Trump “nunca seria presidente”.

Mais de 20 milhões de norte-americanos previamente sem seguro de saúde 
ganharam cobertura com o Obamacare
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) Presidente Barack Obama participa do programa da 
apresentadora Ellen Degeneres na TV americana.
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Grupo de deportados aguarda junto a cerca que separa San Diego,
nos EUA, e Tijuana, no México.
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Como evitar fraudes 
sem prejudicar
o bom cliente?

Para a maioria dos 

lojistas on-line, o 

processo de validação 

de um pedido após a 

fi nalização da compra é 

bem parecida

O primeiro passo é a au-
torização de pagamento 
para verifi car se aquele 

determinado cartão é válido e 
se possui saldo para uso. Após 
isso, o antifraude avalia se o 
pedido pode ser encaminha-
do para o cliente ou se antes 
é preciso ainda uma análise 
mais detalhada. Em seguida, 
a operação é encaminhada 
para manuseio e despacho, 
terminando o processo de 
compra. 

Toda a parte automática des-
te processo mencionado ocor-
re de forma muito rápida, em 
poucos segundos, permitindo 
que a maioria das compras seja 
despachada rapidamente para 
o cliente. No entanto, quando 
um pedido precisa ser enviado 
para o processo de revisão 
manual, a análise de um agente 
humano pode levar horas e, em 
alguns casos, até dias. 

Mas e quando o modelo de 
negócios não permite que um 
pedido fi que parado sequer por 
alguns minutos até ser avaliado 
por um analista de fraude? São 
os casos dos estabelecimentos 
que realizam entrega de co-
mida, venda de softwares ou 
jogos on-line: nestes casos, a 
operação tem que ser feita em 
tempo real e as respostas têm 
que ser precisas e instantâneas 
– afi nal, o cliente não estará 
nem um pouco disposto a es-
perar pelo processo de revisão 
para receber a refeição em sua 
casa ou curtir o jogo que foi 
comprado.

Nestes cenários, a empre-
sa não pode se limitar às 
ferramentas tradicionais de 
bloqueio de fraude. É preciso 
haver um sistema efi ciente, 
capaz de avaliar com mais pre-
cisão todos os pedidos e barrar 

somente as que realmente 
sejam fraudulentas. Para esta 
situação, a combinação da aná-
lise do comportamento on-line 
de um cliente durante a jorna-
da de compra e a inteligência 
artifi cial são duas ferramentas 
cruciais para a análise de risco 
de qualquer negócio.

A análise do comportamen-
to de navegação do cliente 
coleta dados muito ricos para 
a análise de fraude, como por 
exemplo o tempo que o cliente 
navegou no site ou aplicativo, 
quantos produtos foram visu-
alizados, se ele simulou fretes, 
se escreveu os números do 
cartão de crédito ou apenas 
“copiou e colou” etc. Ou seja, 
é uma tecnologia que observa 
informações que são vitais para 
saber a intenção de compra de 
um usuário, mas que muitas 
vezes passam despercebidas. 

A inteligência artifi cial, por 
sua vez, entra em ação para 
detectar diversos padrões de 
compras (legítimas ou fraudu-
lentas) em cada loja virtual. 
Com isso, realiza análises as-
sertivas e de altíssima precisão 
em menos de 1 segundo – algo 
que ainda é humanamente 
impossível. O sistema, ade-
mais, aprende com cada nova 
transação processada e evolui 
dia após dia.

Com a união destas duas 
tecnologias – além das técnicas 
tradicionais de análise de frau-
de, ainda muito importantes 
–, o sistema possui uma gama 
muito maior de informações 
para realizar uma análise de 
fraude, o lojista não preju-
dica o bom cliente negando 
compras legítimas e nem tem 
a sua operação “travada”, e o 
consumidor, satisfeito do ou-
tro lado do computador ou do 
smartphone, não hesitará na 
hora de fazer uma nova compra 
no seu estabelecimento.

(*) É co-fundador da Konduto, 
sistema antifraude inovador e 

inteligente para barrar fraudes 
na internet sem prejudicar a 

performance das lojas virtuais.

Tom Canabarro (*)

São Paulo, quinta-feira, 19 de janeiro de 2017
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News@TI
ICMC abre concurso para Livre-Docente

@Estão aberta até o dia 31 de janeiro as inscrições para o concurso 
destinado à obtenção do título de Livre-Docente no Instituto de Ci-

ências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O 
edital contempla os seguintes departamentos e áreas do conhecimento: • 
Departamentos de Matemática: Análise; Álgebra Comutativa e Geometria 
Algébrica; Topologia e Singularidades. • Departamento de Ciências de 
Computação: Ciências de Computação. • Departamento de Matemática 
Aplicada e Estatística: Otimização; Matemática Computacional; Estatís-
tica e Probabilidade; Métodos Analíticos em Física-Matemática; Sistemas 
Complexos. • Departamento de Sistemas de Computação: Sistemas de 
Computação. As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou por procu-
ração na Assistência Acadêmica do ICMC, situada à Avenida Trabalhador 
São-Carlense, 400, no campus da USP em São Carlos. Para obter mais 
informações sobre a documentação exigida, os prazos e as datas das provas, 
consulte o edital completo disponível em icmc.usp.br/e/b077e.

Live Instagram chega ao Brasil

@Vídeos ao vivo no Instagram Stories estão disponíveis no Brasil. 
Desde que anunciamos a ferramenta, em novembro do ano passado, 

temos visto como o formato é capaz de conectar pessoas aos seus amigos 
e comunidades a qualquer momento, de maneira divertida e descontraí-
da. Talvez você tenha visto alguns testes que aconteceram ontem com 
vídeos ao vivo de Ivete Sangalo e Gabriel Medina no Stories do Instagram. 
Utilizar a ferramenta de vídeo ao vivo no Instagram é simples, basta abrir 
a câmera do Stories e escolher o modo "ao vivo" na barra abaixo do botão 
de gravar. O vídeo irá desaparecer do aplicativo assim que a gravação 
for fi nalizada, desta maneira, as pessoas podem se sentir à vontade para 
compartilhar o que quiserem e quando quiserem.

Linha de câmeras à prova de explosão

@Em ambientes que lidam com a possibilidade de explosão, a segu-
rança precisa ser redobrada. Indústrias petroquímicas, plataformas 

de petróleo, unidades fabris de manipulação de fi bras de algodão, portos, 
todos os locais que lidam com produtos altamente infl amáveis, contam 
agora com as câmeras à prova de explosões EPC230U, da fabricante 
chinesa Dahua.  Os equipamentos combinam resistência, tecnologia e 
obedecem às principais recomendações de aplicações de videovigilância 
para ambientes que necessitam de medidas preventivas para o risco 
de explosão. Desenvolvidas em aço inoxidável, as câmeras operam sob 
temperaturas extremas, de -40°C a 60°C, e passaram por testes que 
asseguram a operação em condições de imersão ou de muita poeira. 

‘Líder’ no Quadrante Mágico do Gartner 
para Serviços de Testes de Aplicação

@A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), 
empresa global líder em Tecnologia da Informação, Consultoria 

e Serviços de Processos de Negócios, anuncia que foi posicionada 
como "Líder" no Quadrante Mágico do Gartner para Serviços de Testes 
de Aplicação, pelo terceiro ano consecutivo. O relatório escrito por 
Susanne Matson e Patrick J. Sullivan foi publicado em 28 de novem-
bro de 2016. No relatório, na seção defi nição/descrição de mercado, 
o Gartner aponta "Serviços de Teste de Aplicação" como um termo 
abrangente usado para capturar todos os tipos de serviços de veri-
fi cação e validação que apoiam o controle de qualidade e a garantia 
de qualidade das aplicações dos clientes (www.wipro.com). 

Hoje não há como uma 
marca não incluir a publi-
cidade digital em seu plano 
de marketing. Sabemos a 
importância desse meio por 
atingir um número maior de 
pessoas que passam o dia 
conectado, navegando na in-
ternet. Segundo uma pesquisa 
publicada pela empresa ame-
ricana eMarketer, em 2017, a 
publicidade digital vai superar 
a publicidade na televisão, nos 
Estados Unidos.

Em breve esse movimento 
também chegará em terras 
brasileiras e é por isso que é preciso pensar e repensar em 
como você quer que sua empresa se destaque no meio de 
tantas informações disponíveis no meio digital. Sei que é uma 
tarefa árdua encontrar maneiras arrojadas de engajar sua 
marca com um target tão pluralizado quanto temos hoje, mas 
já possível utilizar novos formatos de anúncios que tendem ser 
mais assertivos que os modelos convencionais e usados desde 
a popularização da internet.

Há diferentes formas de explorar todo potencial das mídias 
digitais, oferecendo formatos com programação personaliza-
da, trazendo a possibilidade de integrações com serviços de 
terceiros e ainda mais fl exibilidade de conteúdo. Vai muito 
além do padrão para impactar o usuário. Isso cria uma nova 
experiência de anúncios online. Também é preciso pensar em 
ações específi cas para a mídia mobile, devido à variedade de 
formatos e alto alcance que ela oferece, fazendo com que sua 
marca esteja sempre presente na palma da mão do usuário 
desejado.

Recentemente, a pesquisa 
do IPG Mediabrands Magna 
mostrou que a publicidade 
digital irá alcançar um market 
share de 40% em território 
americano, mas que terá 
consequência global, pois isso 
gerará uma movimentação 
de U$202 bilhões ao redor do 
mundo. Isso é apenas um refl e-
xo do que vemos em nosso dia 
a dia, onde as pessoas estão di-
recionando sua audiência para 
os meios digitais, deixando de 
lado outros formatos, como 
a televisão, que desde sua 

invenção, liderou o mercado publicitário em todo o mundo.
Mas reitero que é preciso muito cuidado no momento de dirigir 

seus esforços para o mundo digital, pois é necessário fazer um 
planejamento detalhado das ações que se pretende fazer. Para 
otimizar resultado, é preciso identifi car os segmentos que deseja 
atingir. Uma extensa análise de dados brutos é fundamental 
para se conseguir os melhores resultados possíveis. Essa é uma 
possibilidade que outras mídias não oferecem com tanta pre-
cisão e ainda agilidade para uma mudança de direcionamento, 
caso seja necessário.

Explorar a publicidade digital será a melhor maneira de levar 
sua marca de forma direta e objetiva ao público-alvo desejado. 
A tendência é que esse mercado cresça exponencialmente 
nos próximos anos, provocando uma grande transformação na 
maneira das empresas conversarem com o consumidor. Não 
perca essa oportunidade!

(Fonte: Victor Canô, CEO da Cazamba, empresa de tecnologia em mídia que 
permite marcas engajarem com seus consumidores).

Um ano de expansão do marketing digital

Marcelo Scharra (*)
 

Tal inovação tem movimentado não só o mercado, mas 
também o organograma das empresas, que precisaram 
entrar em constante renovação para captar e executar as 

novas necessidades de seus clientes. É o caso da gestão 3.0, um 
movimento de modernização para líderes e gestores de equipes 
que visa redefi nir o conceito de Liderança, transformando-o em 
uma atitude muito mais ampla do que a de gerenciamento e 
controle de tarefas, demandas e entregas.

Para obter os melhores resultados aproveitando as habilidades 
individuais dos membros das equipes, o novo modelo de gestão 
procura dividir as responsabilidades e conhecimentos, tendo como 
objetivo principal a sustentabilidade e a excelência nas demandas. 
Entre as diferenças da gestão tradicional para a 3.0, está a visão 
e os objetivos de cada empresa.  Os modelos clássicos de geren-
ciamento priorizam os resultados, a lucratividade e a construção 
de marcas ou produtos visando a liderança de mercado, ou seja: 
a sua visão é de dentro da companhia para fora.

Já na gestão 3.0, o movimento é inverso, pois o gerenciamento 
busca priorizar o mercado e suas necessidades, inclusive, as 
dos colaboradores da empresa. Ao invés de tentar introduzir 
sua visão e valores ao mercado, a gestão 3.0 procura estimular 
a visão de fora para dentro da empresa, priorizando a sua razão 
de ser, bem como os seus benefícios ou serviços para a sociedade 
como um todo.

Sustentabilidade e confi ança: mantras do marketing 

atual e da gestão 3.0

Para se tornarem gestores 3.0, os líderes devem procurar se 
tornar ‘facilitadores’, compreendendo a fundo as empresas, seus 
respectivos mercados e públicos-alvo, bem como o potencial de 
suas equipes. Somente dessa forma, é que eles poderão unir todas 
as habilidades e recursos disponíveis, criando soluções efetivas 
e vantajosas para o mercado.

No futuro, a gestão 
3.0 poderá assegurar a 

sobrevivência das empresas
Mais do que uma simples promoção ou serviço exclusivo, os consumidores contemporâneos também 
têm demonstrado interesse nas ideologias das marcas que consomem. Afi nal, não basta comprar 
– é necessário também fazer parte de um movimento por trás de cada compra, que represente o 
sentimento coletivo de ‘pertencimento’, com propósitos verdadeiramente sustentáveis e reais

Entretanto, nem só de mudanças no gerenciamento de processos 
vive a gestão 3.0: ela também envolve a contribuição e visão dos 
colaboradores do seu papel dentro das empresas. Afi nal, quando 
as marcas atuam de forma diferente daquela apresentada em sua 
proposta de valor, os funcionários acabam se desestimulando, 
pois desejam fazer parte de projetos que os orgulhem.

Com a gestão 3.0, os setores de recursos humanos ganham a 
oportunidade de engajar os colaboradores de maneira genuína 
e profunda. O mesmo ocorre com a gestão de marketing, porém, 
sob o olhar dos consumidores. Afi nal, o marketing contemporâneo 
também segue a mesma diretriz da gestão 3.0, pois prioriza a sus-
tentabilidade e o propósito de suas campanhas, principalmente, 
em um mundo repleto de desafi os políticos e dilemas diplomáticos 
relacionados ao meio ambiente.

Nesse sentido, a tecnologia tem sido uma grande aliada da 
efetivação da gestão 3.0, pois automatiza processos e diminui a 
distância entre os clientes e empresas, aumentando a velocidade 
e transformação do mercado. Com a gestão 3.0, as empresas mais 
valorizadas pelas comunidades serão aquelas que economizarem 
recursos, resolvendo problemas e oferecendo boas soluções.

Para atingirem os consumidores modernos, que se preocupam 
cada vez mais com os valores das empresas, é que a gestão 3.0 deve 
ser amplamente difundida. Trata-se de uma questão não apenas 
de melhoria, mas de sobrevivência para as marcas, pois a adoção 
de um modelo de gestão fl exível em detrimento do modelo linear 
tradicional fará toda a diferença em seus resultados no decorrer 
dos anos, principalmente, em um mercado cujo público-alvo é 
cada vez mais exigente, moderno e conectado.

(*) É Administrador de Empresas e consultor de gestão da Inside Business 
Design. É formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, com 

especialização em Finanças pelo Insper. A Inside é uma consultoria de Gestão, 
que identifi ca, propõe metas e ajuda a solucionar problemas estratégicos, 

apresentando resultados efetivos de curto prazo. É, ainda, palestrante e 
colaborador do centro de empreendedorismo do Insper.

Segundos dados da Teleco, três grupos 
concentram 85% das conexões de banda larga 
fi xa do País. No entanto, são mais de 9300 
provedores de internet licenciados pelo país 
com grande potencial de crescimento. 

“Um dos nossos empecilhos são as empresas 
piratas, mas a apreensão de equipamentos 
ilegais causou um impacto positivo e encora-
jou com que mais provedores se legalizassem, 
tornando-os competitivos. Atualmente diversos 
provedores estão em franco crescimento, ba-
tendo as operadoras de todo o Brasil”, comenta 
Rodrigo Rossy, da SolusTi. 

Mesmo nos centros urbanos, onde a presença 
das grandes empresas de internet é massiva, 

os pequenos e médios provedores já apontam 
como opção à falta de qualidade do serviço e 
se diferenciam suprindo às principais reclama-
ções dos usuários das operadoras – alto custo 
e atendimento ruim. 

Segundo Uesley Correa, da Network Educa-
tion, que aposta em atendimento individuali-
zado dos assinantes, estes pontos abrem ainda 
mais mercado aos provedores de pequeno e 
médio porte. “As operadoras não entregam 
qualidade no atendimento porque preferem 
ter mais usuários ao investir em qualidade. O 
mercado está aquecido para pequenos e médios 
prestadores, mas é preciso capacitação para se 
manter no setor. O empresário precisa estar 

em busca constante por ideias para renovar o 
serviço”, explica o consultor.

Com as possibilidades de crescimento em 
vista, os pequenos e médios provedores bus-
cam por profi ssionalização e capacitação para 
expandir e fortalecer os negócios. Em 2016, o 
Future ISP, Encontro Nacional de Provedores, 
atraiu 6 mil participantes a Olinda, Pernam-
buco, em três dias de palestras e painéis de 
discussão. “A primeira edição do Future ISP 
foi de um nível técnico excelente. O evento 
elevou o nível das empresas participantes e 
eu saí de lá com nova visão e ideias”, afi rma 
Correa. Mais informações e inscrições: http://
futureisp.com.br/

Pequenos e médios provedores se organizam para conquistar mercado
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BANCO 1

C
COTOVELADA

ROEDORES
ESSACGS

LISTPAOLA
DEEPDAN
AEAHAD
SCALALER

ISOBARICA
ECAPSIC
LESSAOL

EVITACENA
CARACOLAR

SADAIPRE

Estanca 

(?)
dentária:
identifica
cadáveres

Sistema de
unidades

de medida
(Fís.)

Espaço 
de repre-
sentação
teatral

Mover-
se em

círculos

Golpe
com a ar-
ticulação
do braço

Escritora da série 
de livros "Os Ins-

trumentos Mortais"
Reprovação em massa

Grau do
judô

Instrumen-
to natalino

500, em
romanos
Ensinar;
explicar 

Grupo no-
rueguês
de rock

Rica

Criações
do redator
de humor
Acusada

A 7a nota
musical
Celular
(abrev.)

Doença
que aco-

mete digi-
tadores

Ratos e
preás

(?) coisa:
isso

Set (?), lis-
ta das can-

ções de
um show

Profundo,
em inglês
Famoso
teatro de
Milão, na

Itália

Que tem
pressão 
atmosfé-
rica igual

(fem.)

Efeitos da
baixa umi-
dade na
garganta

Tarzan
(Cin.)

Ponto
cardeal do
pôr do sol

(?) Olivei-
ra, atriz

brasileira
 Viseira

Psicologia
(abrev.)

Ente
folclórico

Expressão
de nojo

Previne 

Orígenes
(?), autor
de "O Fei-
jão e o So-
nho" (Lit.)

3/cgs — dan. 4/deep — list. 5/lessa — scala. 6/degola. 9/isobárica. 14/cassandra clare.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua em harmonia 

com Saturno deixa as emoções estáveis e será importante manter o controle emocional, pois teremos que enfrentar muitos 

desafi os. A Lua fi ca fora de curso até ingressar em Escorpião na parte da noite. Marte em mau aspecto com Saturno poderá 

trazer difi culdades, poderemos encontrar empecilhos para concretizar nossos objetivos. Às 19h35 o Sol ingressa em Aquário 

e iniciaremos o ciclo da inovação e do progresso. É hora de enxergar novas possibilidades e promover as mudanças que 

foram preparadas. Em seguida a Lua entra na fase Minguante e ajuda a encerrar tudo que esteja sendo fi nalizado. 
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Pela manhã será mais fácil tratar de 
assuntos que necessitem de atenção 
e foco. O aumento de seu interesse 
pelo trabalho pode melhorar os 
ganhos materiais. Cuidado com 
imprevistos durante o dia, o astral 
é propício a encontrar soluções a 
noite. 72/872 – Marrom.

Precisa ter calma ao lidar com si-
tuação difícil no ambiente, já que 
poderão surgir imprevistos. Também 
é bom evitar dívidas, avais e fi anças e 
ter a necessidade de maior cuidado 
com objetos cortantes. Nesta quinta, 
algo muito desejado irá acontecer 
pelo poder de decisão e impulso. 
95/395 – Verde.

Em breve terá chances de realizar 
algo novo, por isso cumpra suas 
tarefas diárias. Dê mais de si ao seu 
trabalho e ajude a quem necessite 
sem esperar agradecimento. À noite 
ótimo momento para palestras, con-
versas e tudo o que envolva grande 
público e atividade social intensa. 
18/818 – Amarelo.

Marte em mau aspecto com Saturno 
poderá trazer difi culdades, pode-
remos encontrar empecilhos para 
concretizar nossos objetivos. Pode 
decidir em relação a parcerias que 
se iniciam ou se rompem no trabalho. 
As atitudes egoístas prejudicam a 
relação com seus familiares. 90/490 
– Branco.

Nesta quinta estão favorecidas as 
atividades que necessitem de pulso 
fi rme. Será bom assumir algum com-
promisso de prazo longo que poderá 
trazer lucros no futuro. É tempo de 
desenvolver melhores habilidades 
pessoais que trarão progresso no 
trabalho. 42/742 – Amarelo.

O dia muito propício é bom para 
tratamento de saúde e o restabe-
lecimento das suas energias. Muita 
habilidade no trato com as pessoas 
ajudará a fazer e manter bons 
relacionamentos. Bom também 
para atividades fora da rotina que 
venham a renovar sua vida. 96/996 
– Verde.

O Sol as 19h35 na casa quatro, a da fa-
mília, o aproxima de suas raízes, leva 
a viagens e contatos com parentes 
e familiares que estavam afastados. 
Pode voltar as suas raízes e até a 
sua terra natal. Atitude possessiva 
devido à lua em seu signo a noite 
pode causar sofrimento na vida a 
dois. 89/289 – Cinza.

O dia todo é de humor instável pro-
vocado por má comunicação e pouco 
entendimento entre as pessoas. 
Situação difícil até na locomoção 
será resolvida a noite, basta manter 
a calma e saber esperar soluções. 
Curta o ambiente usando a imagi-
nação a noite. 68/468 – Azul.

Lua em harmonia com Saturno deixa 
as emoções estáveis e será impor-
tante manter o controle emocional, 
pois teremos que enfrentar muitos 
desafi os. Cuide melhor de si mesmo 
e evite os excessos que prejudicam a 
sua saúde e tiram a sua energia física 
e mental. 98/298 – Cinza.

Muita energia e a boa disposição 
levam a contatos intensos e amiza-
des mais próximas neste mês. Pode 
realizar viagens e fazer mudanças 
importantes desde que faça depois 
do aniversário.  O dia não é muito 
favorável à relação com as outras 
pessoas, podendo surgir desenten-
dimentos. 48/348 – Azul.

É hora de enxergar novas possibi-
lidades e promover as mudanças 
que foram preparadas. Dedique-se 
a execução de suas atividades de 
forma rotineira pela manhã nesta 
quinta. É bom no fi nal do dia usar sua 
maior sensibilidade e imaginação 
que o fará sonhar. 02/302 – Cinza.

Certas dúvidas provocam trazer 
perturbações nas relações sociais. 
Por isso não deixe dúvidas sobre 
suas intenções.  Antes de negociar 
qualquer coisa, veja se não vai com-
prometer as suas condições fi nan-
ceiras e provocar perdas no futuro. 
É melhor assumir compromisso em 
longo prazo. 54/854 – Vermelho.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 19 de Janeiro de 2017. Dia de São Canuto, São Mário, São 
Júlio, Santa Marta, e Dia do Anjo Mebahel, cuja virtude é a proteção. 
Hoje aniversaria a cantora Dolly Parton que faz 71 anos, o cantor Gian, 
da dupla Gian e Giovanni que nasceu em 1967 e o ator Thiago Lacerda 
que faz 39 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem um profundo apreço 
pelos laços familiares e compromissos assumidos. Precisa manter o 
controle de tudo para não se sentir dependente. Gosta de estar em 
evidência, embora nem sempre admita isso. É desconfi ado e sempre 
age com prudência. A tristeza pode ser um dos poucos problemas, 
mais do que a saúde que é sempre boa.  Orgulho, desconfi ança e frieza 
são obstáculos para suas realizações. A competição, a efi ciência e a 
organização além de valorizar os detalhes o levam a ter sucesso em 
seu próprio negócio.

Simpatias que funcionam
Para conseguir um emprego: Pegue um maço de 
vela branca, um pedaço de papel azul, um metro 
de barbante. Acenda todas as velas brancas do 
maço de uma vez aos pés da imagem de Santa Rita. 
Peça para a santa que lhe consiga um emprego 
rápido. Apague as velas antes que acabem de 
queimar e embrulhe-as no pedaço de papel azul. 
Amarre com um metro do barbante e guarde o 
pacote com você.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confi ança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver viajando 
por uma longa estrada. Sofrer acidentes sem fi car 
machucado, solução dos seus problemas e mudança 
para melhorar na vida. Números de sorte: 14, 22, 
64, 67 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Atendimento
A peça “Dona Cleide, 

Uma Funcionária Por Um 
Fio” conta estória de uma 
funcionária desleixada que 
após se contratada por uma 
empresa, passa por vários 
setores que envolvem 
o atendimento telefôni-
co. Descubra e aprenda 
as melhores práticas de 
atendimento telefônico 
nesta divertida comédia. 
Com Mony Gester, Mitsuro 
Yamada, Gabriel Vaccaro, 
Avilo Anziliero.

Serviço: Teatro União Cultural, 
R. Mario Amaral, 209, Paraíso, tel. 
2148-2904. Quintas às 21h. Ingresso: 
R$ 40. Até 30/03.

Cena do musical Carrossel.

Estreia dia 20 de janeiro, depois 
de um remake de sucesso na TV e 
de dois fi lmes que fi zeram mais de 
cinco milhões de espectadores nos 
cinemas o musical Carrossel. As 
crianças da Escola Mundial e sua 
professora Helena voltam à cena, 
desta vez aos palcos e em formato 
de teatro musical. Os alunos da 
Escola Mundial voltam das férias 
e reencontram sua amada profes-
sora Helena e a faxineira Graça. A 
peça traz 13 personagens infantis 
originais da novela, representados 
por dois elencos que se revezam. 
Com Rosanne Mulholland, Marcia 
de Oliveira, Chris Couto, Roney 
Facchini, Rosana Penna, Patrick 
Amstalden.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A irreverência e genialidade do cantor baiano Tom Zé, em 
apresentação que homenageia os 463 anos da cidade de São 
Paulo. O cantor apresenta um repertório composto por discos 
que segundo o baiano tomaram até nova fi sionomia, como “2001”, 
“Xique-Xique” e “Made in Brasil”.  Acompanhado por sua banda, 
o destaque escolhido por Tom Zé foi a música “São, São Paulo”. 
Antes do baiano subir ao palco, a artista Renata Suizu, abre a 
apresentação, às 15h, com repertório de MPB e música experi-
mental alternativa pra dar aquela esquentada.

Serviço: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, R. Franklin do Amaral, 1575, Vila 
Nova Cachoeirinha, tel. 2233-9270. Domingo (22) às 15h. Entrada franca. Dan Stulbach. Foto: Divulgação

A peça “Morte 
Acidental de Um 
Anarquista”, que já 
foi apresentada em 
duas temporadas de 
sucesso em horário 
alternativo, volta ao 
palco agora aos fi nais 
de semana

Um louco cuja doença 
é interpretar pessoas 
reais é detido por falsa 

identidade. Na delegacia, se 
passa por um falso juiz na 
investigação do misterioso 
caso do anarquista. A polícia 
afi rma que ele teria se jogado 
pela janela do quarto andar. A 
imprensa e a população acre-
ditam que foi jogado. O que 
teria acontecido realmente? 
O louco vai enganando um a 
um, assume várias identidades 
e, brincando com o que é ou 
não é real, desmonta o poder 
e acaba descobrindo a verdade 
de todos nós. O personagem 
do Louco  vê representar um 
juiz como ponto alto de sua 
“carreira”, pois já se passou 

Verdade de todos

por médico cirurgião, psiquia-
tra, bispo e engenheiro naval, 
entre outros. Na delegacia, pre-
so pelo Comissário  encontra os 
responsáveis pela investigação, 
o Delegado e o Secretário de 

Segurança. Depois a imprensa 
aparece, através da Jornalista. 
Todos, menos o Louco, são 
inspirados em personagens 
reais. Com Dan Stulbach, Mar-
celo Castro, Henrique Stroe-

ter, Maira Chasseraux e Riba 
Carlovich

Serviço: Teatro Tuca. Rua Monte Alegre, 
1024, Perdizes. De 13/01 a 23/02. Sextas e 
sábados às 21h30 e domingos às 18h. Sextas 
R$ 60. Sábados R$ 80. Domingos R$ 70.

A peça “Morte Acidental de Um Anarquista”, volta ao palco aos fi nais de semana

Homenagem

Tom Zé fará 

apresentação em 

homenagem ao 

aniversário de

São Paulo. 

André Conti

EM LOUVOR DA ORAÇÃO: Pediste em oração a cura de doentes ama-
dos e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração; solicitaste o 
afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças; 
suplicaste a sustação da moléstia e a doença chegou a infl ingir-te deformidade 
completa; imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas 
se não abandonares a prece, aliado ao exercício das boas obras, granjearás 
paciência e serenidade, entendendo, por fi m, que a desencarnação foi so-
corro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis; que o desastre se 
constituiu em medida de emergência para evitar calamidade contra quedas 
mortais de soerguimento difícil e que as difi culdades da penúria são lições 
da vida, a fi m de que a fi nança demasiada não se faça veneno ou explosivo 
nas suas mãos. Da mesma forma quando suplicamos perdão das próprias 
faltas à Eterna Justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de 
reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados 
no livro do espírito, continuamos tão afl itos e tão desditosos quanto antes. 
Contudo, se perseveramos na prece, com o serviço das boas ações que nos 
atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a Lei nos restitui a 
tranqüilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as conseqüências de 
nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que 
erigimos à condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele 
problema de consciência, depois de haver rogado perdão à Divina Bondade, 
sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da 
prece mesmo assim. Prossegue orando, fi el ao bem que te revele o espírito 
renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção 
respeitável começa na idéia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, 
o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer 
sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, 
assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada; a presen-
ça da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os 
detritos acumulados no recinto doméstico, entretanto, mostra sem alarde, 
o serviço que se deve fazer. Emmanuel (De "À luz da oração", de Francisco 
Cândido Xavier - Espíritos diversos)  

Carrossel

Serviço: Teatro Santander (Complexo 
do Shopping JK Iguatemi), Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, tel. 

4003-1022. Sextas às 20h, sábados às 16h e 
19h e aos domingos às 11h e as 15h. Ingres-
sos: De R$ 80 a R$ 150. Até 09/04.
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Há alguns anos, 

ninguém imaginaria 

ser possível um dia 

conversar com um 

computador capaz de 

entender perfeitamente 

a fala humana

E os romances de fic-
ção científica sobre 
inteligência artificial 

(IA) não passavam de mera 
fantasia. Esse futuro porém 
já chegou. A IA deixou de ser 
um conceito distante e assis-
tentes pessoais virtuais como 
a Alexa da Amazon e a Siri da 
Apple, ou mesmo carros que se 
dirigem sozinhos como os do 
Google ou Tesla, estão aí para 
mostrar que essa tecnologia 
está cada vez mais presente 
em nosso dia a dia.

No Brasil, as aplicações 
de inteligência artificial já 
são bastante diversas e os 
jovens cientistas brasileiros 
são considerados interna-
cionalmente promissores. O 
neurocientista Miguel Nicho-
lelis é reconhecido em todo 
mundo pelo desenvolvimento 
do exoesqueleto humano e 
muito premiado por suas pes-
quisas sobre biotecnologia. No 
Ministério da Transparência 
(antiga CGU), um sistema de 
IA capaz de mapear o risco 
de servidores públicos fede-
rais envolverem-se em casos 
de corrupção possui um alto 
índice de assertividade. 

No projeto, 18 bancos de da-
dos fornecem 4,4 mil atributos 
únicos sobre os funcionários 
públicos. Quando combina-
das, essas informações geram 
mais de 60 mil atributos, que 
são analisados, baseados em 
perfi s já existentes, e deter-
minam as chances de alguém 
se envolver em uma falcatrua. 
Outro exemplo de sucesso no 
uso da IA no país é o projeto 
desenvolvido pela startup 
Nama, que facilita a comunica-
ção entre fornecedor e cliente 
por meio de uma plataforma 
robotizada disponível 24h. A 
ferramenta permite a auto-
matização de conversas por 
texto ou voz ao simular uma 
conversa humana, em que o 
computador oferece soluções 
de atendimento através de 
inteligência artifi cial. 

Com auxílio dos robôs que 
funcionam como atendentes 
24h, os clientes são atendidos 
mais rápido, as conversas 
fi cam registradas e caso apa-
reça algum problema, uma 
pessoa real pode assumir o 
atendimento. Como vimos, até 
no Brasil a inteligência artifi -
cial já é uma realidade. Todos 
os dias essa tecnologia cresce, 
torna-se mais inteligente e 
cada vez mais semelhante à 
inteligência humana. Com 
tudo o que a IA pode fazer 
hoje, é natural perguntar-se: A 
inteligência artifi cial vai tomar 
o meu emprego?

Não tenha medo. A inteli-
gência artifi cial vai expandir o 
potencial humano em vez de 
assumir os nossos empregos. 
De acordo com Andy Peart de 
Soluções Artifi ciais: “Em 2020 
a IA será tão crítica para os 
negócios do serviço ao cliente 
quanto o website foi há 20 
anos, ou o aplicativo móvel foi 
há cinco anos”. Já o Gartner 
prevê que, até 2018, os robôs 
irão supervisionar mais de 
três milhões de trabalhadores 
humanos.

A inteligência artifi cial já 
desempenha um papel signi-
fi cativo nas indústrias, global-
mente. O Babylon é um mé-
dico IA capaz de diagnosticar 
sintomas que possam surgir. 
Já a Ellie é uma terapeuta IA 
que pode ler a linguagem cor-
poral e os pacientes sentem-se 

mais confortáveis e abertos 
para conversar com ela. O es-
critório de advocacia Baker & 
Hostetler acabou de contratar 
o Ross, o primeiro advogado 
IA do mundo. E o Ross não 
precisou passar no exame da 
ordem para ser contratado.

Então, é hora de limpar sua 
mesa e esperar pelo pior? Ain-
da não. Não se preocupe, ainda 
há um lugar muito especial 
para o ser humano no merca-
do de trabalho. Em primeiro 
lugar, a inteligência artifi cial 
não tem o toque humano. As 
máquinas podem nos ajudar 
a entender os dados, mas 
somente os seres humanos 
podem entender as pessoas 
em um nível emocional. E os 
clientes percebem quando 
suas interações com as empre-
sas carecem de um elemento 
humano.

Você já se sentiu frustra-
do ao contatar o serviço de 
atendimento ao cliente e 
não conseguir falar com um 
ser humano? Computadores 
simplesmente não entendem 
os seres humanos como os 
humanos. Hoje as empresas 
não podem se dar ao luxo 
de afastar seus clientes. Já é 
difícil competir em preços e 
qualidade, por isso, um ser-
viço ao cliente de qualidade 
pode ser o diferencial para 
a sua empresa destacar-se 
nesse mercado cada vez mais 
competitivo.

Da mesma forma, a inte-
ligência artifi cial carece de 
criatividade. As máquinas 
podem realizar tarefas roti-
neiras, manuais, porém, sem 
a criatividade humana, o de-
senvolvimento é impossível. 
Lembre-se que são as mentes 
humanas que criaram a inte-
ligência artifi cial e geraram 
as ideias inovadoras. Veja o 
exemplo do design gráfi co. Os 
computadores de hoje podem 
gerar logos e nomes de marcas 
sem a ajuda humana, mas a 
arte real requer pensamen-
to, emoção e a criatividade 
humana.

É hora de acabar com a 
competição entre humanos e 
máquinas e focar no trabalho 
conjunto. A IA é capaz de 
coisas que os humanos não 
são - como processar grandes 
quantidades de dados em se-
gundos. Entretanto, os seres 
humanos têm a empatia e a 
criatividade que as máquinas 
não têm. São habilidades 
complementares, por isso, a 
IA não deve substituir os seres 
humanos e sim expandir o seu 
potencial.

O CEO da BetterWorks, 
Kris Duggan, resumiu o 
benefício do trabalho con-
junto entre seres humanos 
e máquinas: “[Inteligência 
Artifi cial] não é útil quando 
está sozinha...precisamos do 
cérebro humano para fazer 
o comando... A inteligência 
artifi cial nunca deve ser so-
bre o corte de mão de obra, 
isso é dar um passo para trás. 
Una essa inteligência com o 
cérebro humano e você es-
tará no caminho certo para 
resolver os problemas que 
ainda estão por vir”.

Se existe uma tecnologia 
capaz de proporcionar à 
mente humana um maior co-
nhecimento sobre o fl uxo de 
trabalho, por que não adotá-
la? Não temos que desistir de 
nossos trabalhos para a IA. Os 
seres humanos e máquinas 
devem trabalhar em conjunto, 
afi nal, a inteligência artifi cial 
precisa de nós tanto quanto 
precisamos dela. 

(*) - É Gerente Geral da ClickSoftware 
para América Latina, líder no 

fornecimento de soluções para a 
gestão automatizada e otimização da 

força de trabalho e serviços
em campo. 

Inteligência Artifi cial 
deve ser adotada,

não temida
Wagner Tadeu (*)
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Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários,
Vasos, Abajures, TVs,
Refrigeradores, Etc

Seg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12h
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30
Mudança de Escritório

Estações de Trabalho,
Poltronas, Banquetas,

Gaveteiros, Armários, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 144444hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 166666hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 177777h30h30h30h30h30
Industrial

Rolamentos, Motores,
Bombas, Redutores,

Manômetros, Etc

TTTTTeeeeerrrrr,,,,, 2 2 2 2 244444/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1010101010hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc 

TTTTTererererer,,,,, 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros e Informática

Monitores, Televisores,
Estações de Trabalho,

Cadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Imóveis

Apartamentos e Casas
Pagto: até 8x s/Juros ou

em até 240x c/Juros + IPCA

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará  ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da arrematação.

Chassis - Final   (Leilão: 26/01/2017 - 12h)

469580               445154               569702               445424
575792               469400               011224               569231
024076               575603               469611               575625
024084               469869               745689               256439

Chassis - Final  (Leilão: 27/01/2017 - 11h)
187664        370869        616233        271482        769727        041895        172665        436246
210963        263741        625378        377843        327533        080754        723289        715966
013636        043880        636565        290863        132820        381778        142960        148387
903857         512770         121767         147371         220814          990165    _________________

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras Herman Miller,
Aparadores, Armários,

Vasos, TVs,  Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Utilit. de Carga e Caminhões

Hyundai HR,
Iveco Daily,

Volvo FM 440, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1414141414hhhhh
Imóveis

Apto. 35 m², 1 dorm na Liberdade,
São Paulo/SP e Casa 180 m², 3
dorms, na Enseada, Guarujá/SP

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Veículos e Utilitários de Carga

Land Rover Freelander
2S I6, M.Benz Sprinter,

Fiat Ducato, Strada, Etc

Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30
Cota de Consórcio de Imóvel

Carta de Crédito de Imóvel
Desconto de 54%

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Imóveis

Casa 2 dorms e 2
vagas Pagto: À Vista ou

Parcelado em até 12 x

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1313131313hhhhh
Aptos, Casas e Salas Comerciais

26 Imóveis Residenciais e
Comerciais *Valores

Abaixo das Avaliações*

TTTTTererererer,,,,, 3131313131/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
 Complexo Industrial

 Terreno com Galpões e Prédios
Industriais Aprox. 105.000m². Mais

informações: www.zukerman.com.br

Divulgação

A Mata Atlântica está distribuída por 17 estados: Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Rio de Janeiro (foto), Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 

Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Ceará e Piauí. 

A área corresponde a apro-
ximadamente o tamanho 
da cidade de São Paulo, 

de acordo com dados divulga-
dos ontem (17) pela Fundação 
SOS Mata Atlântica e pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE).

Segundo o Atlas dos Rema-
nescentes Florestais da Mata 
Atlântica, que monitora a dis-
tribuição espacial do bioma, o 
estado do Paraná foi o estado 
que apresentou mais áreas re-
generadas no período avaliado, 
num total de 75.612 ha, seguido 
por Minas Gerais (59.850 ha), 
Santa Catarina (24.964 ha), 
São Paulo (23.021 ha) e Mato 
Grosso do Sul (19.117 ha).

“O estudo analisa principal-
mente a regeneração sobre 
formações florestais que se 
apresentam em estágio inicial 
de vegetação nativa, ou áreas 
utilizadas anteriormente para 
pastagem e que hoje estão em 
estágio avançado de regene-
ração. Tal processo se deve 
tanto a causas naturais quanto 

Estudo mostra regeneração 
de trechos da Mata 

Atlântica em nove estados
Entre 1985 e 2015, 219.735 hectares (ha), ou o equivalente a 2.197 km ² de remanescentes fl orestais 
da Mata Atlântica, foram regenerados em nove dos 17 estados brasileiros que têm o bioma

“Agora, o desafio é recuperar 
e restaurar as florestas nati-
vas que perdemos. Embora 
o levantamento atual não 
assinale as causas da rege-
neração, ou seja, se ocorreu 
de forma natural ou através 
de iniciativas de restaura-
ção florestal, [o resultado] 
é um bom indicativo de que 
estamos no caminho certo”, 
disse a diretora-executiva da 
fundação, Marcia Hirota.

O pesquisador e coordenador 
técnico do estudo pelo INPE, 
Flávio Jorge Ponzoni, destacou 
que durante a avaliação de áre-
as replantadas pela Fundação 
SOS Mata Atlântica ao longo 
de anos, foram constatados 
outros locais onde está ocor-
rendo a regeneração. “Durante 
o monitoramento, constatou-se 
a existência de outras áreas 
ocupadas por comunidades 
de porte fl orestal em diversos 
estágios de regeneração, áreas 
essas que devem ser mapeadas 
e divulgadas em futuros estu-
dos” (ABr).
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induzidas, por meio do plantio 
de mudas de árvores nativas”, 
diz a SOS Mata Atlântica.

Segundo a entidade, nos 
últimos 30 anos, houve uma 

redução de 83% do desma-
tamento do bioma, com sete 
dos 17 estados onde há Mata 
Atlântica já apresentando 
nível de desmatamento zero. 

São Paulo - Se fosse um atleta, 
o aquecimento global estaria no 
nível de Usain Bolt. Acaba de 
quebrar seu terceiro recorde 
seguido. A temperatura média 
do planeta em 2016 foi 0,94°C 
mais alta que a média registrada 
no século XX, batendo 2015, 
que por sua vez já tinha batido 
2014. Os dados foram divulga-
dos pela agência de oceanos e 
atmosfera dos EUA (Noaa).

É a primeira vez na história 
dos registros de temperatura, 
iniciados em 1880, que três re-
cordes de temperatura mais alta 
são quebrados na sequência, 
apresentando sinais cada vez 
mais claros de que o ritmo do 
aquecimento global promovido 
pela alta concentração de gases 
de efeito estufa na atmosfera 
está cada vez mais intenso, 
apesar de o ano passado e o 
anterior terem sido afetados por 
um forte fenômeno El Niño.

Isso fi ca ainda mais evidente 
olhando os valores ao longo 
das décadas. Desde 1976, a 
temperatura média do planeta 
não fi ca abaixo da média histó-

Aquecimento global é tri: 2016 
bate novo recorde de temperatura

rica do século XX. Dos 16 anos 
mais quentes da história, com 
exceção de 1998, todos estão 
nos anos 2000. Sendo que os 
cinco mais quentes ocorreram 
na última década (2013, 2010, 
2014, 2015 e 2016, em ordem 
de crescimento).

Além disso, todo os meses 
entre maio de 2015 até agosto 
de 2016 foram a edição mais 
quente daquele mês desde o 
início dos registros. Sendo que 
julho e agosto do ano passado 
também foram os meses mais 
quentes de todos os meses 

na história meteorológica. Os 
recordes seguidos aproximam o 
planeta perigosamente os limi-
tes estabelecidos pelo Acordo 
de Paris. 

Concluído em dezembro de 
2015, o acordo entrou em vigor 
em novembro do ano passado. 
Ele defi ne que os países vão 
reduzir suas emissões de gases 
a fi m de manter o aumento da 
temperatura do planeta bem 
abaixo de 2°C até o fi nal do sé-
culo, com esforços para fi car em 
1,5°C - esse valor parece cada 
vez mais impossível (AE).
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Estudo aponta 
benefícios
do bom 
humor para
as pessoas

Ser brincalhão e divertido 
pode oferecer uma série de 
benefícios para os traços de 
personalidades de uma pes-
soa, informou uma pesquisa 
publicada na revista científi ca 
“Personality and Individual 
Differences”.

Um grupo de pesquisadores 
da Universidade Martin Luther 
de Halle-Wittenberg, na Alema-
nha, liderado pelo psicólogo 
René Proyer, afi rmou que ser 
engraçado torna a maioria dos 
adultos bons observadores, 
fazendo-os enxergar as coisas 
a partir de novas perspectivas, 
além de transformar atitudes 
monótonas em atos mais inte-
ressantes.

Realizado com cerca de três 
mil pessoas, o estudo também 
identificou quatro tipos de 
brincalhões: há aqueles que 
gostam de brincar com amigos 
e parentes; os que são mais 
lúdicos e fazem da vida uma 
espécie de jogo; há também 
os que fazem brincadeiras 
mais intelectuais usando pen-
samentos e ideias; e por fi m, 
o brincalhão lunático, aquele 
que se interessa por coisas 
estranhas e incomuns, e faz 
palhaçada com as pequenas 
situações diárias.

Segundo a pesquisa, essas 
características se sobrepõe 
aos outros cinco grandes 
traços de personalidade de 
uma pessoa, que é extrover-
são, afabilidade, consciência, 
estabilidade emocional e aber-
tura às novas experiências 
(ANSA).

A partir da próxima terça-feira (24) as notas 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
poderão ser usadas para concorrer a vagas em 
instituições públicas de ensino superior em todo 
o país por meio do Sistema de Seleção Unifi cada 
(Sisu). Nesta edição serão oferecidas 238.397 
vagas. Para participar, o candidato não pode ter 
tirado zero na redação.

O número de vagas é 4,5% maior que no ano 
passado, quando foram ofertadas 228.071 vagas 
no primeiro processo seletivo de 2016. O Sisu vai 
oferecer vagas em 131 instituições públicas, entre 
universidades, institutos federais e instituições 
estaduais. As inscrições fi carão abertas até o dia 27 

de janeiro, pela internet, na página do Sisu. Cada 
candidato pode fazer até duas opções de curso.

O Inep divulgou ontem o resultado do Enem 
2016. Os cerca de 6 milhões de candidatos que 
fi zeram as provas já podem conferir as notas na 
página do participante do Enem. Para acessar, é 
necessário informar o CPF e a senha escolhida 
na hora da inscrição. Os estudantes têm acesso 
a uma tabela com a nota obtida em cada uma 
das provas: linguagens, matemática, ciências 
humanas, ciências da natureza e redação. Eles 
ainda não têm, no entanto, acesso ao espelho da 
redação, com a correção mais detalhada do texto, 
que será divulgado posteriormente (ABr).

Sisu abre inscrições no dia 24; mais de 238 mil vagas
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: FERNANDO BARROS PINTO, solteiro, consultor, natural de São Bernardo 
do Campo - SP, nascido em 02/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Gilberto Caetano Pinto e de Maria Auricelia Leal Barros Pinto. A pretendente: MONICA 
LEANDRO DA SILVA, divorciada, professora, natural de São Bernardo do Campo - SP, 
nascida em 12/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião 
Leandro da Silva e de Tereza Maria da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA CERVIGNI, solteiro, balconista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 11/06/1996, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, 
fi lho de Silvio Claudinei Cervigni e de Sonia Maria de Oliveira. A pretendente: PRISCILA 
PRÓSPERO GAMA, solteira, do lar, natural de Avelino Lopes - PI, nascida em 16/05/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Givaldo Alves Gama e de Audilene 
Próspero dos Santos. Obs.: Edital recebido do registro civil de Itaquaquecetuba - SP.

O pretendente: RÔMULO QUIRINO SIMÕES, solteiro, programador, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 23/01/1989, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José 
Carlos Simões e de Jerusa de Almeida Quirino Simões. A pretendente: SILVIA LOPES DOS 
SANTOS, solteira, analista fi nanceiro, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/09/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Augusto dos Santos e de 
Dirce Lopes dos Santos.

O pretendente: RAILTON PEREIRA DE SOUZA, solteiro, ofi cial de eletrica, natural de 
Glória - BA, nascido em 20/07/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Raimundo Pereira de Souza e de Maria da Gloria Pereira Souza. A pretendente: RA-
FAELA ALVES XAVIER FIGUEREDO, solteira, auxiliar de atendimento, natural de Paulo 
Afonso - BA, nascida em 18/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Gildemar Vieira Figueredo e de Edineide Alves Xavier Figueredo.

O pretendente: SERGIO AUGUSTO GONÇALVES, divorciado, gerente de engenharia, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 14/02/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Fernando Augusto Gonçalves e de Beatriz Dias Gonçalves. A pretendente: 
CRISTINA DE SÁ RIBEIRO, divorciada, psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 
19/11/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilo Augusto Ribeiro e 
de Maria José de Sá Ribeiro.

O pretendente: DOUGLAS MARRA DA COSTA, solteiro, analista de sistemas, natural de 
Barretos - SP, nascido em 16/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Adilson Pereira da Costa e de Gilcinei Marra. A pretendente: PÂMELA TRINTIN DE 
ALMEIDA, solteira, analista de sistemas, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida 
em 26/04/1988, residente e domiciliada em Santo André (2º Subdistrito) - SP, fi lha de João 
Brito de Almeida e de Maria Lucia Trintin de Almeida. Obs.: Edital recebido do registro civil 
de Santo André - SP, 2º Subdistrito.

O pretendente: EDUARDO RUIZ, solteiro, administrador, natural de São Paulo - SP, nascido 
em 30/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ruiz Junior e de 
Magda Zottin Ruiz. A pretendente: CAMILA DE VISGUEIRO DUARTE, divorciada, adminis-
tradora, natural de São Paulo - SP, nascida em 05/08/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Barretos Duarte e de Euza Maria de Visgueiro Duarte.

O pretendente: DARIO GOHDA MERENDA, profi ssão: publicitário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Dracena - SP, nascido aos: 02/04/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Adair Merenda e de Mitsuko Gohda Merenda. A pretendente: 
ROSALIA DA SILVA CAETANO, profi ssão: artesã, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Patos de Minas - MG, nascido aos: 05/03/1965, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Marcondes Velozo Caetano e de Ana Maria da Silva Caetano.

O pretendente: CARLOS EDUARDO VIEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/02/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvana Vieira. A pretendente: AVACI LEAL 
DOS SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: em Ferradas 
- Itabuna - BA, nascido aos: 11/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Soares Leal e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: FABIANO DE OLIVEIRA HOHMANN, profi ssão: administrador de empre-
sas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/02/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valter Hohmann e de Ana de 
Oliveira Hohmann. A pretendente: GABRIELA MALAVAZI, profi ssão: psicóloga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 17/09/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eleuterio Malavazi e de Silvana 
Perego Malavazi.

O pretendente: LEOMBERG DE SANTANA RAMOS COSTA, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Ipojuca - PE, nascido aos: 10/01/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rondonbergue Ramos Costa e 
de Lucicleide Maria de Santana. A pretendente: LETÍCIA FABIANA SIQUEIRA DA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano - SP, nascido aos: 
29/12/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Joaquim da 
Silva e de Erica Fabiana de Siqueira.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/10/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar Gonçalves Lima e de Sidine Quaresma dos Santos Lima. 
A pretendente: TALITA DOS SANTOS ALVES VILELA, profi ssão: maquiadora, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, nascido aos: 01/01/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Afonso Couto Vilela e de Rosemari dos 
Santos Alves.

O pretendente: ADRIANO LEITE RAMALHO, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 15/02/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Candoval Ramalho e de Francisca Jaco-
bino Leite Ramalho. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS REZENDE, profi ssão: 
assistente de gabinete, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, nascido aos: 
05/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Soares 
Rezende e de Maria do Rosario Vicente dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDUARDO DE JESUS COSTA, profi ssão: analista suporte técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
18/06/1981, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de José 
Paulo Costa e de Zildinê Maria de Jesus Costa. A pretendente: VIVIANE APARECIDA 
TIBURCIO, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1987, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo - SP, fi lha de Hilário Tiburcio e de Luisa Caliari Tiburcio.

O pretendente: CARLOS FRANCISCO MILITÃO, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
05/01/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Renato Avanzi Militão 
e de Maria Pêdra Boffette Militão. A pretendente: ÂNGELA DAVID PINTO, profi ssão: 
auxiliar de gerência, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - 
SP, data-nascimento: 12/02/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Vladimir Pinto e de Maria de Fátima David Pinto.

O pretendente: ESMAEL DE FREITAS, profi ssão: operador de torno cnc, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jardim - CE, data-nascimento: 16/10/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Benedito de Freitas e de Marismar 
da Cruz. A pretendente: LUANA MARCELINO DE SOUZA, profi ssão: prensista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Curaça - BA, data-nascimento: 07/01/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Francisco de Souza e de Raimunda 
Marcelino da Silva.

O pretendente: JOÃO VITOR RAIMUNDO DUARTE ALVES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
21/07/1996, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pompeu de Matos 
Alves e de Neide Raimundo Duarte. A pretendente: ANDRESSA DE FATIMA DA SILVA, 
profi ssão: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga 
- SP, data-nascimento: 31/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Geraldo da Silva e de Eunice Machado.

O pretendente: FÁBIO AUGUSTO LUÍS BARBIERI BADAN, profi ssão: especialista de 
operação de va, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-
nascimento: 05/05/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Irineu 
Badan Filho e de Luciley Aparecida Barbieri Badan. A pretendente: KARLA REGINA 
DE QUEIROZ ROGEL, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 01/06/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco Rogel e de Sonia Regina de Queiroz.

O pretendente: LEANDRO NASCIMENTO DE ANDRADE, profi ssão: empacotador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
20/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Laercio de Andrade 
e de Maria Aparecida do Nascimento. A pretendente: LETÍCIA ANANIAS SPEDO, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, 
data-nascimento: 29/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Donizete Spedo e de Maria Aparecida Ananias Spedo.

O pretendente: SAMUEL CARLOS MARTINS, profi ssão: empreendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
30/10/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Martins e 
de Elisabeth Miguel Martins. A pretendente: KARINA MAGNOLO SANTILIO, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-
nascimento: 08/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Luis 
Santilio e de Rosana Magnolo Santilio.

O pretendente: CICERO PIRES DA SILVA, profi ssão: cromeador, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Buíque - PE, data-nascimento: 22/07/1952, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pereira Pires e de Pastoura Maria da Conceição. 
A pretendente: MARIA TEMÓTEO DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Caraíba - Campo Formoso - BA, data-nascimento: 
30/05/1959, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Felix de Souza e 
de Izabel da Silva Temóteo.

O pretendente: MARCO ANTONIO STOKNA, profi ssão: tecnico em informatica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
07/07/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Matheus 
Stokna e de Carmen Aparecida Stokna. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS 
PEIXOTO, profi ssão: analista de contas a pagar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 16/08/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Roberto Peixoto e de Celia Regina 
dos Santos Peixoto.

O pretendente: DANIEL DE AZEVEDO GUTIERREZ, profi ssão: analista de risco, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 15/07/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton Gutierrez e de Arlete de 
Azevedo Gutierrez. A pretendente: KARINE APARECIDA FERREIRA, profi ssão: 
secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 30/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salvador 
José Ferreira e de Aparecida Silvana Siera Gonçalves Ferreira.

O pretendente: ILIARIO DE SOUZA LOPES, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Aquiraz - CE, data-nascimento: 11/04/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Inacio Lopes e de Maria José de Souza Lopes. A 
pretendente: LARISSA ELENIRA DA SILVA, profi ssão: técnica em veterinaria, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Flavia Lucia da Silva.

O pretendente: JOÃO AUGUSTO, profi ssão: propagandista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 30/07/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Lidia Maria Augusto. A 
pretendente: FERNANDA ABIGAIL REZENDE, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 07/03/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Denerval dos Santos Rezende e 
de Idily Aparecida Rezende.

O pretendente: EDUARDO FRANCISCO CAPO, profi ssão: instalador de acessórios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
14/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rodolpho José João 
Capo e de Lourdes Corrêa Capo. A pretendente: CELIANI LOPES MACHADO, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar 
- SP, data-nascimento: 02/03/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Machado e de Aliçone Lopes Machado.

O pretendente: ROBERTO SILVIO GONÇALVES, profi ssão: contabilista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/02/1966, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco José Gonçalves e de 
Sebastiana Maria Gonçalves. A pretendente: INALDA MONTEIRO DE ANDRADE, 
profi ssão: comerciária, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Pires - SP, data-
nascimento: 06/03/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Monteiro de Andrade e de Josefa Paulo de Andrade.

O pretendente: EDSON ONOFRE DA SILVA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
12/01/1971, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Onofre da Silva e 
de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: EVELIN CRISTIANA DE SOUZA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em Itatiba - SP, data-nascimento: 
06/05/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Souza 
e de Dirce Rocha Moreno de Souza.

O pretendente: DOUGLAS AUGUSTO ANSELMO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Taquaritinga - SP, data-nascimento: 10/06/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Miguel Anselmo Júnior e de Katia 
Piccolo Anselmo. A pretendente: MARÍLIA APARECIDA DE CAMARGO MENDES, 
profi ssão: assistente de coordenação de p, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 22/03/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de João Passos Mendes e de Nelma Rodrigues de Camargo 
Mendes.

O pretendente: NEY STARNINI, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Santos - SP, data-nascimento: 10/01/1983, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Bruno Starnini e de Regina Lucia Ramos Starnini. A pretendente: ANAÍ DE 
SOUZA PIRATELO, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em Poá 
- SP, data-nascimento: 04/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Flavio Piratelo e de Irany Nogueira de Souza Piratelo.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA NICOLETI, profi ssão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Fernandópolis - SP, data-nascimento: 05/12/1946, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Nicoleti e de Ermélinda Ferreira Nicoleti. 
A pretendente: IVONETE VIEIRA DE MELO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 13/03/1962, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Israel Vieira de Melo e de Severina Silva 
Melo.

O pretendente: LUIZ BARRETO ELIAS, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/11/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Florencio Elias e de Carolina Barreto 
Elias. A pretendente: ADRIANA CALENDA MORAIS, profi ssão: secretária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 05/11/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Nelson de Toledo Morais e de 
Zenaide Calenda Morais.

O pretendente: RODOLFO VINICIUS SERAPHIM, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valmir Seraphim e de Deise Meneghin 
Seraphim. A pretendente: TALITA FREITAS FERRARI, profi ssão: farmcêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 28/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Ferrari e de Lucimara de 
Camargo Freitas Ferrari.

O pretendente: LEONARDO ANTONIOLO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antoniolo e de Adelta Jardim Antoniolo. A 
pretendente: NANCI PROCOPIO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/10/1969, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando Procopio de Oliveira e de Maria 
Aparecida Alves de Oliveira.

O pretendente: FABIANO MONTANARI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 21/08/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Montanari e de Sebastiana de Mira 
Montanari. A pretendente: MICHELE DE MELO, profi ssão: web desing, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 20/03/1983, 
residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Antonio Vicente de Melo e de Maria 
Ernestina de Melo.

O pretendente: EDEMILSON VIEIRA COSTA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dorgival Alexandre Costa e de Maria 
Aparecida Vieira Costa. A pretendente: ANDREIA MIECO MARTINS, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santo André - SP, 
data-nascimento: 01/05/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Martins e de Julia Tieco Martins.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA MOURA, profi ssão: analista data center, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
18/01/1988, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Benedito 
Jose de Moura e de Maria Selma da Silva Moura. A pretendente: JESSICA ARAUJO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto 
da Mooca - SP, data-nascimento: 15/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Edmilson Barbosa de Oliveira e de Valeria de Araujo Oliveira.

O pretendente: FABIO GIANEZI SOARES, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vicente Soares e de Angela Antonia Gianezi Soares. 
A pretendente: ELIETE VIEIRA, profi ssão: gerente comercial, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Brasilândia - SP, data-nascimento: 14/09/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Natalicio Jose Vieira e de Edite Belo dos 
Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

“Ele bloqueia os raios ultravioletas, mas não basta. Algu-
mas pessoas podem fazer o seu uso de forma incorreta 
e desta forma, não alcançam a proteção adequada”, 

afi rma a dermatologista do Complexo Hospitalar Edmundo Vas-
concelos, Márcia Grieco. 

Segundo a especialista, o protetor deve ser aplicado em quan-
tidade generosa, sendo uma colher de sobremesa para cada 
área do corpo e reaplicado a cada duas horas e sempre que sair 
do mar ou da piscina, mesmo para os resistentes à água. Já os 
protetores em spray são ideais, principalmente, para áreas com 
pelo, como couro cabeludo e pernas de homem, mas, se não forem 
bem aplicados podem deixar as áreas desprotegidas. Também é 
importante atentar ao horário de exposição ao sol, que deve ser 
até às 11h00 e após as 16h00 e 17h00. 

Protetor solar não faz milagre: use 
corretamente para proteger sua pele
Para aproveitar o verão, é preciso alguns cuidados com a pele. Afi nal, o protetor solar, usado de forma isolada, não faz milagre

Os produtos devem ser adequados ao tipo de pele. Para ado-
lescentes e adultos jovens que costumam ter pele oleosa, o mais 
indicado é o uso de protetor à base de gel, fl uidos ou oil free, que 
são menos gordurosos e não comedogênicos, que não bloqueiam 
os poros, evitam a produção de óleo na pele e a formação de acnes. 
Mulheres na menopausa podem usar em formato de creme, pois 
a pele é mais seca. Para quem tem melasma (manchas escuras na 
pele ocasionadas pela exposição solar) ou manchas por altera-
ções hormonais na gravidez ou uso de anticoncepcionais devem 
usar protetores com fator mais alto, e, se possível, também se 
proteger com chapéu, boné, óculos. 

De acordo com Marcia Grieco, o protetor solar com cor, usado 
como base para o rosto, protege mais do que os comuns, pois seu 
pigmento funciona como uma barreira contra os raios solares, além 
de esconder manchas e imperfeições da pele. Mas, não ache que, 
por isso, pode usar maquiagem na praia. “Nunca vá para a praia 
ou piscina com algum tipo de cosmético, seja batom ou perfume, 
pois pode causar uma reação alérgica”, explica a especialista. 

Para crianças de até seis anos, prefi ra fi ltros solares em cremes 
ou em loções com dióxido de titânio, que pode ser usado sem 
risco de toxicidade. “Também recomendo roupas com FPS 50, 
que protegem da radiação ultravioleta, sendo necessário apenas 
aplicar o protetor nas regiões expostas ao sol”, explica. Feitas 
de tecidos especiais quimicamente tratados com componentes 
fotoprotetores, as roupas são leves, não incomodam e podem 
ter alta durabilidade, conforme cuidados indicados por cada 
fabricante. 

“O mais importante para qualquer tipo de protetor solar é estar 
atento ao rótulo, checar se tem FPS acima de 30 e se possui selo 

de qualidade atestado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
pois signifi ca que foram testados e aprovados para o uso”, alerta 
a médica.

A especialista ainda afi rma que, após o banho, é importante 
passar hidratante ou óleo corporal à base de ureia e ceramidas, 
para que o bronzeado fi que com uma cor mais bonita e duradoura. 
Para queimaduras e vermelhidões, são indicados produtos pós-
sol, águas termais, cremes calmantes ou chá de camomila frio, 
que aliviam e refrescam a pele. Em casos mais graves, quando a 
pessoa sente muitas dores, calafrios, calor excessivo no local ou 
tem febre e formação de bolhas é preciso procurar um médico, 
pois é sinal de insolação e queimaduras mais profundas.

Fonte e mais informações: (www.hpev.com.br).

O protetor deve 
ser aplicado 
em quantidade 
generosa, sendo 
uma colher de 
sobremesa para 
cada área do corpo 
e reaplicado a cada 
duas horas.
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