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“Não há cura para 
o nascimento e 
a morte, a não 
ser usufruir o 
intervalo”. 
George Santayana (1863/1952)
Escritor espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: +1,41% Pontos: 
66.785,53 Máxima de +1,44% 
: 66.801 pontos Mínima de 
+0,01% : 65.860 pontos Volu-
me: 7,02 bilhões Variação em 
2017: 10,89% Variação no mês: 
0,19% Dow Jones: +0,01% Pon-
tos: 21.005,71 Nasdaq: +0,16% 
Pontos: 5.870,75 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1169 Venda: R$ 3,1174 
Variação: -0,96% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1358 Venda: R$ 
3,1364 Variação: +0,73% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0770 
Venda: R$ 3,2670 Variação: 
-0,49% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,13% ao 
ano. - Capital de giro, 14,04% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.226,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,52% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,700 
Variação: +0,16%.

Cotação: R$ 3,1415 Variação: 
-1,29% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0613 Venda: US$ 1,0613 
Variação: +1,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3010 Venda: R$ 
3,3030 Variação: -0,09% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2330 Ven-
da: R$ 3,4530 Variação: -0,29%.

Futuro: +1,37% Pontos: 67.500 
Máxima (pontos): 67.625 Míni-
ma (pontos): 66.375. Global 40 
Cotação: 951,082 centavos de 
dólar Variação: +0,33%.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu 
a aprovação da reforma 

da Previdência sem fl exibi-
lização da proposta enviada 
pelo governo ao Congresso. 
Ele esteve no Ministério da 
Fazenda em reunião com o 
ministro Henrique Meirelles 
e o secretário de Previdência, 
Marcelo Caetano. De acordo 
com Maia, a reforma será apro-
vada no plenário da Câmara na 
segunda quinzena de abril. 

Para Maia, a regra de tran-
sição gera polêmica. “A regra 
de transição vai ter polêmica 
sempre porque qualquer 
ponto que você faça alguém 
vai fi car fora”. Lembrou que, 
na semana passada, chegou a 
defender mudanças nas regras 

     

Maia defende reforma da 
Previdência sem fl exibilizar 
proposta do governo

de transição, mas hoje foi con-
vencido na reunião de que as 
alterações não são necessárias. 
Disse ainda que a idade mínima 
de 65 anos para se aposentar 
já é uma regra prevista na 
Constituição, que também traz 
a alternativa de aposentadoria 
por tempo de serviço. “Nem 
acho que a idade mínima é um 
ponto polêmico. Todo mundo 
está vivendo mais. Todo mundo 
quer trabalhar mais”, afi rmou.

Maia também defendeu a co-
brança de trabalhadores rurais. 
“A aposentadoria rural tem pou-
ca contribuição e representa R$ 
100 bilhões dos R$ 150 bilhões 
do défi cit da Previdência. O 
governo não está propondo ne-
nhuma taxação absurda nessas 
pessoas”. Maia disse ainda que 

a proposta do governo para o 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) para pessoas com 
defi ciência física e idosos “está 
na linha correta”. É um benefício 
assistencial no valor do salário 
mínimo concedido a pessoas 
com defi ciência e idosos sem 
necessidade de contribuição. 

Na proposta encaminhada ao 
Congresso, o governo propôs 
elevar de 65 para 70 anos a 
idade mínima para receber o 
BPC, além de desvincular seu 
valor do salário mínimo. “O BPC 
não é Previdência, é assistência. 
E, como assistência, hoje ele 
consome, de forma correta, R$ 
45 bilhões no Orçamento da 
União. É muito dinheiro para 
uma política social, que desde 
o governo Itamar vem dando 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles, durante reunião.

seus benefícios. A proposta que 
o governo encaminhou está na 
linha correta. Não adianta a 
gente achar que vai ter fórmula 
mágica. Qualquer despesa tem 
que ter receita para cobrir”, 
disse.

Maia afi rmou ainda que pre-
tende colocar em votação, este 
mês, projeto que regulamenta 
contratação de mão de obra 
terceirizada. Ele pediu a Mei-
relles para analisar proposta 
de anistia a empresas punidas 

por terceirizar. Também disse 
que conversará com os líderes 
para conseguir a aprovação 
do projeto do Regime de Re-
cuperação Fiscal dos Estados 
“da forma que veio, com as 
contrapartidas” (ABr).

São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin negou na 
sexta-feira (3), que haja um 
desmonte na Polícia Civil do 
Estado diante da defasagem 
de delegados e investigadores. 
Alckmin disse que 442 policiais 
recém-nomeados serão coloca-
dos em serviço em abril e que 
pediu uma lista ao secretário 
estadual da Segurança Pública, 
Mágino Alves, para chamar 
mais concursados. 

Levantamento do Sindicato 
dos Delegados (Sindpesp) 
aponta que 256 dos 645 municí-
pios paulistas não têm delegado 
titular. O sindicato afi rma que 
a Polícia Civil apresenta um 
défi cit de 9 mil cargos e passa 
por um processo de “sucatea-
mento”. O secretário-adjunto da 
Segurança Pública, Sérgio Turra 
Sobrane, reconheceu que há 
defi ciências de pessoal, mas que 
o quadro não está impedindo as 
investigações. Também disse 

Alckmin afi rmou que lei fez o 

Estado perder 1.700 policiais.

A Justiça Eleitoral identifi cou 
mais de 15,6 mil fraudes entre 
as eleições de 2014 e 2016, 
por meio do cruzamento de 
informações biométricas. São 
eleitores que foram a diferen-
tes cartórios, se passaram por 
outras pessoas e conseguiram 
emitir mais de um título, o que é 
ilegal. Eles foram identifi cados 
por meio das digitais. O estado 
com o maior número de frau-
des identifi cadas por meio do 
registro biométrico foi Alagoas, 
onde 2.188 títulos de eleitor 
foram considerados irregula-
res, segundo o levantamento 
feito pelo TSE. Em seguida 
vieram São Paulo (1.733) e 
Goiás (1.503).

Em Goiás, um único homem 
conseguiu emitir 51 títulos de 
eleitor, todos em diferentes 
cartórios. Ele só foi identifi cado 
porque em todos os cadastros 
constava a mesma impressão 
digital, que é única para cada 
indivíduo. Neste caso, o regis-
tro biométrico o impediu de 
votar repetidas vezes. Além de 
resultar no cancelamento das 
inscrições irregulares, os dados 
foram enviados pelo presidente 
do TSE, ministro Gilmar Men-

Por meio de biometria, foi 

possível registrar fraudes

em títulos de eleitor.

Doria promete zerar 
fi la de creche em 1 
ano

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria, lançou 
na sexta-feira (3), o programa 
Nossa Creche, que pretende ze-
rar a fi la de creche, herdada da 
gestão Fernando Haddad, em 
um ano. A previsão é atender 
65,5 mil crianças de 0 a 3 de 
idade até março de 2018. 

A meta será atendida, segun-
do Doria, mediante recursos 
doados por instituições priva-
das, especialmente os bancos 
Itaú, Bradesco e Santander, 
além de sindicatos e empresas 
nacionais e multinacionais. 

A expectativa é arrecadar R$ 
200 milhões com doações deste 
tipo feitas ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad). 

Até 2020, a gestão Doria pro-
mete abrir 96 mil novas vagas 
na rede pública municipal para 
crianças de 0 a 3 anos. Segundo 
o governo, serão priorizados 
bairros e famílias com maior 
vulnerabilidade (AE).

Energia elétrica
O consumo de eletricidade no 

país cresceu 2,8% em janeiro, na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado, e atingiu 1.084 
gigawatts/hora (GWh). O maior 
crescimento foi registrado no setor 
industrial (4,4%), influenciado 
principalmente pelos consumos 
dos segmentos têxtil, automotivo, 
de borracha e plástico, metalúrgico 
e de papel e celulose.

Após a formação de uma fi la 
de caminhões por mais de 50 
km ao longo da BR-163, no Pará, 
o Palácio do Planalto informou 
que está tomando medidas de 
curto prazo para tornar a rodo-
via trafegável. De acordo com 
o governo federal, o presidente 
Michel Temer criou uma força-
tarefa entre diversos ministé-
rios para promover a “liberação 
imediata” da estrada.

Por meio de nota à imprensa, 
o Planalto informou que, de 
acordo com a Polícia Rodoviá-
ria Federal, o fl uxo no sentido 
Pará-Mato Grosso foi restabele-
cido e que cerca de cinco km de 
retenção no sentido contrário 
estão sendo normalizados. 
Representantes do governo e 
empresários do setor agrícola 
criaram um grupo de trabalho 
para buscar “soluções defi niti-
vas” para a situação da BR.

“Equipes da PRF e das For-
ças Armadas foram enviadas à 
região. Os policiais e militares 
realizam o balizamento e a 
sinalização da estrada a fi m de 
desobstruir o trecho para que se 
iniciem os reparos necessários”, 
diz o comunicado. Devido às 
chuvas intensas na região, vários 
pontos de atoleiros se formaram 

Péssimas condições em trechos 

da rodovia BR-163.

O jornal francês Le Monde 
noticiou na sexta-feira (3), 
que a justiça francesa encon-
trou elementos concretos 
que apontam para corrupção 
na eleição do Rio para sediar 
os Jogos Olímpicos de 2016. 
Segundo o periódico, um em-
presário brasileiro, próximo ao 
ex-governador Sérgio Cabral 
e que teve contratos com o 
estado do Rio, depositou ao 
menos US$ 1,5 milhão para um 
dos fi lhos do então presidente 
da Associação Internacional 
das Federações de Atletismo, 
Lamine Diack, três dias antes 
da votação para cidade-sede, 
em 2009.

O Rio foi eleito em uma dis-
puta com Chicago, Tóquio e 
Madri, cidade que chegou à fi nal 
com a capital fl uminense. O Rio 
venceu com 66 votos, contra 32 
da capital espanhola. O diretor 
de Comunicação da Rio 2016, 
Mário Andrada, afi rmou que a 

eleição da “Cidade Maravilho-
sa” foi limpa. “O resultado fi nal 
mostra uma larga diferença de 
votos e anula essa hipótese de 
compra de votos. A gente não 
tem a menor dúvida de que o 
Rio ganhou de forma limpa e 
justa”, disse.

Em nota, o COI também se 
posicionou sobre a reportagem 
do Le Monde, dizendo ser 
parte no processo que corre 
na justiça francesa e que está 
comprometido em esclarecer 
a situação.

“Essa cooperação já levou ao 
fato de que o Sr. Lamine Diack, 
que era membro honorário do 
COI, não ocupa nenhuma fun-
ção (no órgão) desde novembro 
de 2015. O COI vai entrar em 
contato com as autoridades 
judiciais francesas novamente 
para receber as informações 
nas quais a reportagem do Le 
Monde parece se basear”, disse 
o comitê (ABr).

São Paulo - O juiz federal 
Sérgio Moro marcou o interro-
gatório do ex-presidente Lula 
para às 14h00 do dia 3 de maio, 
no processo em que o petista é 
acusado por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. Esta 
será a primeira vez que o petista 
e o magistrado fi carão frente a 
frente na sala de audiência do 
2º andar do prédio da Justiça 
Federal, em Curitiba.

Em novembro do ano passado, 
Lula prestou depoimento como 
testemunha de defesa do ex-
presidente da Câmara Eduardo 
Cunha por meio de videocon-
ferência, de São Bernardo do 
Campo. O “encontro” com Moro 
durou 9 minutos e 44 segundos. 
A denúncia do MPF sustenta que 
Lula recebeu R$ 3,7 milhões em 
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Marcelo Camargo/ABr

Alckmin nega ‘desmonte’ na Polícia 
Civil e promete novos policiais

A jornalistas, governador e 
secretário-adjunto apontaram 
a aposentadoria compulsória 
de policiais civis aos 65 anos 
como causa da saída em massa 
de profi ssionais do efetivo do 
Estado. A regra foi aprovada 
pelo Congresso, sancionada 
pela então presidente Dilma 
em 2014 e derrubada por ou-
tra proposta legislativa no ano 
seguinte.

Alckmin afi rmou que a lei fez 
o Estado perder 1,7 mil policiais 
enquanto esteve vigente. “De 
jeito nenhum (há desmonte). Nós 
perdemos policiais porque o Con-
gresso aprovou uma lei absurda 
há dois anos, quando a população 
está vivendo mais”, disse. “Teve 
delegado com 65 anos que não 
podia trabalhar mais, nós perde-
mos 1,7 mil policiais. A lei é tão 
absurda, e foi sancionada pela 
presidente Dilma, que um ano 
depois mudou, mas quem saiu 
não pode voltar mais” (AE).

que nem todos os municípios 
precisam ter um delegado ti-
tular e que, onde houver mais 
necessidade, o Estado vai suprir 
em futuras nomeações. 

Alckmin e Turra estiveram 
em cerimônia de inauguração 
de obras no pronto-socorro 
do Complexo Hospitalar Pa-
dre Bento, em Guarulhos. 

Possível compra de votos 
para Rio sediar olimpíadas

Força-tarefa libera rodovia 
danifi cada por atoleiros

em um trecho de 47 km na ro-
dovia que é rota de escoamento 
da produção de grãos de Mato 
Grosso para fora do país.

Ainda de acordo com o 
Planalto, um comitê gestor, 
coordenado pelo Dnit, está no 
Pará acompanhando a situação. 
“Militares do Exército e da 
Força Aérea Brasileira fazem 
o transporte e a distribuição 
de 3 mil cestas básicas e 46 
toneladas de água potável para 
caminhoneiros, motoristas e 
familiares, que estão sitiados 
na região” (ABr).

TSE registra 15,6 mil 
fraudes em títulos de eleitor

des, ao MP Federal, para que 
sejam apurados os “indícios de 
confi guração de eventual ilícito 
eleitoral ou de outra natureza”, 
escreveu o magistrado. 

É possível, entretanto, que 
em várias partes do país as 
fraudes tenham passado des-
percebidas. Isso porque dos 
144 milhões de eleitores bra-
sileiros, somente 46,3 milhões 
tinham cadastro biométrico 
nas eleições de 2016. O regis-
tro biométrico começou a ser 
implantado no Brasil em 2008. 
A meta do TSE é que todo o 
eleitorado esteja cadastrado 
até 2022 (ABr).

Moro marca depoimento de 
Lula para 3 de maio

benefício próprio - de um valor 
de R$ 87 milhões de corrupção - 
da empreiteira OAS, entre 2006 
e 2012. 

As acusações contra Lula são 
relativas ao recebimento de 
vantagens ilícitas da empreiteira 
OAS por meio de um triplex no 
Guarujá, e ao armazenamento 
de bens do acervo presidencial, 
mantidos pela Granero de 2011 
a 2016. Moro também marcou os 
interrogatórios dos empreitei-
ros da OAS, José Adelmário Pi-
nheiro Filho e Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros, para 20 de 
abril, de Fábio Hori Yonamine, 
Paulo Roberto Valente Gordilho 
e Roberto Moreira Ferreira, para 
26 de abril, e do presidente do 
Instituto Lula, Paulo Okamotto, 
para 28 de abril (AE).
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Mario Enzio (*)

Bobo da Corte

Funcionário da corte 

que era encarregado de 

entreter o rei e a rainha 

e de fazê-los rir. 

Diferença gr i tante 
entre um sujeito que 
podia criticar, fazer 

piadas acidas e o que lhe 
trazia benefícios financei-
ros. Nesse modelo de “fun-
cionário” não enxergaria um 
artista contratado, mas um 
manipulador, um jogador 
astuto, como muitos dos 
amigos que fazem parte dos 
mais próximos da Corte. 

Fica a constatação, de que 
esse jogo político perde sua 
essência, sua capacidade de 
compreender as necessida-
des do lado público, e fica 
restrito a um grupo que se 
diverte em descobrir a me-
lhor maneira de se manter 
no poder. Esses jogadores, 
competentes e assíduos, e 
os artistas bufões são bem 
conhecidos nessa esfera 
íntima de convívio. 

Sabe-se em quem se pode 
confiar ou com quem se deve 
falar pouco, com os quais as 
criticas têm que ser mode-
radas ou abafadas. A arte 
de mentir no atacado ou em 
dizer em outras palavras, em 
não ser direto, deixar para 
ser subentendido. Lei? Para 
quê? Se para uns é possível 
criar uma de seu interesse, 
e quando se tratar de inter-
pretar buscamos uma juris-
prudência que contradiga o 
que não nos convém. 

São pequenos golpes à 
democracia, que vai se 
contaminando na mão de 
conhecidos grupos que se 
reciclam, que se alternam 
em turnos de decisão. No 
estilo do acerto, quase como 
um paradigma: “hoje você 
comanda, amanhã serei eu!

Afinal, amanhã posso estar 
por baixo, mas não tão em-
baixo. Ainda estarei perto 
do poder. Estou entre os que 

ouvem as piadas ou quem 
são seus protagonistas. Não 
importa, pois a satisfação de 
saber que estava presente 
naquele evento torna-o fa-
miliar na Corte. E os grupos 
de amigos que um dia podem 
ter sido amigos se tornam 
inimigos por conveniência. 
Jogo de cena, resistência ad-
vertida, oposição controla-
da. Alguns com a convicção 
distorcida. 

Nada disso importa, não 
confio nesse jogo político em 
que a contaminação fica evi-
dente, mas não consegue ser 
esclarecida. Ou pelo menos 
demonstra que suas raízes 
são bem mais profundas e 
que a punição pode ser ame-
nizada. Há uma sensação de 
que de um momento a outro, 
uma peça será mudada nesse 
tabuleiro e tudo ficará nas 
mãos dos mesmos manipu-
ladores. Quer sejam do lado 
dos beneficiários como dos 
beneficentes. 

Sendo um jogo de cartas 
marcadas, aí, invertem-se 
os papéis, passamos a ser os 
bobos da corte. Aqueles que 
gritam e esperneiam porque 
não estão satisfeitos, que 
pouco podem fazer a não 
ser fiscalizar e querer imitar 
essa política de que somente 
poucos podem levar vanta-
gem. Pois, essa é a imagem 
que é passada: “se quiser 
se beneficiar faça negócios 
com a Corte”. Senão, será 
um mero coadjuvante vas-
salo que cumprirá seu papel 
num exemplo de honra, 
lisura e sensatez.

E se, nas condutas, co-
meter delitos, como furtar 
cerveja de um caminhão 
tombado na rodovia, alguém 
irá lhe filmar, distribuir na 
internet, e logo estará no rol 
da fama política.  

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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O documento pede aos 
países que levem as mu-
lheres em consideração 

na preparação de programas e 
políticas sobre o assunto. 

Segundo o INCB, os governos 
devem dar prioridade ao forne-
cimento de cuidados de saúde 
a mulheres dependentes e quer 
mais fundos e coordenação para 
evitar e tratar o abuso de drogas 
entre o público feminino. O re-
latório mostrou que mulheres e 
meninas representam um terço 
dos usuários globais de drogas. 
Os índices mais altos foram 
registrados entre as mulheres 
em países ricos.

Ao mesmo tempo, apenas 
20% das pessoas que recebem 
tratamento são mulheres. 
Comparado com os homens, 
as mulheres são mais propen-
sas a receber prescrições de 
narcóticos e medicamentos 
para combater a ansiedade. 
O relatório mostra ainda que 
houve um aumento signifi cativo 

O Conselho Internacional para o Controle de Narcóticos diz que 

houve um aumento desproporcional dos casos de overdose de 

drogas e medicamentos entre as mulheres.

O exército sírio anunciou 
que as forças sírias captu-
raram a antiga cidade de 
Palmira, no centro da Síria, 
na última quinta-feira (2), 
depois de batalhas contra ex-
tremistas do grupo terrorista 
do Estado Islâmico (EI). A 
conquista ocorreu depois que 
as forças sírias infl igiram pesa-
das perdas aos militantes do 
EI, disse a declaração, acres-
centando que esquadrões 
especiais estão na cidade para 
desarmar possíveis minas, 
restos de bombas e explosivos 
na estrada. 

O exército sírio, apoiado 
pela força aérea russa e pelos 
combatentes do grupo libanês 
Hezbollah, desencadeou uma 
contraofensiva para retomar 
Palmira em 14 de janeiro, pou-
cos dias depois que militantes 
do EI tomaram a cidade pela 
segunda vez em dezembro, 
depois de perdê-la nove meses 
antes para o exército sírio. 
Segundo o comunicado “a 

A captura da antiga cidade de Palmira constitui uma base 

para expandir a campanha contra o Estado Islâmico.

O horário de verão deste ano possibili-
tou uma economia de R$ 159,5 milhões, 
decorrentes da redução do acionamento 
de usinas térmicas durante o período de 
vigência da medida. O número é maior do 
que previsto pelo governo, que esperava 
uma economia de R$ 147,5 milhões, mas 
fi cou abaixo do resultado do ano passado, 
quando o total chegou a R$ 162 milhões.

Segundo o Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico, no Sistema Sul, houve uma 

redução da ordem de 4,3% na demanda no 
horário de pico (entre as 18h e as 21h), o 
que equivale, aproximadamente, ao aten-
dimento do dobro da carga da cidade de 
Florianópolis neste horário. No Sistema Su-
deste/Centro-Oeste, a redução da demanda 
foi equivalente ao atendimento da metade 
da carga da cidade do Rio de Janeiro no 
horário de ponta, aproximadamente.

Esta edição do horário de verão durou 
126 dias, de 16 de outubro de 2016 a 19 de 

fevereiro de 2017. De acordo com o Ministério 
de Minas e Energia, além da economia de 
dinheiro, a medida gera ganhos qualitativos 
com a redução do consumo no horário de 
pico noturno, diminuindo os carregamentos 
no sistema de transmissão, proporcionando 
maior fl exibilidade operativa para realização 
de manutenções em equipamentos e redução 
de cortes de carga em situações de emergên-
cia, o que gera um aumento na segurança do 
atendimento ao consumidor fi nal (ABr).

Aos 79 anos, a atriz-norte 
americana Jane Fonda revelou 
à revista “The Edit” que foi es-
tuprada e vítima de abuso sexual 
quando criança. Em entrevista 
conduzida por Brie Larson - atriz 
vencedora do Oscar pela atuação 
no fi lme “O quarto de Jack”, no 
qual também sofre abuso -, Fon-
da ainda contou que certa vez 
foi demitida por não ter relações 
sexuais com seu chefe.

“Fui estuprada e abusada se-
xualmente quando era criança. 
Também já fui despedida por 
não ter dormido com meu che-
fe. Eu sempre pensei que tudo 
isso fosse minha culpa, porque 
eu não tinha falado ou feito a 
coisa certa”, afi rmou a atriz. A 
vencedora do Oscar de melhor 
atriz por duas vezes dialogou 
com Larson, que atua há anos 
na defesa de sobreviventes 
de violência sexual. “Uma 
das maiores conquistas dos 
movimentos pelos direitos das 
mulheres é nos fazer entender 
que o abuso não é nossa culpa. 
Nós fomos violadas, e isso não 

Atriz-norte americana

Jane Fonda.

Conhecido por suas decla-
rações ofensivas, o deputado 
polonês Janusz Korwin-Mikke 
voltou a causar polêmica dentro 
do Parlamento Europeu. Desta 
vez, ao tomar voz dentro da 
casa, Korwin-Mikke insultou 
as mulheres, chamando-as de 
“menos inteligentes”. O caso 
ocorreu durante um debate 
sobre a diferença salarial entre 
homens e mulheres. 

Durante seu discurso, o po-
lonês afi rmou que “é justo que 
as mulheres ganhem menos, 
porque são mais fracas, menos 
inteligente e menores que os ho-
mens”. “Entre os 100 melhores 
jogadores de xadrez do mundo, 
não há nem ao menos uma mu-
lher”. Para ele, esta é uma prova 
de uma inteligência inferior, o 
que também justifi caria salários 
menores. Korwin-Mikke, que já 
sofreu duas sanções por discur-
sos racistas, poderá sofrer uma 
terceira. 

O deputado já ofendeu imi-
grantes no Parlamento e os 

Deputado polonês Janusz 

Korwin-Mikke.

Professores serão 
imunizados contra a 
gripe neste ano

Os professores da rede pública 
e privada de todo o país serão 
incluídos como público-alvo da 
Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe neste ano. 
Além deles, também devem ser 
imunizados crianças com idade 
entre 6 meses e menores de 5 
anos, idosos, gestantes, puérpe-
ras (mulheres até 40 dias após o 
parto), trabalhadores da saúde 
e pessoas com algum tipo de 
comorbidade.

“Basta comprovar que é profes-
sor e ele terá acesso à vacinação”, 
explicou a coordenadora do 
Programa Nacional de Imuniza-
ções, Carla Domingues. “Nossa 
expectativa é vacinar 54 milhões 
de brasileiros – quase 3 milhões 
a mais do que o previsto no ano 
passado”, completou.

De acordo com o ministro da 
saúde, Ricardo Barros, a vacina 
contra a gripe estará disponível 
para toda a população a partir 
de 17 de abril. Alguns estados, 
entretanto, vão receber as doses 
mais cedo – sobretudo os da 
Região Sul, em razão das baixas 
temperaturas registradas no 
período – e poderão antecipar o 
início da imunização (ABr).
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Casos de overdose entre as 
mulheres disparam no mundo todo

O relatório anual de 2016 do Conselho Internacional para o Controle de Narcóticos (INCB, na sigla em 
inglês), entidade da ONU, alerta que houve um aumento desproporcional dos casos de overdose de 
drogas e medicamentos entre as mulheres no mundo

anunciaram a criação de um 
centro de inteligência da polí-
cia para combater o tráfi co de 
drogas entre os três países. O 
governo brasileiro fi rmou tam-
bém um acordo de cooperação 
estratégica com o Escritório da 
Polícia Europeia (Europol), 
para aumentar a cooperação 
entre os dois lados.

O relatório do Conselho 
Internacional para o Controle 
de Narcóticos afi rma ainda que 
apesar da fabricação de coca-
ína ocorrer principalmente na 
Colômbia, no Peru e na Bolívia, 
laboratórios clandestinos foram 
encontrados no Brasil, na Ar-
gentina, no Chile e no Equador. 
Além disso, o uso de cocaína por 
estudantes do ensino médio é 
mais alto na América do Sul em 
comparação com as Américas 
Central e do Norte e no Caribe. 
Os maiores índices foram re-
gistrados na Argentina, Chile, 
Colômbia e Brasil, em quarto 
lugar (ONU News).

das prisões de pessoas do sexo 
feminino por crimes relaciona-
dos às drogas. Os especialistas 
constataram uma forte conexão 
entre as trabalhadoras do sexo 
e o uso de drogas. 

No Brasil, o relatório diz que 

o crime organizado e o tráfi co 
de drogas continuam sendo o 
foco das preocupações e da 
cooperação regional, incluindo 
a tríplice fronteira do país com a 
Argentina e o Paraguai. No ano 
passado, Brasil, Peru e Bolívia 

Exército sírio afi rma ter recapturado 
a histórica cidade de Palmira

conquista é importante devido 
ao valor cultural e histórico de 
Palmira”, acrescentando que 
essa vitória também coincide 
com as vitórias do exército 
sírio no campo leste da cida-
de de Aleppo contra o grupo 
terrorista. 

“Essas vitórias são um grande 
golpe para o EI, que começou 

a recuar sob os ataques do 
exército sírio e das forças 
aliadas”, afi rmou a nota. A 
captura de Palmira constitui 
uma base para expandir a 
campanha contra o Estado 
Islâmico em muitas frentes 
e também ajuda a sufocar as 
linhas de abastecimento do 
grupo (Agência Xinhua).

Mulheres ganham menos 
‘porque são burras’

Jane Fonda revela
que foi estuprada

é justo”, acrescentou.
Esta não foi a primeira vez 

que a atriz fala sobre abusos 
sexuais, Em 2014, ela também 
revelou que sua mãe tinha 
sido abusada e se matou por 
conta disso. “Naquele momento 
soube os motivos da promiscui-
dade, das cirurgias plásticas 
intermináveis, da culpa e da sua 
incapacidade de amar ou de ter 
intimidade. Naquele momento a 
perdoei e me perdoei”, concluiu 
Fonda (ANSA).

definiu como “lixo humano 
que não quer trabalhar”. Além 
disso, afi rmou que Hitler não 
tinha conhecimento sobre o 
Holocausto. O presidente do 
Parlamento, o italiano Antoni 
Tajani, abriu um inquérito in-
terno após alguns deputados 
europeus denunciarem o políti-
co, incluindo o socialista Gianni 
Penna. As punições, neste 
caso, podem variar de multas 
à suspensão (ANSA).

Horário de verão gerou economia de R$ 159 milhões
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Aeroportos
e Meio Ambiente

É quase uma 

unanimidade a alegria 

de entrar em um 

aeroporto e poder viajar 

para lugares longínquos

Aeroportos permitem a 
logística do transporte 
aéreo de passageiros 

e cargas e para realizar todas 
essas atividades são utilizados 
diversos recursos naturais 
renováveis como água e não 
renováveis como petróleo. A 
água é um recurso renovável 
escasso em algumas regiões, 
assim o seu consumo racional 
e reaproveitamento deve ser 
praticado. 

Nos aeroportos a água é uti-
lizada em grande quantidade 
para a limpeza geral, nos apare-
lhos sanitários e na irrigação de 
áreas verdes. Além do uso de 
água, essas áreas verdes preci-
sam de nutrientes, nitrogênio e 
fósforo para o crescimento das 
plantas ornamentais. Para nu-
trir essas plantas são aplicados 
fertilizantes comerciais.

Para minimizar o consumo 
de água em atividades menos 
nobres como a irrigação de 
áreas verdes, diversos pes-
quisadores têm estudado o 
aproveitamento de efl uentes 
líquidos gerados no próprio 
aeroporto. Um resíduo gera-
do durante voos nacionais e 
internacionais é o efluente 
de banheiros de aeronaves, 
coletado após o desembarque 
dos passageiros e levado para 
o tratamento em uma Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE).

No entanto, esse efl uente 
apresenta uma composição 
química muito diferente dos 
gerados no aeroporto, pois 
apresenta uma composição 

semelhante a urina humana 
com nitrogênio amoniacal em 
elevada concentração, seguido 
por fósforo, além de produtos 
químicos utilizados para a 
limpeza do banheiro. Devido 
à presença desses produtos o 
tratamento biológico em ETE 
não é recomendável.

Para aproveitar esses resí-
duos foi desenvolvido um pro-
cesso químico para remover 
a amônia e o fósforo em uma 
forma propícia de utilização 
na agricultura, ou seja, sem a 
presença de materiais indese-
jáveis. Essas substâncias foram 
removidas por precipitação 
química com a adição de mag-
nésio, formando um mineral 
conhecido como estruvita 
(MgNH4PO4 6H2O). 

Esse mineral apresenta 
em sua composição dois nu-
trientes essenciais às plantas, 
nitrogênio, fósforo e magnésio, 
importantes para a fotossínte-
se. A recuperação de nutrien-
tes em efl uentes é importante 
pois o fósforo é um recurso 
não renovável obtido a partir 
da mineração.

O tratamento do efl uente do 
banheiro de aeronaves com 
a recuperação de nutrientes 
contribui para a sustentabilida-
de a partir do fechamento do 
ciclo do fósforo. O mineral da 
precipitação química poderá 
ser utilizado nas áreas verdes 
dos aeroportos, reduzindo 
assim o custo de manutenção 
desses lugares, além do trata-
mento do efl uente. 

Espera-se que em breve 
seja possível realizar ensaios 
com aplicação de estruvita em 
áreas verdes.

(*) - É professor do curso de 
Engenharia Civil da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie,
campus Campinas.

Jorge Paixão (*)

A - Apneia do Sono  
O Incor seleciona voluntários homens e mulheres, entre 40 e 70 anos 
de idade, com excesso de peso e histórico de ronco, para estudo sobre 
apneia do sono. Os interessados não podem ser fumantes e, tampou-
co, usar medicações regularmente. Depois de passarem por avaliação 
cardiovascular e exame de sono (polissonografi a), os candidatos serão 
convidados para participar do estudo, caso preencham os critérios de 
inclusão. O contato para inscrição deve ser feito pelo tel. 2661-5486, 
com Carlos ou Lunara, ou pelo e-mail (carloshgu@hotmail.com).

B - O Negócio é Artesanato 
O evento ‘Encontro de Negócios do Artesanato 2017’, que acontece até o 
próximo dia 24, das 10h00 às 18h00, no Espaço Hakka (R. São Joaquim, 
460 - Liberdade), convida fabricantes, importadores, traders, profi ssio-
nais e empresários do setor do artesanato interessados em importações 
de produtos acabados e componentes de vários segmentos tais como 
vestuário, acessórios da moda, móveis e decoração, acessórios e artigos 
para o lar,bijuterias, brinquedos e incensos, para participar. Cerca de 30 
expositores da Índia estarão presentes para uma rodadas de negócios 
com tradings, lojistas e importadores brasileiros. Outras informações 
em: (www.hakkaeventos.com.br).

C - Futuro da Área de RH
A KPMG no Brasil está realizando uma pesquisa com o objetivo de 
fornecer informações importantes para ajudar as organizações a tomar 
decisões em torno da tecnologia de RH e a desenvolver estratégias ope-
racionais. Essa é a segunda edição da HR Transformation Survey, que no 
ano passado contou com 854 executivos de 52 países. Os profi ssionais 
tomadores de decisão em nível operacional, executivos e diretores de 
RH, diretores CIO/TI e membros do C-Suite que tiverem interesse em 
participar da pesquisa podem acessar o link (https://kpmg.az1.qualtrics. 
com/SE/?SID=SV_eWn8cQhHR46G3K5&Q_JFE=0). Os respondentes da 
pesquisa serão convidados para conhecer e discutir seus resultados. 

D - Sistemas no Tribunal
O sistema Processo Judicial Eletrônico passa a ser obrigatório para a 
proposição de diversas ações e recursos no Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3) a partir desta segunda-feira (6). O sistema dei-
xa de ser facultativo e passa a ser obrigatório para a interposição de 

Mandados de Segurança, Agravos de Instrumento e Pedidos de Efeito 
Suspensivo às Apelações nas Turmas da 1ª, 2ª e 3ª Seções do Tribunal. A 
obrigatoriedade também atingirá a Suspensão de Liminar ou Antecipação 
de Tutela (SLAT) e a Suspensão de Segurança, que são endereçadas 
à presidência da Corte, além das Ações Rescisórias, demandas que se 
direcionam às Seções do TRF3. O prosseguimento da implantação do 
sistema em todas as subseções dos estados de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul é uma das metas da atual gestão do TRF3. 

E - Sabor, Cor e Textura
A Grão-Vizir Masalas & Especiarias juntamente com a Horta & Saberes 
oferece uma experiência gastronômica única para quem deseja mergulhar 
nesse mundo de cores, sabores e aromas. O workshop “Temperando seus 
sentidos: um encontro com aroma, sabor, cor e textura”, que acontece 
no próximo dia 18 (sábado), na loja Grão-Vizir (Rua Marcelina, 563 – 
Vila Romana). O empreendimento oferece ervas e especiarias que não 
são encontradas facilmente no mercado tradicional. No workshop, os 
participantes vão conhecer como cozinhar com ervas e especiarias e 
os cuidados que envolvem a aquisição, uso e guarda dos temperos. 
Inscrições: (hortasesaberes@gmail.com).

F - Imposto para AACD
Ao começar o período para realizar a declaração do Imposto de Renda, 
é bom lembra que as pessoas físicas poderão direcionar até 3% do valor 
devido para Associação de Assistência à Criança Defi ciente. Interessa-
dos devem utilizar o formulário completo e fazer a doação diretamente 
em sua declaração de ajuste anual. Estes recursos são recebidos por 
meio de projetos aprovados e repassados às entidades devidamente 
registradas. Para ser convertido 3% do IRPF em doações para a AACD, 
a escolha deve ser sinalizada no ato da declaração. A AACD, com 67 
anos de história, é uma Instituição fi lantrópica e sem fi ns lucrativos, que 
tem como crença o estabelecimento de uma sociedade que convive com 
as diferenças porque reconhece em cada indivíduo sua capacidade de 
evoluir e contribuir para um mundo mais humano. 

G - Fórmula do Sucesso 
O aplicativo mobile Aussi (www.aussi.com.br) é voltado para ajudar os 
empresários de pequeno porte, conectando-os entre si, de forma gratuita, 
para que todas suas dúvidas e problemas sejam sanados e resolvidos 

sem custo algum ao seu negócio, poupando tempo e dinheiro, que seria, 
anteriormente, investido na consultoria. A plataforma foi eleita uma 
das 60 mais inovadoras do estado do Rio de Janeiro e está participando 
da Startup Chile, a maior aceleradora da América Latina. A fórmula do 
sucesso do aplicativo está baseada na cocriação, ao oferecer na opção 
freemium, a troca de conhecimento colaborativa, ao incentivar que os 
usuários tirem dúvidas sobre gestão de negócios com outros empreen-
dedores mais experientes. 

H - Tradicional Premiação
Foram anunciados os temas da 62ª edição do Prêmio Fundação Bunge. 
São eles: ‘Desafi os globais da sustentabilidade do agronegócio brasileiro’, 
em Ciências Agrárias e ‘As transformações do Direito brasileiro e seus 
impactos na teoria geral do Direito’, em Ciências Humanas e Sociais. 
Criado em 1955, o Prêmio Fundação Bunge tem a proposta de incentivar 
a inovação e a disseminação do conhecimento e reconhecer os profi ssio-
nais que contribuem para o desenvolvimento da cultura e das ciências 
no Brasil, além de estimular novos talentos. Todos os anos, a premiação 
homenageia dois profi ssionais para cada uma das duas áreas de atuação 
profi ssional, totalizando quatro contemplados: dois na categoria Vida e 
Obra e dois em Juventude (www.fundacaobunge.org.br). 

I - Encontro no Secovi
Na próxima sexta-feira (10), o Secovi-SP recebe o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, para discutir os avanços necessários na legislação 
trabalhista. A fl exibilização dessas leis é passo necessário para a res-
truturação da economia e a fi m de combater o desemprego, que, hoje, 
atinge 12 milhões de pessoas. De acordo com Flavio Amary, presidente da 
entidade, “com coragem e discernimento, é preciso promover mudanças 
que, nas palavras do próprio ministro, consolidem direitos de trabalha-
dores e garantam segurança jurídica aos empregadores”. Informações 
e reservas: tel. 5591-1306.

J - Apito do Bom
Sempre criando peças com traços marcantes e tendo como inspiração 
natureza, frutas, esportes, artistas plásticos entre outras personalidades, 
o Mula Preta - estúdio de design de produtos de Natal/RN – criou uma 
caixinha de som poderosa, o Apito Sound System – com design inspi-
rado na forma dos apitos, tradicionais instrumentos de sopro no Brasil. 
Com uma releitura moderna da icônica forma do apito, a peça é feita 
em madeira certifi cada e apresenta um sistema elevado de tecnologia 
bluetooth e com dois auto-falantes, alcançando uma notável qualidade 
sonora, unindo irreverência e sofi sticação em um produto funcional e 
decorativo. É feita em compensado FSC e caixa de som JBL, tem seu 
design reconhecido internacionalmente no prêmio A’ Design Award, na 
categoria Silver. Saiba mais em (www.mulapretadesign.com).

TEL: 3106 4171

A - Apneia do Sono 
O Incor seleciona voluntários homens e mulheres, entre 40 e 70 anos 

Mandados de Segurança, Agravos de Instrumento e Pedidos de Efeito
Suspensivo às Apelações nas Turmas da 1ª, 2ª e 3ª Seções do Tribunal. A 
obrigatoriedadetambématingiráaSuspensãodeLiminarouAntecipação

Com isso, foi registrado 
crescimento de 2,2% em 
relação a janeiro e alta 

de 8,8% na comparação com 
o mesmo mês de 2016. O ICF 
é apurado mensalmente pela 
FecomercioSP e varia de zero 
a 200 pontos, sendo que abaixo 
de 100 pontos signifi ca insatis-
fação e acima de 100, satisfação 
em relação às condições de 
consumo.

Todos os sete itens avaliados 
pela pesquisa apresentaram 
crescimento em fevereiro. O 
destaque, em termos de varia-
ção, foi do Nível de Consumo 
Atual que avançou 4,4% e se 
aproximou dos 50 pontos (49,8 
pontos). Mesmo assim, ainda 
é o item com pior avaliação do 
indicador, com a maioria dos 
paulistanos (60%) dizendo 

O importante é a tendência positiva.

A infl ação medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) caiu em seis 
das sete capitais pesquisadas 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) entre a terceira e a 
última semana de fevereiro. 
A única capital com alta na 
taxa foi Salvador: 0,09 ponto 
percentual, ao subir de 0,55% 
na terceira semana para 0,64% 
na última semana.

Entre as capitais com queda 
na taxa, o maior recuo foi ob-
servado no Recife (0,25 ponto 
percentual, ao passar de 0,44% 
para 0,19%). Também foram 
observadas quedas acima da 

média nacional (de 0,09 ponto 
percentual) em Brasília (0,19 
ponto percentual, ao passar 
de 0,35% para 0,16%), Belo 
Horizonte (0,19 ponto percen-
tual, ao passar de 0,41% para 
0,22%) e São Paulo (0,15 ponto 
percentual, ao passar de 0,37% 
para 0,22%).

Abaixo da queda da taxa 
nacional (que recuou de 0,40% 
para 0,31%), apresentaram 
recuos as cidades do Rio de 
Janeiro (0,06 ponto percentual, 
ao passar de 0,33% para 0,27%) 
e Porto Alegre (0,01 ponto 
percentual, ao passar de 0,37% 
para 0,22%) (ABr).

Recuperações 
judiciais caem 
25,8% em um 
ano

Em fevereiro de 2017, o nú-
mero de recuperações judiciais 
requeridas teve queda de 25,8% 
em relação ao registrado um ano 
antes, em fevereiro de 2016. 
Foram 115 pedidos contra 155 
no mesmo mês do ano anterior. 
Os dados são do Indicador Se-
rasa Experian de Falências e 
Recuperações. Já em relação 
à janeiro de 2017 (quando o 
número de recuperações reque-
ridas foi 82) houve aumento de 
40,2% nos requerimentos. 

No acumulado do ano (janeiro 
e fevereiro/2017) foram 197 
solicitações de recuperação 
judicial, 21,5% menor do que o 
apurado entre janeiro e feverei-
ro de 2016, quando o indicador 
identifi cou 251 pedidos.  A 
maioria das requisições de 
recuperação nesse período foi 
realizada por micro e pequenas 
empresas (113), enquanto as 
médias empresas somaram 48 
requerimentos e as grandes 
companhias, 36.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, a queda 
nos pedidos de recuperações 
judiciais neste primeiro bimes-
tre pode estar relacionada com 
a atual tendência de redução 
mais acelerada das taxas de ju-
ros, impactando favoravelmen-
te os processos de renegociação 
voluntária das dívidas corpo-
rativas, o que acaba evitando 
que mais empresas tenham de 
recorrer à justiça para fazê-los 
(Serasa Experian).

O movimento de vendas do 
comércio da capital paulis-
ta caiu em média 6,6% em 
fevereiro, na comparação 
com o mesmo período de 
2016, segundo o Balanço 
de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP). “Fevereiro do ano 
passado foi bissexto e, por 
isso, teve um dia útil a mais. 
Se não fosse por isso, o 
resultado de hoje teria sido 
melhor”, diz Alencar Burti, 
presidente da ACSP.  

As comercializações à vista 
- com recuo de 4,8% - apre-
sentaram resultado melhor do 
que as vendas a prazo (-8,4%) 
em fevereiro em função do 
Carnaval, que benefi ciou os ra-
mos de acessórios, vestuário e 
adereços. “As retrações estão 
perdendo força e o desempe-
nho do varejo vai melhorar 
se o Banco Central continuar 
derrubando a taxa básica de 
juros e repassar essa queda 
para o consumidor”, declara 
Burti. Em fevereiro do ano 

Nos dois primeiros meses de 2017, o varejo registrou

queda média de 5,8%.
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Intenção de consumo cresceu 
pelo oitavo mês consecutivo

Pelo oitavo mês consecutivo, o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou alta e 
alcançou os 77,6 pontos - o maior patamar desde junho de 2015

diziam que iriam consumir me-
nos nos meses seguintes, e este 
porcentual agora é de 52%.

Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, esses 
indicadores ligados ao consu-
mo estão se recuperando, mas 
longe de um patamar ideal. O 
importante é a tendência po-
sitiva e essas elevações estão 
atreladas a menor pressão de 
preços. O ICF continua sua rota 
positiva e deve ser esta a ten-
dência para o ano. A economia 
está dando sinais mais seguros, 
como a infl ação se aproximando 
do centro da meta, de 4,5%, e os 
juros caindo. Aliado a isso, a En-
tidade aponta que as reformas, 
especialmente a da Previdên-
cia, se aprovadas, trarão ainda 
mais otimismo aos investidores 
(FecomercioSP).

que está gastando menos neste 
momento na comparação com o 
mesmo período de 2016. 

Para o médio prazo a situação 
é similar, com redução do grau 
de insatisfação. O item Perspec-

tiva de Consumo subiu 2,9% e 
atingiu 69,2 pontos no mês. Em 
relação a fevereiro de 2016, foi 
o item que apresentou a maior 
variação positiva, 32,2%. Em 
fevereiro de 2016 eram 62% que 

Vendas do varejo caíram 
6,6% em fevereiro

passado, a diminuição média 
foi de 8,7% frente ao mesmo 
mês de 2015. 

Nos dois primeiros meses de 
2017, o comércio paulistano 
registrou queda média de 5,8% 
no movimento de vendas, com 
mesmo número de dias úteis. Os 
recuos foram de 6,1% no siste-
ma a prazo e de 5,5% à vista. 
A retração é bem mais fraca do 

que a do ano passado, quando 
o primeiro bimestre registrou 
queda média de 13,9% frente 
a 2015. Em relação a janeiro, 
o comércio da capital apre-
sentou queda média de 7,2% 
(recuos de 6,3% nas vendas a 
prazo e de 8% à vista), pres-
sionado pelos três dias úteis a 
mais do primeiro mês do ano 
(ACSP).

IPC-S recua em seis 
capitais

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
A empresa ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, inscrita no CNPJ
49.094.048/0004-48, Inscrição Municipal 0104984, estabelecida a Praça Tereza Cristina, nº 58 -
Centro/Guarulhos, CEP 07023-070, vem através deste comunicar o extravio do Livro de
Ocorrência da Prefeitura Municipal de Guarulhos (Modelo 57).                                  (03, 04 e 07)

A empresa MP EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO LTDA,  CNPJ 05.970.275/
0003-33, sito à Estrada Tenente Marques, 4906. Chácara Solar I. Santana de Parnaíba/
SP, torna público que recebeu da Prefeitura de Santana de Parnaíba, através do pro-
cesso nº 332.551- OS 123.915/13, a Licença de Operação (LO) nº 023/17, p/ Fabrica-
ção de outras Máquinas e Equipamentos de uso geral não especificado anteriormente,
Peças e Acessórios, com validade até 25/03/2018.
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Dia Internacional da 
Mulher, refl exões à vista!

Nesta quarta-feira, 8 

de março, comemora-

se o Dia Internacional 

da Mulher, sendo, 

portanto inevitável fazer 

refl exões sobre o papel 

da mulher na sociedade 

contemporânea

Tivemos muitos avanços 
e muitas mulheres estão 
roubando a cena com 

discursos lúcidos e progres-
sistas, algo impensável de 
acontecer em tempos idos, 
sem direitos a vez e nem voz. 
Houve, de fato, um empode-
ramento feminino de uns anos 
pra cá. Hoje vejo até mulheres 
dirigindo o trem/metrô, por 
exemplo. O que sinto, e o que 
vejo, é que a mulher acumulou 
muitas funções: ela é mãe, mu-
lher, fi lha, esposa, empresária, 
líder, gestora... trabalhadora, 
muito batalhadora!

Acho que a mulher vem lu-
tando para ganhar espaços e 
algumas batalhas e conquistas 
e estas merecem destaque. 
Também como educadora, 
luto, sim, pela igualdade de 
gênero, de raça, social. É gra-
tifi cante observar que todos 
temos um lugar. 

Além disso, gostaria de 
poder ver todas as crianças e 
jovens com os mesmos direitos 
e acesso a uma educação de 
qualidade, com professores 
que encantam os alunos para 
o conhecimento, que discutem 
a respeito das problemáticas 
sociais que ajudam cada me-
nino e menina no desenvolvi-
mento sócio emocional e que 
acompanham seu progresso, 
orientando-os e motivando-os 
para que busquem a realização 
de seus sonhos. 

Acho muito recompensador 
ver alunos que não teriam 
oportunidade de estudar em 
escolas como a nossa e, a partir 
de alguns projetos e parcerias, 
terem essas condições. Mas 
não podemos negar que o ce-
nário geral ainda preocupa. 

Segundo Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios de 
2014 (Pnad), há no Brasil 105 
milhões de mulheres e 98,5 
milhões de homens. Se somos 
maioria, por que ainda há um 
grupo grande e signifi cativo 
de mulheres às margens? As 
mulheres têm, em média, 8 

anos de estudos contra 7,5 dos 
homens; as mulheres ganham 
74,5% do salário dos homens, 
considerando a mesma função 
(dados de IBGE/Pnad 2014). 
Mais estudo e remuneração 
menor, como assim?

Você provavelmente já deve 
ter ouvido falar de um vídeo 
da ‘Inspiring the future’, or-
ganização - de Londres - de 
promoção da educação e da 
força de trabalho, que fez 
sucesso na internet por conta 
de sua nova abordagem sobre 
as profi ssões. Em uma sala 
de aula de Educação Infantil, 
os alunos foram estimulados 
a desenhar pessoas fazendo 
diferentes trabalhos. Foram 
solicitados desenhos de três 
funções: bombeiro, cirurgião 
e piloto de avião. 

Resultado: 61 desenhos 
mostravam homens na tarefa 
e 5 desenhos tinham mulheres. 
E, em um momento surpresa, 
entraram três mulheres que 
exerciam as funções mencio-
nadas. Na legenda do vídeo, 
apareceram os seguintes dize-
res: “Estereótipos de gêneros 
são defi nidos entre 5 e 7 anos 
de idade” e “É hora de redefi nir 
o padrão”. Como as escolas (e 
os educadores), em conjunto 
com as famílias, podem aju-
dar se é nesses espaços que 
as relações gritam, apertam, 
acontecem?

O espaço das escolas, que 
antes era prioritariamente aca-
dêmico, se ampliou nos últimos 
anos de forma signifi cativa. 
Trabalhar apenas os conteúdos 
já não faz mais sentido. As 
informações estão em todos 
os cantos, mas como ajudar 
nossos meninos e meninas a 
construírem opiniões? 

Como fazer uma transfor-
mação nas relações entre as 
diferenças? Como construir 
atitudes de alteridade que 
vão além do respeito, pois 
não negam a opção, a opi-
nião, a crença do outro e nem 
mesmo há qualquer tipo de 
julgamentos? 

Um dos maiores desafi os da 
contemporaneidade na edu-
cação brasileira parece estar 
posto: articular igualdade e 
diferença.

(*) - É Diretora Educacional do 
Colégio Marista Arquidiocesano,

do Grupo Marista.

Marisa Ester Rosseto (*)

Companhia Brasileira de Fiação
CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1

Convocação - AGO A Ser Realizada em 12/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Fiação a se reunirem em assembléia geral 
ordinária, no dia 12/04/17, às 09 hs, na sede social na Rua Cesário Alvim, 498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/16; 2. Eleição 
da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. Acham-
-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 01/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (02, 03 e 04/03/17)

Dez dessas propostas se-
rão votadas em primeiro 
turno: a que proíbe a edi-

ção de MP que altere contratos 
administrativos entre o poder 
público e empresas privadas; 
e a que reduz obrigações fi s-
cais e tributárias de pequenos 
municípios.

A primeira matéria foi apre-
sentada pelo senador Renan 
Calheiros e visa evitar inse-
gurança jurídica em contratos 
como os de concessão de 
serviços públicos ou execução 
de obras públicas. A segunda, 
além de reduzir encargos de 
pequenos municípios, incentiva 
tratamento simplifi cado para 
micro e pequenas empresas. 
Se forem aprovadas essas duas 
propostas, assim como as de-
mais que aguardam deliberação 
em primeiro turno, precisam 
passar por mais três sessões de 
discussão e serem confi rmadas 
em votação suplementar, para 
então seguir para a Câmara.

Esse é o caso da proposta 
que estabelece limite a cargos 
em comissão na administração 
pública. De autoria do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), a 

Dez dessas propostas serão votadas em primeiro turno, das quais duas

já estão na pauta do Plenário.

O ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato no STF, 
rejeitou mais um pedido de li-
berdade feito pelo ex-deputado 
Eduardo Cunha, que se encon-
tra preso preventivamente em 
Curitiba desde outubro, por 
ordem do juiz Sergio Moro, 
responsável pela operação na 
primeira instância. Desta vez, 
Fachin negou o prosseguimen-
to de um habeas corpus proto-
colado pela defesa de Cunha em 
dezembro e que já havia sido 
rejeitado pelo ministro Teori 
Zavascki.

Os advogados de Cunha 
recorreram da decisão mono-
crática de Teori, mas Fachin 
a confi rmou sob os mesmos 
argumentos: de que o STF 
não poderia julgar o pedido de 

liberdade antes de ele ter seu 
mérito apreciado pelo STJ. No 
mês passado, o plenário do 
STF decidiu rejeitar um outro 
pedido de liberdade de Cunha. 
O resultado, com placar de 8 
a 1, coincidiu com o voto do 
ministro relator Edson Fachin, 
que na ocasião também defen-
deu a manutenção da prisão do 
ex-deputado.

A prisão preventiva de Cunha 
foi decretada em outubro por 
Moro na ação penal em que o 
deputado cassado é acusado de 
receber R$ 5 milhões, deposita-
dos em contas não declaradas 
na Suíça. O valor seria oriundo 
de vantagens indevidas, obtidas 
com a compra de um campo 
de petróleo pela Petrobras em 
Benin, na África (ABr).

Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF.

Tramita na Câmara o projeto do deputado 
Carlos Bezerra (PMDB-MT), que estabelece 
limite de dois anos para pensão alimentícia 
após divórcio ou fim da união estável, ou até 
quando o beneficiado seja inserido em alguma 
ocupação remunerada. O texto inclui o prazo 

limite na Lei de Alimentos, que hoje estabele-
ce o repasse mensal de parte da renda líquida 
dos bens comuns. Para Bezerra, a mudança é 
“urgente”, por causa da divergência na jurispru-
dência sobre a duração da pensão alimentícia 
transitória (Ag.Câmara).

Relatores especiais da ONU 
sobre liberdade de expressão 
divulgaram uma declaração 
conjunta afi rmando que as 
“notícias falsas” (“fake news”, 
em inglês), a desinformação 
e a propaganda representam 
uma  preocupação global. 
Além da ONU, o comunicado 
foi assinado também pela 
OEA, pela Organização para 
Cooperação e Segurança na 
Europa e pela Comissão Afri-
cana sobre Direitos Humanos 
e dos Povos. 

Segundo David Kaye, rela-
tor especial da ONU sobre o 
direito à liberdade de opinião 
e expressão, as “fake news” 
surgiram como um assunto 
de preocupação global e que 
os esforços para combatê-las 
podem levar à censura. Se-
gundo ele, há o risco também 
da supressão do pensamento 
crítico e de outras abordagens 
contrárias à lei de direitos 
humanos.

A declaração encoraja a 
promoção da diversidade na 
mídia e enfatiza o papel das 
redes sociais, da mídia digi-

David Kaye, relator especial da ONU sobre o direito à liberdade 

de opinião e expressão.

Rotulagem de 
alimentos integrais 

A Câmara analisa o projeto do 
deputado Aelton Freitas (PR-
MG), que determina que apenas 
os alimentos com ao menos 50% 
de matéria prima integral podem 
ser rotulados como produtos 
integrais. Hoje não existem cri-
térios na legislação sanitária para 
produtos integrais, bem como 
defi nição sobre farinha refi nada 
e integral regulamentada pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

O autor argumenta que a 
ausência de defi nição integral 
permite múltiplas interpre-
tações. “Muitos diabéticos 
perguntando-se por que não 
conseguem controlar sua glice-
mia, se consomem unicamente 
“pão integral”, sem saber que ali 
existe quase somente farinha 
refi nada”, exemplifi cou. 

O projeto também qualifi ca 
de alimento integral aquele que, 
mesmo tendo sofrido benefi cia-
mento para o consumo, mante-
ve todas as suas características 
e a totalidade dos nutrientes 
essenciais. A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Defesa do 
Consumidor; de Seguridade So-
cial; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Saúde bucal
entre as políticas
públicas do SUS

Começou a tramitar na Co-
missão de Assuntos Sociais do 
Senado o projeto que inclui 
a saúde bucal no âmbito das 
políticas públicas do SUS. As 
alterações propostas visam 
incluir a saúde bucal em toda a 
sua dimensão ao SUS, e sua con-
fi guração e descrição sucinta 
como política pública de saúde. 
Desse modo, a aprovação da 
matéria possibilitará o devido 
amparo legal às ações de pro-
moção, proteção e recuperação 
da saúde bucal, explica o autor 
do projeto, senador Humberto 
Costa (PT-PE).

A iniciativa afasta a pos-
sibilidade de que “o serviço 
público odontológico padeça, 
em qualquer parte do territó-
rio pátrio, do retorno ao mais 
intolerável, indigno e mutilador 
‘tratamento’ odontológico que, 
por muito tempo, foi oferecido 
quase que exclusivamente na 
rede pública: a extração dentá-
ria”. Humberto Costa observa, 
contudo, que o primeiro desafi o 
é garantir a perenidade dos ser-
viços públicos odontológicos, e 
a garantia de acesso de todos 
os brasileiros às ações integrais, 
universais e gratuitas de saúde 
bucal, em conformidade com o 
que determina a Constituição 
(Ag.Senado).

O deputado Cajar Nardes 
(PR-RS) apresentou projeto 
que autoriza os agentes respon-
sáveis pela execução de medi-
das socioeducativas aplicadas a 
adolescentes a utilizarem armas 
de eletrochoque em situações 
específi cas. Também autoriza o 
porte de arma para os agentes 
socioeducadores e o uso de 
arma de fogo, pelos agentes, 
como último recurso para con-
ter interno armado.

O uso das armas (de eletro-
choque e de fogo) deverá ser 
precedido de treinamento dos 
agentes e de adoção de proto-
colo autorizativo expedido pela 
Justiça e pelo MP. Segundo o 
deputado, o objetivo da propos-
ta é fornecer uma ferramenta 
de proteção dos internos não 
perigosos, dos visitantes, dos 
funcionários dos estabeleci-
mentos e da sociedade.

“A periculosidade de alguns 
adolescentes internados se 

Armas de eletrochoque, também conhecidas como taser.
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Doze propostas de emenda 
à Constituição podem ser 

votadas no Senado
A redução de cargos em comissão nos órgãos públicos, o pagamento de adicional por tempo de 
serviço no Judiciário e a desvinculação de receitas para estados e municípios são algumas das medidas 
contidas em doze propostas que estão prontas para votação no Plenário do Senado

proposta inclui ainda a meri-
tocracia entre os princípios do 
serviço público.

De acordo com a matéria, o 
número de cargos em comissão 
não poderá superar, em cada 
órgão ou entidade, 10% do 
número de cargos efetivos no 
caso da União e dos estados. 
Já no caso dos municípios, o 
percentual máximo previsto 
é de 15%.

Também está pronta para 
votação a proposta  que estabe-
lece o pagamento de adicional 

por tempo de serviço a juízes e 
membros do MP da União e dos 
estados, remunerados por meio 
de subsídio. Outra proposta em 
exame é a que garante a expe-
dição do mandado de prisão em 
caso de sentenças proferidas 
por órgãos colegiados ou pelo 
tribunal do júri. Está também 
pronta para votação a proposta 
que obriga ocupantes de car-
gos públicos que tiverem sua 
escolha aprovada pelo Senado 
a prestaram conta aos senado-
res, anualmente, das atividades 

realizadas no cargo para o qual 
foram indicados.

Duas das doze PECs prontas 
para votação já foram aprovadas 
em primeiro turno e aguardam de-
cisão em turno suplementar. Uma 
delas é a que abre aos estados e 
aos municípios a possibilidade 
de aplicar em outras despesas 
parte dos recursos hoje atrelados 
a áreas específi cas, como saúde, 
educação, tecnologia e pesquisa. 
A outra, é a que trata do regime 
especial de pagamento de preca-
tórios (Ag.Senado).

ONU: “notícias falsas” representam 
uma preocupação global

tal, e também de jornalistas 
e dos meios de comunicação. 
O comunicado afi rma que as 
notícias falsas são divulgadas 
por governos, empresas ou 
indivíduos e o objetivo é, entre 
outros, “enganar a população 
e interferir no direito do pú-
blico em ter conhecimento do 
assunto”.

Para os especialistas, a de-
sinformação e a propaganda 
podem destruir reputações e a 
privacidade e incitar à violência, 

discriminação e hostilidade 
contra certos grupos da so-
ciedade. Tudo isso, segundo o 
documento, aumenta o risco 
de ameaças e violência contra 
jornalistas e mina a confi an-
ça pública no jornalismo. O 
comunicado diz ainda que 
os países têm a obrigação de 
promover um ambiente para 
a liberdade de expressão, pro-
tegendo e apoiando diversos 
meios de comunicação (ONU 
News).

Fachin rejeita mais um 
pedido de liberdade
de Eduardo Cunha

Uso de arma de choque contra 
adolescente infrator internado

assemelha à de presidiários 
propriamente ditos, pois há 
diversos infratores recolhidos 
às instituições que cometeram 
atos infracionais gravíssimos, 
análogos a crimes hediondos”, 
afi rma Nardes. O uso de armas 
para lidar com adolescentes 
infratores segue o “caráter prin-
cipiológico de proteção adotada 
pelo ECA”, pois será submetido 
a controle e supervisão de juí-
zes e promotores das varas de 

infância e juventude.
A redação proposta abre a 

possibilidade de uso da arma de 
fogo quando o interno estiver 
portando arma branca e estiver 
na iminência de atacar outra 
pessoa, se não houver outro re-
curso de desarme pelo agente. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo nas comissões de 
Segurança Pública; Seguridade 
Social; e Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Limite de dois anos para pensão alimentícia
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SexSexSexSexSex, , , , , 1010101010/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1212121212hhhhh
Veículos

Renault Duster,
Fiat Pálio, GM Meriva, Etc

Qua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09h
Móveis, Eletros e Informática

Notebooks, Desktops,
Cadeiras, Armários, Vasos,

Gaveteiros, Mesas, Etc

SexSexSexSexSex, , , , , 1010101010/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Info, Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários,
Camas, Lava Louças, TVs,

Refrigeradores, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 133333hhhhh
Troca de Showroom

Armários, Painéis, Racks,
Sofás, Poltronas,
Aparadores, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 144444hhhhh
Industrial

Estufa Micro de
Bacteriologia,

 Autoclave Vertical, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 177777hhhhh
Cozinha Industrial

Forno, Máquina
Troqueladora, Balanças

Toledo, Filizola, Urano, Etc

SexSexSexSexSex,,,,, 17 17 17 17 17/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 144444hhhhh
Desativação de Restaurante

Buffets, Bancadas, Balcões,
Fogões, Estufas, Tanques,

Cadeiras, Mesas, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará ao leiloeiro

5% sobre o valor  da arrematação.

Chassis - Final   (Leilão: 10/03/2017 - 12h)
399578  080754  013636  043880  723289
715966  381778  512770  121767  616233

Qua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13h
Desativação de Escritório

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Armários,

Gaveteiros, Poltronas, Etc

QuQuQuQuQuaaaaa,,,,, 15 15 15 15 15/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 155555hhhhh
Informática

Servidores, Nobreaks,
Switches, Roteadores,

Placas,  HDs, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 122222hhhhh
Desativação de Sorveteria

Máquinas de
Sorvete, Freezers,

Ultracongeladores, Etc

Seg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09h
Informática, Móveis e Eletros

Estações de Trabalho,
Celulares, Notebooks,

Televisores, Etc

TTTTTererererer, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h
Retrofit

Colchões, Camas, Cadeiras,
Poltronas, Pufes, Cubas,

Persianas, Mesas, Etc

QuiQuiQuiQuiQui,,,,, 23 23 23 23 23/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1111111111hhhhh
Imóveis

Escritório Mobiliado
454 m², 5 vagas Bairro:

Itaim Bibi

Chassis - Final
(Leilão: 07/03/2017 - 13h)
 538046     645327     650035

4ª VC - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4002982-
53.2013.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Adriana 
Regina Araujo Silva, CPF 317.967.848-85, RG 36.792.520-5, Casada, Brasileira, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de MD Educacional LTDA, alegando em síntese: objetivando o 
recebimento de R$34.432,08 (Dez/2013), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, 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, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0025965-18.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao Réu: 
CLEBER EVALDO CARITÁ, brasileiro, estado civil desconhecido, engenheiro, inscrito no CPF/MF 
sob o número 173.279.368-90, réu ausente, em local incerto e não sabido, foi determinada sua 
INTIMAÇÃO para que, no prazo processual de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Observa-se que o 
executado foi intimado na fase de conhecimento por edital. O prazo do edital será de 20 dias, e o 
advogado nomeado na fase de conhecimento como curador continuará responsável pela defesa do 
executado nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos do convênio Defensoria-OAB. Fica a 
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 
prazo do artigo 523, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 
dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 
pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 
de novembro de 2016. 

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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ADIANTAMENTO DO 13º SEM SOLICITAÇÃO
Empresa pode liberar o adiantamento da primeira parcela do 13° salário 
nas férias mesmo quando o funcionário não deseja receber? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSAR O CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO 
Quando o funcionário pede demissão e apresenta carta de um novo 
emprego, a empresa deve dispensar o cumprimento do aviso prévio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionário que tem contrato de experiência por 45 dias e foi 
dispensado sem justa causa no 30º dia de trabalho, com rescisão 
com multa. A empresa deve recolher a GRRF e fornecer o formu-
lário do seguro desemprego? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DOENÇA ADQUIRIDA NA EMPRESA
Funcionário que apresentou atestado médico com CID F-33, 
poderá alegar que a doença foi adquirida na empresa, qual o 
tempo de carência se demitido? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HOMOLOGAR RESCISÃO NA CTPS ANTIGA
Empresa precisa homologar rescisão de funcionária que perdeu a 
CTPS atual e encontrou uma CTPS antiga, podemos carimbar essa 
CTPS antiga, para realizar a homologação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO
Funcionário solicita afastamento do serviço sem remuneração, para 
assumir cargo na administração municipal, temos que continuar depo-
sitando o FGTS e pagando o convênio médico? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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4ª VC - Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004270-38.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) 
Monise Pantaroto Silva, Rua Rafael Rogerio Busarelo, 66, Jardim Ponte Rasa - CEP 03892-100, São 
PauloSP, CPF 365.866.458-40, RG 44984345-2, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: a requerente 
passou a ser credora da obrigação de pagar da importância original  de R$1.610,40, em razão do 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a requerida, através das mensalidades 
não pagas resultando no débito descrito. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, 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, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2017 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 23/03/2017  - 14:35h  -  2º LEILÃO: 30/03/2017  - 14:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º 
Leilão: 23/03/2017 às 14:35 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 30/03/2017 às 14:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ERIKA CRISTINA RAMOS OLIVEIRA, 

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 435.985,27 (quatrocentos e trinta e cinco 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) 2º leilão: R$ 123.610,99 (cento e vinte e três mil, seiscentos e 
dez reais e noventa e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 23/03/2017  - 14:30h  -  2º LEILÃO: 30/03/2017  - 14:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 23/03/2017 às 14:30 horas e o 2º Leilão será realizado 
no dia 30/03/2017 às 14:30 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) 
FIDUCIANTES: RAFAEL GABRIEL MIGLIOLLI BRUNA FRANCISCA 
DUTRA TERRA MIGLIOLLI

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: ance. O 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 2.915.666,16 (dois milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) 
2º leilão: R$ 2.481.567,14 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 23/03/2017  - 14:25h  -  2º LEILÃO: 30/03/2017  - 14:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online 
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 
1º Leilão: 23/03/2017 às 14:25 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 30/03/2017 às 14:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JORGE ALBERTO GOMES 
MARTINS CONCEIÇÃO APA-
RECIDA MARQUES DA SILVA MARTINS

 CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 669.621,89 (seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 
176.100,94 (cento e setenta e seis mil, cem reais e noventa e quatro centavos),

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Hor

O mês de janeiro de 

2017 registrou um 

índice de precipitação 

pluviométrica dos mais 

altos

As consequências já 
são conhecidas: ala-
gamentos, desaba-

mentos e trânsito infernal. 
Circunstâncias semelhantes 
ou, até mesmo, exatamente 
as mesmas do início de anos 
anteriores. Depois das fes-
tas, todos se preparam para 
as chuvas. Não se trata de 
uma ocorrência com alguma 
probabilidade. Como dizem 
os estatísticos, tal situação é 
considerada como um evento 
certo. 

Felizmente, no caso da 
economia, embora sem oti-
mismo, pode-se dizer que 
nos afastamos do evento 
certo, ou seja, do dilúvio. Do 
modo como seguíamos, não 
haveria dúvida de que sería-
mos tragados pela correnteza 
produzida pelos desacertos 
da política econômica vigente 
no nosso país. 

No que diz respeito especi-
ficamente ao consumo, ainda 
que as vendas continuem em 
um patamar muito abaixo 
do que já foi apresentado 
tempos atrás, os fatores que 
as condicionam dão sinais 
alvissareiros de uma melhora 
em um horizonte próximo. 

Não será, de modo algum, 
uma recuperação portentosa, 
como a de alguém que supe-
rou as águas que o impeliam 
para trás e, agora, corre veloz 
adiante. Infelizmente, não 
será assim. De 2015 para 
2016, por exemplo, a renda 
das pessoas com ocupação 
caiu, aproximadamente, 7%. 
Também neste mesmo perí-
odo, a população empregada 
nas regiões metropolitanas 
declinou. 

Comparando-se o terceiro 
trimestre de 2014 com o 
mesmo período de 2016, a 
perda do poder aquisitivo, o 
desemprego e a insegurança 
na manutenção dos postos 
de trabalho contribuíram 
na redução de 11% para 5% 
do percentual referente à 
disponibilidade das famílias 
para novas compras. 

Com isso, a capacidade 
competitiva da economia bra-
sileira, já bastante fragilizada, 
ficou ainda mais deteriorada. 
Para 2017, o mercado prevê 
que o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) situe-se abaixo 
de 5% este ano, percentual 
aquém do registrado para 
2016, de 6,4% a.a.. Essa pre-
visão de inflação associada 
à demora da retomada do 
ritmo de atividades levou a 
autoridade monetária, no 
dia 11 de janeiro, a um corte 
de 0,75 ponto percentual na 
taxa Selic, redução acima da 
esperada pela maior parte dos 
especialistas. 

Entretanto, pelas condi-
ções recessivas, o nível de 
emprego ainda continua 
muito baixo. As estimativas 
dão conta de que há mais 
de doze milhões de pessoas 
desocupadas. Assim como 
não se resolve as enchentes 
com barreiras de contenção 
colocadas nas ruas, também 
no contexto do mercado de 
trabalho, se faz necessária a 
implementação urgente de 
medidas estruturais, que, em-
bora realmente efetivas, por 
sua vez, não produzem efeitos 
significativos imediatos. 

De qualquer forma, seja 
porque as vendas têm sido 
muito fracas ou porque, aos 
poucos, a sociedade vai se 
apropriando dos benefícios 
das resoluções editadas 
pelo governo, a verdade é 
que o ânimo dos indivíduos 
para compras vai se reesta-
belecendo ainda que vaga-
rosamente. Frise-se muito 
vagarosamente. 

Trimestralmente, o Institu-
to Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de 
Consumo (IBEVAR) aponta a 
intenção de compra dos indi-
víduos. O referido índice, que 
se baseia primordialmente na 
disposição de bens duráveis, 
situa-se em um patamar 
realmente muito baixo. En-
tretanto, nota-se que, para 
o trimestre que compreende 
os meses de janeiro a março 
de 2017, há uma pequena 
melhora, da ordem de 2%, em 
relação ao último trimestre 
de 2016.

Embora seja muito cedo 
para se falar em recuperação, 
não se pode deixar de ver que 
esta leve tendência traz um 
bom sinal. E esta percepção 
é reforçada pela ideia de que, 
há pouco tempo, seguíamos 
desgovernados e ritmados 
pelas águas turbulentas da 
desordem.

(*) - É presidente do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo 

e Mercado de Consumo (IBEVAR) e 
Professor da USP.

Águas de janeiro 
a março

Claudio Felisoni de Angelo (*)

É o que afirma um estudo 
coordenado pela Agência 
Nacional para as Novas 

Tecnologias, e realizado pelo 
Instituto Nacional de Geofísica 
e Vulcanologia, em parceria 
com universidades de Roma, 
Bari, Lecce e Catânia, na Itália, 
Marselha e Paris, na França, e 
Haifa, em Israel.

A pesquisa foi publicada na 
revista científica “Quaternary 
International” e aponta que, nos 
últimos mil anos, o nível do Me-
diterrâneo subiu entre seis e 33 
centímetros, mas as estimativas 
para até 2100 preveem um au-
mento três vezes maior. No Adri-
ático Norte, trecho do mar onde 
fica Veneza, o crescimento pode 
ser de até 140 centímetros.

“Trata-se de uma evidente 
aceleração devida principal-
mente às mudanças climáticas, 
causadas pelo aumento da con-
centração de CO2 na atmosfera, 
que nos últimos quatro anos 
superou de modo consistente 
o valor de 400 partes por mi-
lhão (ppm), um nível jamais 
alcançado na Terra nos últimos 
23 milhões de anos”, explica o 
pesquisador Fabrizio Antonio-

Cidade de Veneza pode ser 
‘engolida’ pelo mar até 2100
A cidade italiana de Veneza e outros municípios da costa do Mediterrâneo podem ser “engolidos” pela 
água até o fim do século devido a uma brusca aceleração no aumento do nível do mar

Além disso, a situação tem se 
agravado por causa da escavação 
de canais profundos para nave-
gação, fazendo com que a água 
marinha entre na lagoa de Veneza 
e aumente sua salinidade. 

O sal é prejudicial para os tijo-
los das casas e corrói os suportes 
metálicos que estabilizam os edi-
fícios. Atualmente, a Prefeitura 
de Veneza constrói o chamado 
sistema Mose, uma rede de bar-
reiras para proteger a cidade de 
inundações (ANSA).

li, do laboratório de modelos 
climáticos.

Para descobrir o quanto o nível 
do Mediterrâneo subiu no último 
milênio, os cientistas estudaram 
13 sítios arqueológicos de países 
da região onde eram extraídas 
pedras utilizadas na maceração 
de azeitonas. O maior aumento 
ocorreu nos arredores de Atenas, 
enquanto o menor foi registrado 
na ilha espanhola de Mallorca. Na 
Itália, outras cidades em risco são 
Trieste, Ravenna, Fiumicino, Ca-

tania e Cagliari. No ano passado, 
a Union of Concerned Scientists 
já havia publicado um relatório 
afirmando que Veneza está amea-
çada “de maneira imediata” pelas 
mudanças climáticas.

O estudo aponta que centenas 
de edifícios e monumentos da joia 
turística da Itália já foram danifi-
cados pelo aumento do nível do 
mar, que já sobe muito além das 
bases de pedra projetadas pelos 
arquitetos dos séculos passados 
para protegerem as construções. 
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Veneza, cidade italiana.

Metalúrgica Aricanduva S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7

Convocação - AGO A Ser Realizada em 17/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva S.A. a se reunirem em assembléia geral ordinária, no 
dia 17/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 115,  nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16; 2. 
Eleição da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 03/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo soares Giorgi, Diretor Presidente. (04, 07 e 08/03/17)
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Fotos: Divulgação

Quem nunca exagerou no churrasco de domingo e 
acabou sofrendo de má digestão no dia seguinte? 
Certos deslizes da dieta podem de fato gerar des-

confortos ocasionais, porém, quando a sensação de inchaço, 
constipação e até mesmo dores estomacais são constantes, 
é preciso redobrar a atenção em relação às escolhas do 
cardápio. Quer saber como afastar esses sintomas e ga-
rantir que uma alimentação saborosa e, ao mesmo tempo, 
agradável? Veja quais são os grandes aliados da digestão 
e quais erros você deve evitar para viver de bem com seu 
estômago.

Já parou para pensar porque o mau funcionamento do 
aparelho gastrointestinal infl uencia tanto no nosso humor? 
O intestino, em especial, já é considerado por cientistas 
como nosso “segundo cérebro”. Isso porque a região conhe-
cida como tubo intestinal contém nada menos do que 100 
milhões de neurônios, populados por neurotransmissores 
que se comunicam com nosso “cérebro principal”. 

Estudos também apontam que as próprias bactérias 
presentes na nossa fl ora intestinal mantêm conexão com 
o sistema nervoso central, 
infl uenciando tanto em as-
pectos emocionais quanto 
em sintomas físicos. Este 
conjunto, conhecido como 
sistema nervoso entérico, é 
capaz, inclusive, de executar 
funções autônomas, sem 
depender dos comandos do 
cérebro. Não é a toa que o 
estresse é um dos sintomas 
mais relatados por aqueles 
que convivem com a má 
digestão, assim como a pri-
são de ventre e distensão 
abdominal. 

Por mais que estes sintomas pareçam corriqueiros, a 
nutricionista Joana Carollo alerta que não devem ser igno-
rados “Quando a dispepsia (indigestão) é persistente, pode 
ser um indicativo de que algo não vai bem no organismo. 
Neste ponto é essencial observar a dieta e o estilo de vida: 
quando inadequados, estes fatores podem ser a raiz do 
problema, porém, se bem orientados podem aliviar e, até 
mesmo, ajudar a tratar o problema”.

Uma das premissas para o bom funcionamento dessa re-
gião é a presença das famigeradas fi bras na dieta. Conforme 
explica a profi ssional da Nova Nutrii “essas substâncias 
não são consideradas nutrientes, mas são cruciais para o 
bom fl uxo intestinal. Isso porque agem como verdadeiros 
agentes de limpeza no organismo”.

Classifi cadas como fi bras solúveis e insolúveis, elas pos-
suem papéis signifi cativos na digestão: “as do tipo solúvel, 
formam uma espécie de gel no estômago, que além de me-
lhorar absorção de açúcar e ajudar a controlar o colesterol, 
retardam o esvaziamento gástrico e prolongam a sensação 
da saciedade. Já as do tipo insolúvel, chegam ao intestino 
praticamente intactas, o que faz com que carreguem consigo 
toxinas e microrganismos nocivos que serão eliminados 
no fi nal do processo digestivo. Devido sua natureza, elas 
auxiliam, inclusive, na formação do bolo fecal, dando mais 
volume e consistência às fezes” - explica Joana

E embora possam ser facilmente encontradas nos alimen-
tos, muitas pessoas ainda consomem quantidades aquém do 
ideal, o que pode ocasionar, justamente, maior desconforto 
no processo digestivo. Para se ter uma ideia, dados dos Minis-

Como apostar nas fi bras para reduzir 
o inchaço e melhorar a saúde

“Você é aquilo que come” – certamente você já ouviu 
essa famosa frase. Não é novidade que o cardápio tem 
uma relação direta com a saúde e, principalmente, 
com a digestão. Os alimentos podem ser tanto fonte 
de prazer, quanto de incômodo, assim como podem 
potencializar ou prejudicar a saúde

tério da Saúde apontam  68% 
dos brasileiros consomem 
quantidades insufi cientes de 
fi bras. Isso acontece, princi-
palmente, devido ao hábito 
de descartar cascas, talos e 
sementes dos alimentos – 
justamente as partes mais 
ricas em fi bras alimentares. 
Ou seja, estamos literalmen-
te jogando fora componentes 
que poderiam beneficiar 
signifi cativamente a saúde 
do aparelho digestivo.

Não é por acaso que 20% dos brasileiros, especialmen-
te mulheres, crianças e idosos, relatam conviver com a 
constipação intestinal, segundo a Federação Brasileira de 
Gastroenterologia (FBG). Esse é apenas um dos sinais de 
uma alimentação pobre em fi bras. Dentre os sintomas mais 
comuns estão a prisão de ventre, difi culdade de evacuar, o 
inchaço abdominal e, até mesmo, a fome constante.

Conforme explica a nutri-
cionista isso acontece, pois 
“uma pessoa que não come 
fi bras o sufi ciente terá uma 
digestão acelerada, o que 
leva aos picos de glicose e, 
consequentemente à fome 
constante. Depois, terá mais 
difi culdade em eliminar os 
resíduos da digestão, levan-
do à prisão de ventre e, em 
virtude disso, ao inchaço”. 
Esses compostos não atuam 
somente como auxiliadores 
do processo digestivo. O 

seu consumo regular também confere outros benefícios à 
saúde, como o controle da glicemia, do colesterol alto e, 
até mesmo, da obesidade.

“Quando a alimentação é baseada em alimentos refi na-
dos, ou seja, pobre em fi bras, a liberação da glicose no 
organismo ocorre muito rapidamente, levando aos picos 
na glicemia. Esse sintoma propicia tanto a fome abrupta 
quanto o ganho de peso, uma vez haverá maior produção 
da insulina para dar conta da alta repentina do açúcar 
no sangue. As fi bras combatem esse cenário, pois fazem 
com que os alimentos sejam absorvidos mais lentamente. 
Além de auxiliarem na retenção dos carboidratos, também 
impedem que parte da gordura presente nos alimentos se 
ja absorvida pelo organismo, propiciando o controle do 
colesterol“ – explica Joana.

Tente consumir os alimentos na sua totalidade, apro-
veitando cascas, talos e sementes sempre que possível. A 
maçã, por exemplo, possui três vezes mais fi bras em sua 
casca do que na polpa. Sendo que essa mesma parte da 
fruta contém o dobro de proteínas e muito mais vitamina 
do que seu interior. Lembrando sempre que é fundamental 
higienizar bem os alimentos quando forem consumidos 
dessa forma.

O cozimento dos alimentos interfere na integridade das 
fi bras. Apesar de algumas propriedades serem preserva-
das dependendo do ponto de cocção, as fi bras não terão 
a mesma resistência característica que torna, justamente, 
a digestão mais prolongada. Sendo assim, opte por comer 
mais saladas, folhas e legumes que podem ser apreciados 
crus ou levemente cozidos. Atentando sempre de tentar 

aproveitar o máximo possí-
vel do alimento. Exemplos: 
Cenoura, repolho, beterraba, 
rabanetes, etc.

Suco? Só se for com fi -
bra! Sucos podem ser uma 
maneira muito prazerosa 
de consumir frutas e, até 
mesmo, legumes. Porém, ao 
liquidifi car e, principalmen-
te, coar a bebida, boa parte 
das fi bras estão indo pelo 
ralo. Sempre que possível, 
opte pelo consumo da fruta 
ao invés do suco. Porém, se 
você não quer abrir mão des-
se hábito, procure preservar 
o bagaço ou simplesmente 
acrescentar suplementos 
fi brosos após o preparo.

Em casos específi cos, quando o indivíduo tem difi culda-
des em alcançar o aporte de fi bras através da alimentação 
normal ou, ate mesmo, como parte de um tratamento 
clínico, a suplementação de fi bras é uma alternativa. 
Compostos ricos de fi bras solúveis podem auxiliar no 
funcionamento intestinal de forma prática, podendo ser 
adicionados a sucos, sopas e até mesmo pratos sem alterar 
a textura, sabor ou aroma do alimento. É fundamental 
buscar orientação médica antes de fazer uso de qualquer 
suplementação.

Para fi nalizar, é importante lembrar que uma dieta 
equilibrada é um dos princípios da boa saúde: quando 
se trata de fi bras, não vale o “quanto mais, melhor”, é 
preciso consumi-las moderadamente. De acordo com a 
OMS, a recomendação de consumo de fi bras na dieta 
de um adulto saudável varie entre 25 a 30 gramas/dia. 
Porém, diversos fatores podem infl uenciar nesse aporte, 
sendo assim é fundamental procurar um médico para 
maiores orientações, especialmente quando a dispepsia 
for persistente.

Fonte: Nova Nutrii
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As vantagens do 
mobile learning para o 

treinamento corporativo

Além de mudar a forma 

como nos comunicamos 

e nos entretemos, 

a popularização 

do smartphone o 

transformou em uma 

das mais convenientes 

plataformas de 

aprendizagem

Mobile Learning é o mais 
moderno suporte que 
pode ser utilizado para 

uma experiência de treina-
mento e apresenta inúmeros 
benefícios para as empresas 
que o utilizam. Minha trajetória 
nesse segmento me possibili-
tou perceber alguns pontos 
que servem de referência na 
análise das vantagens desse 
tipo de ferramenta no am-
biente corporativo. Apresento 
algumas destas vantagens nos 
tópicos a seguir. 

Por que utilizar Mobile 

Learning?

Com o crescimento do mer-
cado de dispositivos móveis, 
a procura pela aprendizagem 
no meio digital e móvel teve, 
recentemente, um desenvol-
vimento exponencial. Tanto o 
meio acadêmico quanto o setor 
corporativo estão investindo e 
utilizando este método inova-
dor.Para aqueles que querem 
ser promovidos, a aprendiza-
gem móvel é um dos caminhos 
mais inteligentes. Aprendiza-
gem digital “on the go” signifi ca 
que o colaborador tem mais 
liberdade para aprender da 
forma como desejar.

Pesquisas recentes confi r-
mam que as pessoas realmen-
te retêm mais facilmente as 
informações quando utilizam 
este formato, também conhe-
cido como “microlearning”. 
Ao contrário dos métodos 
tradicionais de aprendizagem, 
mobile learning pode ser aces-
sado virtualmente em poucos 
minutos. E quando juntamos 
os conceitos de gamifi cação 
e microlearning numa única 
plataforma o engajamento é 
ainda maior.

Para empregar mobile le-
arning em sua empresa não 
é necessário fazer um inves-
timento alto. O custo para se 
produzir um curso seguindo a 
lógica do microlearning tende 
a ser mais baixo, e pode ser 
feito em etapas. A plataforma 
também possibilita a inclusão 
de novos conteúdos e pode 
ser atualizada de forma rápi-
da e prática. Assim que uma 
atualização for realizada, ela 
pode ser enviada diretamente 
para o dispositivo do usuário, 
se tornando disponível ime-
diatamente. Além disso, este 
suporte apresenta facilidade 
de manutenção e tem pou-
ca necessidade de suporte 
técnico.

A importância do mobile 

learning para os seus 

colaboradores

Para os colaboradores, mo-
bile learning é uma verdadeira 
conquista. Ao considerarmos 
as diversas formas que existem 
para aprender, identifi camos 
inúmeros motivos pelos quais 
essa é a melhor opção para 
colaboradores de todas as 
idades.

1. Aborda diversos estilos 

de aprendizagem

Treinamentos corporativos 
tradicionais não contemplam 
todos os estilos de aprendiza-
gem, isso pode fazer com que 
alguns colaboradores deixem 
de se envolver em um primeiro 
momento. Um sólido plano de 
aprendizagem móvel apresenta 
o conteúdo em inúmeros esti-
los, como vídeo, texto, imagem 
etc. Além da possibilidade de 
se utilizar conceitos de ensino 
adaptativo, ou seja, o conteúdo 
e a forma podem se adequar a 
cada um dos usuários. 

2. Aproveitando o 

tempo livre dos seus 

colaboradores

Um dos maiores benefícios 
do mobile learning no trabalho 
é a sua conveniência, dando 
aos seus colaboradores acesso 
ao treinamento literalmente 
em qualquer momento do dia 
e em qualquer lugar. Ao invés 
de gastar o tempo livre de 
forma ociosa ou simplesmente 
navegando na internet, os seus 
colaboradores passam a ter 
acesso a pequenos blocos de 
informação e, com isso, podem 
aprender durante momentos 
que seriam improdutivos. Cada 
usuário constrói a sua própria 
experiência, respeitando o seu 
tempo, espaço e também a sua 
forma de aprender. 

3. Garante que os seus 

colaboradores fi quem 

no topo das tendências 

tecnológicas

Uma empresa que mantém 
seus colaboradores no passa-
do terá difi culdade para fazer 
a diferença no mundo real. 
Ao oferecer acesso a mobile 
learning para o seus colabora-
dores, você está aprimorando a 
habilidade deles com a tecno-
logia e garantido que eles não 
fi carão para trás em relação às 
tendências futuras.

4. A fl exibilidade 

promove motivação

Ao invés de ter uma sessão 
de treinamento programada 
para um dia e horário especí-
fi cos, mobile learning permite 
que cada colaborador estude 
no seu ritmo. O usuário tem a 
possibilidade de interagir, ou 
seja, de realizar uma ação inte-
grada, e se envolver na busca do 
conhecimento e na experiência 
de aprendizado. Quando eles 
estão ativamente envolvidos, no 
tempo que escolherem, fi cam 
motivados e podem reter as 
informações mais facilmente.

Como começar com 

Mobile Learning

Uma vez que se prevê que em 
curto espaço de tempo 70% dos 
profi ssionais irão fazer alguma 
forma de trabalho a partir de 
seus dispositivos móveis, esse é 
o melhor momento para investir 
nessa tecnologia.O primeiro 
passo é considerar o conjunto 
de habilidades atuais da sua 
empresa e as áreas que você 
pode aperfeiçoar e então fazer 
uma pesquisa para identifi car 
quais tipos de cursos atendem 
melhor às suas necessidades. 

(*) É CEO e Fundador do Qranio, 
plataforma mobile de aprendizagem 

que usa a gamifi cação para 
recompensar os usuários e estimulá-

los a se envolver com conteúdos 
educacionais em todos os momentos.

Samir Iásbeck de Oliveira (*)

News@TI
Câmeras Wi-Fi para vigilância domiciliar

@ A Dahua Technology, líder na fabricação de produtos para vi-
deossegurança, desenvolveu a linha de câmeras Wi-Fi, “Eyes in 

your home”, de fácil instalação e que permite acompanhar as imagens 
em tempo real diretamente de qualquer dispositivo com acesso à 
internet. Os equipamentos ainda oferecem recurso infravermelho, 
para imagens noturnas. Com o modelo IPC-A15/35, por exemplo, ideal 
para o uso em casa, é possível alcançar até 10 metros de visão no 
escuro. Com resolução de até 3 Megapixels, basta conectar a câmera 
ao APP Easy4ip para controlar e assistir à gravação, que fi ca salva 
em armazenamento local. E, além de acompanhar à distância, a tec-
nologia Dahua permite intervir diretamente na cena e se comunicar 
com quem quer que esteja no local através do áudio bidirecional. 
Além disso, as câmeras mandam alerta quando detectam qualquer 
atividade – ideal para casas de praia ou campo. Sem cabos ou fi os, 
basta posicionar os equipamentos no local desejado e conectá-los 
à rede para começar a obter visão de até 120 graus, com detalhes 
claros e imagem de qualidade.

Com o avanço da internet 
e das redes sociais a busca 
por novos franqueados tem 
exigido estratégias digitais 
cada vez mais específicas. 
É comum navegarmos pelo 
Facebook, por exemplo, e 
sermos bombardeados por 
marcas impulsionando/patro-
cinando posts tentando atingir 
o investidor interessado em 
abrir uma franquia.

Mas será que a prospecção 
por meio do Facebook, Google Plus, LinkedIn, WhatsApp e até 
mesmo Google Adwords transmite a credibilidade necessária? 
A resposta é sim e não.

Vamos aos exemplos:
Qual rede social uma determinada rede de franquias, conso-

lidada, com atuação em todo o país e com taxa de franquia a 
partir de R$ 150.000,00 deveria prospectar? Seriam os mesmos 
canais que uma microfranquia com taxa de R$ 18.000,00, que 
está no início da operação? A resposta é não!

Uma rede que tem uma taxa de franquia mais elevada deve 
entender que a compra desse tipo de franquia não é feita 
por impulso, visto que, um investidor tem R$ 400.000,00 
(taxa de franquia, investimento inicial, capital de giro…) 
disponível, analisará o mercado de forma geral, o segmento 
específico, concorrentes, atualização dos players, projeção 
do segmento, retorno sobre o investimento entre outros. Ou 
seja, será uma compra estudada. Prospectar esses investi-
dores por meio de WhatsApp e Facebook não transmitirá 

A rede social mais adequada para 
captação de novos franqueados

tanta credibilidade como a 
prospecção via LinkedIn, 
por exemplo.

Isso não signidica que o 
trabalho no Facebook não 
deve ser realizado, mas é ne-
cessário ter sensibilidade para 
perceber que o primeiro con-
tato com esse possível novo 
franqueado deve ser por meio 
de redes sociais que gerem 
impacto positivo, confi ança e 
credibilidade.

Vamos ao outro cenário:
Rede de microfranquias, consequentemente com baixos 

investimentos necessários, normalmente baseado em sistema 
Home Based. O perfi l desse novo franqueado é completamen-
te diferente do exemplo dado anteriormente e as estratégias 
também devem ser diferentes.

Um novo franqueado de uma microfranquia está mais adepto 
a comprar por impulso! É comum encontrarmos no mercado, 
franqueados que abriram sua microfranquia após a demissão 
de um emprego, aposentadoria, inventário, etc. Nesse caso a 
prospecção via Facebook, WhatsApp, Google Adwords tem mais 
potencial do que o LinkedIn, por exemplo.

É importante estudar bem o perfi l da empresa e se certifi car 
de que a rede social escolhida alcançará o público-alvo da 
rede, isso com certeza aumentará as chances do anúncio ser 
um sucesso!

 
(Fonte: Leandro Rampazzo é sócio diretor da Godiva propaganda).

Rita D’Andrea (*)

A App Revolution mudou tudo isso.
As aplicações agora estão em todos os lugares e podem ser 

acessadas a partir de todo tipo de device. Nesta nova realidade, 
vemos empresas como a Netfl ix, o Facebook, o Uber e o Goo-
gle montarem negócios bilionários ao redor de Apps virtuais e 
imensas. Esses players empenham-se em proporcionar a melhor 
experiência a milhões de usuários/consumidores de seus serviços. 
O mundo criado pela App Revolution é marcado, também, pela 
mobilidade. Em 2015, usuários iOS de todo o mundo baixaram 25 
bilhões de Apps em seus iPhones; no mesmo período, os adeptos 
de smartphones Android baixaram 50 bilhões de Apps. 

É importante compreender, porém, que “App” não é só o sistema 
baixado e usado no celular; por App entende-se toda aplicação 
que foi criada ou portada para a Web e para a nuvem, e nunca 
voltará a rodar no modelo tradicional.  

A App Revolution está ocorrendo também no mundo corpo-
rativo. 

Esse novo modelo aumentou a efi cácia e a produtividade dos 
profi ssionais da empresa, introduzindo novas fontes de receita e 
estratégias go-to-market para quase todos os setores de economia. 
Um de seus pontos fortes é ter seduzido funcionários não per-
tencentes à equipe de TI. No passado, a empresa era dividida em 
silos e o desenvolvimento, manutenção e disponibilização de uma 
aplicação dependia de solicitações de um departamento para a 
área de TI. A App Revolution tornou essa cultura ultrapassada.

Segundo o Gartner, até 2018 os investimentos dos Chief Ma-
rketing Offi cers (CMOs) em soluções e serviços de TIC serão 
maiores do que as despesas autorizadas pelos CIOs. Fica claro, 
portanto, que a App Revolution ultrapassa os limites da TI.  

Apps são populares porque ajudam as pessoas a gerenciar e 
aprimorar suas tarefas cotidianas. Apps fazem parte integral de 
todos os desafi os de trabalho das equipes e das empresas. Um 
App essencial, como sistemas de e-mail, por exemplo, é cada 
vez menos acessado a partir de um PC desktop. Uma enquete 
realizada em 2016 comprovou que, no Reino Unido, 70% dos 
usuários de e-mail preferem ler e responder suas mensagens a 
partir de seus dispositivos móveis.

Devido ao amadurecimento do ecossistema de nuvem, os 
Apps estão sendo cada vez mais hospedados em um mix de nu-
vem privada e pública, com transições imperceptíveis entre as 
duas. Sua velocidade e facilidade de uso permitem aos usuários 
fi nais não terem de pensar sobre onde realmente residem seus 
valiosos dados. 

App Revolution: a 
aplicação saiu do castelo

Por décadas, as aplicações missão crítica das empresas eram processadas e armazenadas dentro da 
própria corporação. Nesse contexto, os usuários deveriam estar fi sicamente presentes no escritório 
para efetuar login e acessar, a partir de seu PC desktop, esse sistema

Essa despreocupação não é algo ao alcance das equipes de 
TIC.

Todo gestor de TIC sabe que criminosos – sejam indivíduos, 
gangues ou países – estão explorando a oportunidade apresentada 
pelos Apps. Infelizmente muitas empresas ainda contam com um 
aparato de segurança mais adequado ao mundo que existia em 
1997, sentindo-se protegidos por contar com soluções tradicionais. 
Hoje o grande alvo dos hackers é o App. São sistemas que, em 
nome da máxima velocidade de desenvolvimento e lançamento, 
nem sempre incorporam em seu DNA os conceitos e as tecnolo-
gias que poderiam garantir sua própria segurança. 

Há milênios o mundo conhece a fi gura do castelo forte, de-
fi nido por muros, ameias de onde só os defensores do castelo 
enxergariam o inimigo e pontes levadiças. O rei e o tesouro do 
rei estariam protegidos na câmara mais segura do castelo. A 
pessoa que quisesse ter acesso a essa sala teria de se identifi car, 
apresentar senhas, etc. 

Em 2017 essa imagem segue válida. A diferença é que o rei 
(o usuário corporativo) agora passa muito mais tempo fora do 
castelo do que dentro, e o tesouro toma a forma de Apps que são 
processados e armazenados na nuvem. Muros de tijolos deram 
lugar a fi rewalls para aplicações web (WAF); o reconhecimento 
do visitante e a solicitação da senha foram substituídos por siste-
mas de autenticação e, quando a informação está em movimento, 
trafegando pelo mundo, é encapsulada em soluções SSL.

Neste ano, a transformação digital continuará mudando o 
mundo e a soma de Apps na nuvem com dispositivos móveis 
seguirá transferindo para fora dos ambientes tradicionais de TIC 
a informação essencial para os negócios. 

Todos desejam segurança para suas aplicações corporativas, mas 
os ataques vêm de todos os lados. Como resolver esse quadro? 

O ponto fundamental é ter em mente que os dados das suas 
aplicações são o alvo primário do hacker. Não perca esse foco, 
não se deixe iludir pelas soluções que já usa que atuam em outras 
frentes. O mundo criado pela App Revolution é organizado a partir 
de duas extremidades: a origem do dado/aplicação (nuvem ou 
datacenters tradicionais) e o dispositivo do usuário (ponto de 
acesso). É entre esses polos que a guerra acontece. 

A vitória virá para quem imprimir processos e tecnologias de 
segurança em todas as fases de desenvolvimento de Apps. Muita 
gente já está arquitetando a segurança desde o início do projeto 
da aplicação. A App Revolution exige isso – quem deixar para 
pensar a segurança por último pode experimentar o gosto amargo 
da vulnerabilidade. 

(*) É country manager da F5 Brasil
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ABIIMG

ARRASADOR
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SUSSURRAR
DIARISTA
ALALOES

Perda
total ou 

parcial da
memória

O de Suez
liga Ásia e

África

Gal Costa,
cantora

de “Vaca
Profana”

A décima
letra do
nosso

alfabeto

Aspereza
no trato

(fig.)

Local da
corcova

no camelo

Edson
Celulari,

ator
brasileiro

Dança de
salão do
séc. XIX
(bras.)

Indica
limite de
tempo
(prep.)

Plantas
usadas

em
xampus

Essa
coisaFetiche

(?) de milho, produto rico em 
açúcar usado em sucos industria-

lizados Empresa
aérea

Seleções que disputa-
ram a final da Copa de
1950, que foi decidida
com gol de Ghiggia 

Ramo utilizado pela
benzedeira em seu
ritual contra o mau-

olhado (Folcl.)

A forma
de distri-
buição de
preser-
vativos

em postos
de saúde

Sinal
numérico

O “H”, 
em IDH

Sua Alteza
Real

(abrev.)
Ofensa

(?) Jett,
guitarrista
Cacá (?),
cineasta

Redigida 
novamente
Congrega 
jornalistas 

“A (?)”, sé-
rie em que

Cláudia
Rodrigues 
interpretou
Marinete
(2003-
2007)

Ditongo
de “teia”
Aflições; 

dissabores

O efeito do
tsunami
no litoral
Murmurar

3/ril. 4/joan — tara. 5/aloés — istmo. 7/agruras — amnésia — injúria.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

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

Esta segunda, o nono dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arris-
cadas ou perigosas. A Lua passa a transitar em Câncer as 09h55 desta segunda. Por isso não é hora de inovar, e 
sim de contar com gente que você já conhece e de reavaliar se algum projeto do passado pode ser reaproveitado. 
Chore, nem que seja vendo um fi lme. Qualquer mágoa, saudade ou simplesmente emoção poderão ser lavadas 
desse modo. Fique em casa, cerque-se de velhos amigos e pessoas queridas. O acolhimento cura as doenças da 
alma humana.
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Aumenta o interesse pela por algum 
projeto do passado que pode ser 
realizado. Vive um bom momento 
na relação social, maior conforto e 
tendência a viver ambientes que irão 
ativar a relação sexual. Relaciona-
mentos serão intensos e as amizades 
e a família darão momentos felizes. 
67/467 – Cinza.

Uma mágoa, saudade ou simples-
mente emoção poderão ser lavadas 
com suas lembranças nesta segunda. 
Melhora o retorno através do trabalho 
pela dedicação e esforço pessoal. Os 
relacionamentos sociais e o romantis-
mo estarão em destaque esta semana. 
33/433 – Azul. 

Problemas pessoais tumultuam a 
vida afetiva e diminuem a intensi-
dade sexual. Precisa manter bom 
relacionamento com amigos e com 
seus familiares e será mais fácil 
viver o fi nal do dia. O lado sensual 
harmônico e belo deve ganhar des-
taque por ser o romantismo bem 
maior. 52/152 – Branco.

Pode ser levado a situações de 
rompimento brusco nas amizades 
nesta semana em que começa um 
novo ano astral. Aguarde no próximo 
mês de abril sua vida vai melhorar 
muito, com benefícios inesperados 
e até um negócio importante em 
que terá cooperação para progredir. 
98/198 – Cinza.

Prepare-se para algo novo que virá 
nesta semana em nesta nova lunação 
que antecede o novo ano astral. 
Evite enganos e a atitude de impor 
suas condições aos outros, assim 
sofrerá perdas fi nanceiras. Mantenha 
o brilho que atrai novos contatos e 
amigos. 67/867 – Amarelo.

Começo de semana positivo para 
encontros sociais e afetivos, viagens 
e contatos íntimos. Evite as atitudes 
que gerem rompimentos, criticando 
ou apontando defeitos que acabam 
afastando alguém de seu convívio. 
Mantenha a rotina e evite mudan-
ças que não foram bem pensadas. 
99/399 – Verde.

Intensa felicidade com as relações 
sentimentais fi cando ainda mais só-
lidas. O descanso e os momentos de 
lazer serão muito benéfi cos no amor. 
Uma viagem será feliz se realizada 
neste fi nal do mês de março. Maior 
atenção também para o lazer nesta 
segunda se faz necessária. 12/612 
– Amarelo.

Com a Lua entrando crescente em 
Câncer renova as relações e agrega 
ao ambiente. Fazer aquilo que gosta 
será o principal combustível da vida 
a dois. Mesmo assim corre perigo 
de alguma decepção sentimental. 
Mantenha as relações sexuais em 
equilíbrio, mas ainda bem ativas. 
90/590 – Cinza.

A falta de diálogo volta a perturbar o 
ambiente e trará brigas, desentendi-
mento e separações. Evite cometer 
excessos de bebidas ou alimentares, 
que prejudiquem ainda mais a saúde. 
Mantenha sua boa disposição física 
e mental e terá uma ótima segunda-
feira. 25/525 – Escuras.

Bom dia para os trabalhos, os negó-
cios, para a saúde, mas não para os 
assuntos sentimentais. Sexualmente 
terá mais chance de satisfazer-se 
e fazer a pessoa amada mais feliz. 
Cuide de sua saúde fazendo exer-
cícios e atividades físicas. 82/782 
– Amarelo.

Evite variar demais, mantenha a 
constância nas relações e não pre-
judique sua imagem com conversas 
desgastantes. A situação fi nanceira 
só melhora através da sua dedicação 
e empenho ao trabalho. Pode melho-
rar ou piorar seus ganhos depois do 
aniversário. 28/528 – Azul.

Terá ajuda de alguém para suas re-
alizações pessoais.  Procure realizar 
suas tarefas com prazer, tornando-as 
mais leves, em vez de reclamar delas 
todo o momento. Os sentimentos 
ganham o tempero gostoso do que 
é sensual e envolvente. 10/410 – 
Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 06 de Março de 2017. Dia de Santa Rosa de Viterbo, Santa 
Inês da Boêmia, São Olegário, São Vitorino, e Dia do Anjo Mitsrael, cuja 
qualidade é a virtude. Hoje aniversaria a cantora de ópera Kiri Te Kanawa, 
que completa 73 anos, a atriz Natália do Valle que nasceu em 1951 e o 
jogador de basquete Shaquille O'Neal que chega aos 54 anos.

O nativo do dia O nativo de Peixes deste grau é geralmente uma 
pessoa bastante atenta ao seu comportamento 

e altamente dotada de autocrítica. Sua intuição quanto às pessoas é quase 
sempre correta tem habilidade para liderar, mas para ter sucesso é preciso 
autodisciplina. Determinado e inteligente, presta atenção a detalhes, é 
curioso; é também possuidor de extremo magnetismo e com isso se torna 
muito popular. O fato de querer ajudar o próximo talvez o leve a trabalhar 
na área da saúde, como por exemplo, a medicina. Quando criança costuma 
apresentar traços de maturidade precoce e, na juventude e idade adulta 
apresenta uma boa resistência para o trabalho contínuo e talento para 
empreendimentos difíceis. 

Simpatias que funcionam

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas 
e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela: sabedo-
ria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades. Preta: 
obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no 
lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser 
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga. 
Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso 
de autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa 
justa. Roxa: decisão defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança 
na vida. Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Levantar o seu astral: Em 1 panela com 3 litros de água 
fervente, coloque 7 pedras de sal grosso, 1 objeto pessoal 
dourado ou prateado e deixe por 3 horas em seu quarto, 
sem mexer. Depois, retire o objeto e despeje o preparado do 
pescoço para baixo, fazendo uma oração a Nossa Senhora 
Aparecida. Ao sair do banho, acenda 1 vela branca sobre 1 
pires e espere queimar até a metade. Embrulhe a outra me-
tade em 1 papel branco e jogue no lixo. Use o objeto pessoal 
como amuleto. Lave e utilize a panela de forma habitual.

André Mattos e Leonardo Miggiorin.

O espetáculo
“O Empréstimo”
traz situações hilárias 
que beiram o absurdo

Tudo acontece na sala do 
gerente de um banco, 
quando atende um ho-

mem desesperado em obter 
um empréstimo absolutamente 
necessário para seguir com 
a sua vida. O possível cliente 
não tem garantias nem pro-
priedades. Oferece apenas a 
sua palavra de honra para o 
banco, o que coloca o gerente 
em uma situação delicada. O 
resultado deste conflito é um 
dinâmico e engraçado diálo-
go, que leva as personagens 
a um caminho inesperado, 
contagiando o espectador do 
início ao final do espetáculo. 
O homem desconhecido usará 
todas suas possíveis cartadas 
para conseguir o empréstimo, 
cujas intenções nada ortodoxas 
levam o gerente ao desespero. 
Com André Mattos e Leonardo 
Miggiorin.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, Higie-
nópolis, tel. 3823-2323. Sextas às 21h30, 
sábados às 20h e 22h e aos domingos às 
20h. Ingresso: R$ 40. Até 28/05.

A atriz e cantora Gottsha.

A atriz e cantora Gottsha resgata a infl uência dos anos 
1970 no show Discotheque. O show conta com a partici-
pação especial da cantora Lady Zu, ícone da era disco no 
Brasil, que canta o sucesso A Noite Vai Chegar (Paulinho 
Camargo). No show, Gottsha interpreta algumas de suas 
canções favoritas, como Last Dance (P. Jabara, sucesso 
de Donna Summer), Dancing Queen (do ABBA), Disco 
Inferno (The Trammps), Zodiacs (G. Moroder/P. Bellote), 
I Love The Nightlife (Susan Hutchenson), I Will Survive 
(D. Fekaris/F. Perren), Never Can Say Goodbye (C. Davis), 
entre outros hits que atravessaram gerações. Ao lado de 
Lady Zu, divide a canção Hora de União (Totó Mugabe). 
Diva dos musicais no Brasil, Gottsha estará acompanhada 
por Rafael Maia (bacteria), Rodrigo Ferreira (baixo), 
Thiago Trajano (guitarra) e Heberth Souza (teclado).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíse-
os, tel. 3226-7300. Terça (7) às 21h. Ingressos: Plateia, R$ 100, frisas R$ 70 e 
balcão R$ 50.

Passado e futuro estão se encontrando no novo 
espaço que está sendo inaugurado, a sala “Dinos do 
Brasil”, que foi elaborada com tecnologia de realidade 
virtual e vai proporcionar aos pequenos e grandes 
uma experiência imersiva e interativa pelo territó-
rio brasileiro na era mesozóica,  entre 250 milhões 
e 65 milhões de anos atrás,  com auxílio de óculos 
de realidade virtual. A sala possui 100m² e fi cará 
na seção “Vida” do Museu, oferecendo sete sessões 
diárias de 40 minutos de duração com capacidade 
para 25 pessoas. A bordo de uma cápsula do tempo, 
a atividade levará o público para uma viagem guiada 
pelas paisagens primitivas do Brasil, de norte a sul, 
nos períodos Triássico e Cretáceo. Uberabatitan, 
Abelissauro, Unaissauro e Saturnália são algumas 
das espécies de dinossauros brasileiros que irão 
interagir com os visitantes, junto a outros animais 
pré-históricos, em meio a um passeio por fl orestas, 
desertos e áreas vulcânicas que, à época, faziam parte 
do relevo do território nacional.

Serviço: Catavento Cultural, Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, 
Palácio das Indústrias Brás, Centro, tel. 3315-0051. Sábados e domingos 
das 10h às 16h. Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia).

A peça “Ribanceira” estreia 
dia 10 e apresenta as lem-
branças do personagem Zé, 
sobrevivente de uma catás-
trofe na qual perdeu mulher e 
fi lhos, mas, que tenta refazer 
a sua vida resgatando o antigo 
sonho de ser escritor. Zé é 
humano, tem preconceitos, 
comete erros e chega a ser 
cruel. Atribui a Deus as 
responsabilidades pelo que 
acontece aos seres huma-
nos, se vê em uma situação 
da qual só sairá se tomar as 
rédeas da própria vida. Com 
Antonio Ginco. 

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kus-
net, R. Dr. Teodoro Baima,94, República, 
tel. 3256-9463. Sextas e sábados às 21h e 
aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). Até 02/04.

Palavra de honra
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EXPERIMENTE SORRIR

Se você já gritou, já chorou, já reclamou, já fi cou bravo e 
nada resolveu, experimente sorrir. Isto lhe garantirá menor 
sofrimento e melhor saúde física e mental.
Sorria com misericórdia. Sorria para não sintonizar com a 
situação desagradável. Um sorriso sincero acende uma luz na 
expressão de nossos rostos, convida o companheiro à apro-
ximação, abre portas à reconciliação e ao entendimento.
Aprendamos com o Pai, que nunca se exaspera.
Ao sorrir para a dor, ela se intimidará.
Ao sorrir para a contrariedade, ela se amenizará.
Ao sorrir para a ofensa, ela perderá sua razão.
Segundo a Lei de Causa e Efeito, ao sorrir para a vida, a 
vida nos sorrirá.

(De "Palavras simples, verdades profundas", de Rita Fo-
elker)

Discotheque
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SobreviventeRealidade virtual



Todo poder para me-

lhorar vendas, garantir 

resultados, qualidade de 

relacionamento e estra-

tégias também residem 

nessa palavra-chave

Quando no século XIX, 
Charles Darwin, o gran-
de pensador da Teoria 

da Seleção Natural, entendeu 
que a capacidade de adaptação 
determinava a sobrevivência 
ou extinção de uma espécie, 
uma verdadeira mudança de 
paradigmas sobre a compreen-
são dos modelos estruturais da 
sociedade instaurou-se. 

E, de lá para cá, observamos 
empiricamente uma série de 
revoluções em todas as áreas – 
e não apenas na biologia – que 
corroboraram com o diagnós-
tico do cientista. Assistimos a 
personalidades ascenderem 
e decaírem, empresas deco-
larem e enfrentarem a ame-
aça da adequação ao meio, 
profi ssionais irem do sucesso 
instantâneo ao completo es-
quecimento. 

Na Seleção Natural, sobrevi-
ve quem apresenta diferencial. 
Ao falarmos em negócios e 
empreendimentos, já apren-
demos – ou já deveria ter sido 
aprendido – que padrões de 
estrutura difi cilmente perdu-
ram por muito tempo, o que 
signifi ca, na prática, que o 
ambiente do mercado renova 
suas necessidades e abre espa-
ço para novos modelos. 

Mesmo mantendo atenção 
a esse movimento de transi-
ção, o diferencial vai sempre 
se confi gurar como elemento 
determinante de resultados. 
Você precisa aumentar suas 
vendas? Diferencial. Você quer 
gerar mais engajamento do seu 
público? Diferencial. Você tem 
que obter melhor desempenho 
da sua equipe? É o diferencial 
do profi ssional e o diferencial 
da empresa que podem garan-
tir a sobrevivência.

Na prática, estamos falando 
de, em vez de procurar fora as 
ferramentas necessárias para 
alavancar ou destravar um 
negócio, deve-se encontrar 
dentro das próprias capacida-
des aquilo que realmente faz 
parte da essência e aplicá-lo de 
forma efetiva e condicionada, a 
fi m de gerar retornos tangíveis 
e intangíveis. Nesse instante, 
muito além de se manter vivo 
num ambiente acirrado, a 
noção plena de uma ou mais 
qualidades ou virtudes é capaz 
de fi rmar um tipo de base sólida 
que proporciona uma visão 
geral mais concreta, facilitando 
escolhas estratégicas.

O diferencial do qual falo 
está muito além do conhecido 
diferencial competitivo. Não se 

trata apenas de disputar pre-
ferência de cliente, mas, sim, 
de estabelecer uma conexão 
forte com os próprios atributos 
e correlacioná-los aos de quem 
trabalha ao seu lado no intuito 
em comum. 

A aplicação do diferencial, 
neste contexto, acontece como 
um quebra-cabeça, que neces-
sita que as peças estejam no 
seu lugar correto, atuando com 
o propósito claro de sua função, 
integrando e se relacionando 
de forma interdependente, 
para consolidar uma harmo-
nia completa e atingir a meta 
estabelecida.

Seguir o padrão não garante 
sucesso. Ter uma ótima inicia-
tiva para se fortalecer é uma 
solução, possibilitando assim 
criar uma efi ciente estratégia 
de comunicação, onde seus di-
ferenciais e potenciais possam 
ser notados com destaque e lhe 
permitam implementar a cada 
momento mais espaço para 
chegar ao seu real objetivo. 

É necessário ter perseveran-
ça diariamente, pois os resul-
tados não podem ser medidos 
no dia a dia, mas sim num 
olhar sobre um período maior. 
Por isso a constância é funda-
mental. Temos que aprender a 
tirar proveito das conquistas e 
desfrutar do cenário adverso, 
por mais desafi ador que isso 
possa parecer.

A verdade é que todos nós 
estamos procurando driblar 
os desafi os e fazer o capital 
girar. A difi culdade não é que 
as pessoas não querem inves-
tir, mas sim, na verdade, que 
as pessoas querem investir 
apenas naquilo que vai gerar 
resultados para ela também, 
sobretudo. Ter essa compre-
ensão é essencial na hora de 
ganhar a preferência. 

Em tempos de crise eco-
nômica, com altos índices de 
mortalidade de empresas, nível 
de desemprego atingindo pre-
ocupantes números na escala 
e um abalo geral na confi ança, 
pensar o diferencial, na sua 
aplicabilidade e potencialida-
de, pode ser um verdadeiro 
antídoto contra resultados 
ruins. 

No fi m das contas, o auto-
conhecimento acaba por ser 
uma das principais armas 
nessa luta pela sobrevivência, 
há muito já anunciada por Da-
rwin. Por isso, olhando para 
si mesmo, como profi ssio-
nal, você saberia responder 
se vai sobreviver à Seleção 
Natural? 

Desperte o seu diferencial 
e garanta muito mais do que 
a sua sobrevivência. Fique na 
liderança da preferência.

(*) - Foi Diretor do
Santander e é palestrante

(www.wilsonmedeiros.com.br).

Diferencial garante 
sobrevivência e 

preferência nos negócios
Wilson Medeiros (*)
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As mudanças têm como 
objetivo aumentar a 
proteção de crianças, 

garantindo elevada cobertura 
vacinal, além de ampliar a 
imunidade de adolescentes e 
diminuir a circulação de doen-
ças na população. 

“Não adianta a vacina estar 
disponível no posto de saúde. 
É necessário que pelo menos 
95% das crianças do município 
recebam a dose”, destacou a 
coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações, Carla 
Domingues. 

Entre os adultos, a meta é 
manter a eliminação do saram-
po e da rubéola e diminuir o 
número de casos de caxumba e 
coqueluche. Confi ra como fi ca a 
aplicação das seis vacinas após 
as alterações:
 • Hepatite A: passa a ser 

disponibilizada para crian-
ças até 5 anos. Antes, a 
idade máxima era 2 anos. 
A vacina, segundo o mi-
nistério, é considerada 
altamente efi caz, com taxas 
de soroconversão de 94% a 
100%.

 • tetra viral (sarampo, 

caxumba, rubéola e 

varicela): este ano, para 
crianças, há ampliação da 
oferta da dose, que passa 
a ser administrada de 15 
meses até 4 anos. Antes, a 
aplicação era feita entre 15 
meses e menores de 2 anos. 
A recomendação é uma 
primeira dose da tríplice 
viral (sarampo, caxumba 
e rubéola) aos 12 meses e 

Não adianta a vacina estar disponível no posto de saúde.

É necessário que pelo menos 95% das crianças

do município recebam a dose.

Saúde anuncia ampliação de 
público alvo para seis vacinas
O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do público alvo para seis doses que integram o Calendário 
Nacional de Vacinação - tríplice viral, tetra viral, dTpa adulto, HPV, meningocócica C e hepatite A
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para a população de 20 a 
29 anos. Anteriormente, a 
segunda dose era aplicada 
apenas em pessoas com até 
19 anos. A mudança leva 
em consideração surtos de 
caxumba registrados nos 
últimos anos no país, sobre-
tudo entre adolescentes e 
adultos jovens. As duas do-
ses passam a ser indicadas 
para pessoas de 12 meses 
a 29 anos. Para adultos de 
30 a 49 anos, permanece a 
indicação de apenas uma 
dose.

Atualmente, são ofertadas 
gratuitamente via SUS 19 va-
cinas recomendaras pela OMS. 
Por ano, são disponibilizadas 
na rede pública cerca de 300 
milhões de doses de imuno-
biológicos que combatem mais 
de 20 doenças. De acordo com 
o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, a previsão de investi-
mentos na área, em 2017, é da 
ordem de R$ 3,9 bilhões. “Com 
este calendário ampliado, além 
de incluir novas doses, estamos 
permitindo que elas sejam to-
madas em um período maior. 
O objetivo é que um maior 
percentual da população esteja 
imunizada”, disse. 

Segundo ele, as alterações só 
foram possíveis em razão de uma 
economia de R$ 66,5 milhões 
obtida a partir da negociação de 
três vacinas: hepatite B, HPV e 
dTpa. Barros disse ainda que a 
efi ciência de gestão também ga-
rantiu a compra de 11,5 milhões 
de doses extras da vacina contra 
a febre amarela (ABr).

uma segunda dose a tetra 
viral aos 15 meses.

 • HPV: a partir de 2017, será 
ofertada também para me-
ninos. Desde 2014, a dose 
é oferecida a meninas de 9 
a 13 anos. No próximo ano, 
público alvo vai incluir ain-
da meninas de 14 anos. Este 
ano, além dos meninos, a 
vacina será oferecida a ho-
mens que vivem com HIV e 
aids entre 9 e 26 anos e para 
imunodeprimidos, como 
transplantados e pacientes 
oncológicos.

 • Meningocócica C: passa 
a ser disponibilizada para 
adolescentes de 12 e 13 
anos. A faixa etária será 
ampliada gradativamente 
até 2020, quando serão 
incluídos crianças e ado-
lescentes de 9 a 13 anos. 

O esquema vacinal será de 
um reforço ou uma dose 
única, conforme situação 
vacinal.

 • dTpa adulto (difteria, 

tétano e coqueluche): 
passa a ser recomendada 
para as gestantes a partir 
da 20ª semana. As mulheres 
que perderam a oportuni-
dade de se vacinar durante 
a gravidez devem receber a 
dose durante o puerpério 
(até 40 dias após o parto). A 
medida busca garantir que 
os bebês já nasçam prote-
gidos contra a coqueluche 
por conta de anticorpos 
transferidos pela mãe ao 
feto frente a gestação.

 • tríplice viral (sarampo, 

caxumba e rubéola): 
este ano, será introduzida 
a segunda dose da vacina 

Pesquisa nacional feita pela Federação do Comércio do Estado 
do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e pelo Instituto Ipsos revela um 
aumento do otimismo dos brasileiros em relação à economia este 
ano. Feita entre 1º e 13 de novembro do ano passado com 1.200 
consumidores maiores de 16 anos nas capitais Rio de Janeiro, 
São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, 
Salvador, Recife e em mais 64 cidades brasileiras, a sondagem 
foi divulgada hoje (3), no Rio.

Ela mostra que um entre três brasileiros acredita que as condi-
ções da economia vão melhorar nos próximos seis meses. Em 2016, 
apenas um entre cada cinco consumidores se mostrava otimista, 
o que signifi ca que houve avanço de 13 pontos percentuais nas 
perspectivas para este ano. Os que acreditam que o cenário vai 
piorar neste semestre representam 29%, com recuo de 9 pontos 
percentuais ante a mostra anterior.

O gerente de Política Econômica da Fecomércio-RJ, o econo-
mista Christian Travassos, disse que a percepção mais otimista 
do brasileiro está de acordo com o que foi identifi cado em outros 
indicadores de confi ança, como o Boletim Focus, do Banco Central, 
e pesquisas empresariais do comércio e da indústria. “Há melhora 
para o cenário de crescimento e de infl ação”, disse;

Travassos lembrou que o que o consumidor mais sente no bolso, 
no dia a dia, é o impacto da infl ação no seu poder de compra. “A 
infl ação, em um ano, caiu pela metade e o desemprego que vinha 
aumentando já desacelerou. Então, a tendência é melhorar. Daí, 
o aumento do otimismo em relação à retomada da atividade, do 
emprego e o recuo da infl ação. Nós identifi camos esses indicadores 
junto aos consumidores brasileiros e eles conversam com outros 
números do mercado fi nanceiro, da confi ança do comércio e da 
indústria, que também apontam nessa direção”, destacou.

Fatores de confi ança
No tocante ao futuro da infl ação, 27% dos entrevistados dis-

seram acreditar que fi cará sob controle este ano, contra 17% no 
ano passado. A pesquisa revela também uma queda de 48% para 
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14ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1049264-
82.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Randolfo Ferraz de Campos, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o Departamento de Estradas e 
Rodagem - DER move uma ação de Desapropriação em face de Maria de Abreu, Mathilde de Abreu 
Maio, João de Abreu, Marta de Abreu Varella, e Pedro de Abreu, objetivando os imóveis (terreno e 
acessórios), totalizando a área de 5.356,13m², localizados à Avenida Sexefredo Fagundes, s/n, Bairro 
Cachoeira, São Paulo-SP, matrículas ns. 98.653 (área desapropriada de 1.443,08m²), 98.654 (área 
desapropriada de 357,00m²) e 98.655 (área desapropriada de 3.556,05m²) do 15º CRI da Capital, 
cadastrados no INCRA sob n. 638.358.013.811-8 e ITR n. 0.794.409-8, declarados de utilidade pública 
conforme Decreto Estadual nº 57.930/2012, para implantação do empreendimento "Rodoanel 
Metropolitano de São Paulo – Trecho Norte". Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, 07 de novembro de 2016. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098903-
59.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THIAGO 
MARTINS GOMES, CPF. 373.040.878-03, RG. 47.902.378-5, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe 
ajuizou uma ação Monitória para cobrança de R$ 5.101,70, referente ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Não localizado o requerido, CITADO fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando 
isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em 
título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de _2_0_1_7_. 

CIA. Natal – Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio
CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 - Convocação - AGO A Ser Realizada em 13/04/17

Ficam convocados os senhores acionistas da CIA. Natal – Empreendimentos, Participações, Indústria e 
Comércio a se reunirem em assembléia geral ordinária, no dia 13/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida 
Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da 
administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16; 2. Eleição da Diretoria para o triênio 
2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 
São Paulo (SP.), 02/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (03, 04 e 07/03/17)

Cresce otimismo em relação às 
perspectivas para a economia

37% entre os que acreditam em aumento da infl ação em 2017. 
Em relação ao desemprego, 33% dos consultados demonstraram 
otimismo nas melhorias das condições de emprego (21% no ano 
anterior), enquanto 38% apostam em piora do cenário (47% na 
mostra passada).

A parcela dos consumidores que relatam confi ança na melho-
ra da renda pessoal nos próximos seis meses subiu de 26%, na 
pesquisa anterior, para 35% agora. Os menos otimistas caíram 
de 28% para 25%, na comparação entre um ano e outro.

Christian Travassos afi rmou que a sensação, aos poucos, é que o 
pior já passou. “A confi ança no futuro é maior do que no presente. 
As pessoas sabem que, neste momento, a atividade econômica 
ainda está em banho-maria, o emprego ainda precisa crescer, a 
partir da retomada do investimento, da atividade econômica”. Ele 
observou que a economia é como um transatlântico, em que os 
movimentos são lentos. O importante, salientou, é que quando 
se olha para a infl ação, índices de confi ança e juros, a sensação 
é que, para adiante, as coisas vão melhorar.

Ele admitiu que, olhando-se os números frios, ainda há expec-
tativas negativas, que não são irrelevantes. Mas, analisando o 
movimento como um todo, percebe-se um processo de melhoria. 
“Embora as pessoas ainda estejam preocupadas, é crescente a 
sensação de que as coisas vão melhorar no futuro”.

“O importante é essa sensação que o pior está fi cando aos poucos 
para trás, porque a economia vive de confi ança. Confi ança de que 
eu posso investir porque vou vender, de que eu posso recontratar 
porque (as vendas) vão girar, de que eu posso consumir porque 
vou permanecer empregado ou acabei de conseguir um emprego. 
Essa confi ança é fundamental para o ritmo de atividade, que puxa 
emprego, que puxa consumo,” disse.

O gerente da Fecomércio salientou que no bolso do consumi-
dor, ele sente, de um lado, a infl ação que caiu pela metade, e do 
outro os juros, que são o custo do dinheiro, que também está em 
queda. Esses são os dois principais fatores que explicam porque 
aumentou a confi ança no futuro, apontou (ABr).

8ª VC - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0044002-69.2011.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Renata Melo de Trindade, CPF. 116.041.008-93, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução por parte de ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, para a 
cobrança de R$ 1.152,71 (Abril/2011), oriundos dos cheques nº 000173 e 000174, no valor de R$ 
434,03 cada, sacados contra o Banco Nossa Caixa, e devolvidos sem pagamento. Encontrando-se a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o 
débito atualizado ou em 15 dias, embargue, ou reconheça o crédito da exeqüente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da 
execução. Serve, ainda, a presente, para que a executada fique intimada acerca da penhora das 
cotas sociais em seu nome junto à empresa Passeo Lanches Ltda ME, CNPJ 01.853.592/0001-57, até 
o montante do débito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2016. 

6ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1028831-16.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Tania Zveibil Zekcer, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Carlos Guillermo Martinez Moya, CPF 232.933.188-60, Casado, 
Mexicano, Administrador de Empresas, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte de 
S.M.M., alegando em síntese: constando da inicial que as partes contraíram matrimonio em 14/06/2007, 
pelo regime de Regime Casamento da Comunhão parcial de bens, não tiveram filhos; que o casal (não) 
adquiriu qualquer bem que pudesse vir a ser partilhado e que se encontram separados há mais de 05 
(cinco) anos, de forma ininterrupta, não havendo possibilidade de retorno à vida comum. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 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, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O 
processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá 
ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006). 
Para visualização, deverá a requerida acessar o site www.tjsp.jus.br, informando o número do processo e 
a senha que será fornecida junto ao Cartório da 6ª Vara da Família do Foro Regional II Santo Amaro, com 
endereço à Av. das Nações Unidas, 22939, 5º andar Torre Brigadeiro São Paulo SP. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de fevereiro de 2017. 
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No mundo atual, com as 

facilidades de locomoção e 

comunicação, os destinos 

turísticos competem de 

uma forma cada vez mais 

agressiva, e a tendência é 

o recrudescimento dessa 

disputa

Para se enfrentar a con-
corrência, há a neces-
sidade de um planeja-

mento estratégico com uma 
visão de longo prazo, que seja 
atualizado constantemente, 
permanecendo em constante 
mutação adaptando-se às 
novas realidades e às novas 
necessidades dos seus habi-
tantes e dos visitantes de um 
modo geral. O papel dos mu-
nicípios, considerados como 
um todo, no desenvolvimento 
do turismo, muitas vezes não 
é bem dimensionado ou é mal 
interpretado. 

Seu importante papel pode 
ser verifi cado pelo que consome 
um turista que se desloca a um 
destino. Do município, o turista 
consome o meio ambiente, seus 
atrativos turísticos, seus servi-
ços e suas infraestruturas, sua 
cultura, seu povo, seus estabe-
lecimentos e assim por diante. 
À soma agregada de todos esses 
fatores denominamos: produto 
turístico global.

Compõe o produto turístico 
global um aglomerado de ser-
viços que são utilizados pelo 
turista durante sua permanên-
cia em um destino, e a má qua-
lidade de qualquer um deles 
afeta a avaliação do conjunto 
e compromete os demais. Um 
hotel instalado na cidade pode 
ser reconhecido pela excelên-
cia no atendimento, mas se os 
demais serviços existentes na 
localidade não satisfi zerem o 
turista, este avaliará a experi-
ência como negativa.

Numa outra situação um 
atrativo pode ser bem pro-
movido, mas se as condições 
de acesso e permanência não 
forem satisfatórias, também 
a avaliação do visitante será 
negativa. Por outro lado, se 
melhoram as condições de 
acesso, a infraestrutura, e o 
atrativo turístico não satisfaz 
a curiosidade e o interesse dos 
visitantes, houve um investi-
mento que não terá retorno.

Outro aspecto que deve ser 
considerado, é que a valoriza-
ção do município e da política 
turística deve estar articulada 

entre os diversos setores da 
administração municipal. Se 
as ruas estiverem esburacadas, 
ou se as obras de conservação 
viária forem realizadas nos 
períodos de alta concentração 
de turistas, o turismo perde. 
Assim, há necessidade de co-
ordenação dos vários setores 
em que se divide a estrutura 
administrativa municipal.

O ponto fundamental que 
deve ser compreendido pelas 
autoridades municipais e pelo 
setor privado interessado, é que 
para o turismo ser um indutor 
do desenvolvimento local, o 
município deve ser tratado como 
real produto turístico, pois ele é 
percebido como um todo pelos 
visitantes. E para tanto devem 
ser feitos esforços o mais articu-
ladamente possível de promover 
e consolidar o nome do municí-
pio enquanto marca.

Os turistas pagam por ofertas 
concretas, mas esperam ex-
periências e benefícios gerais 
dos atrativos (coisas que ver e 
descobrir), dos serviços e infra-
estrutura (como facilitadores da 
prática turística) e das atividades 
(coisas que fazer, novas experi-
ências); tudo isto confi gurado e 
promovido a partir de uma ima-
gem prévia da cidade turística 
como um todo, seja por meio da 
propaganda institucionalizada ou 
daquela realizada boca-a-boca 
individualmente.

Em resumo, a cooperação 
entre o setor público e o priva-
do é imprescindível, por vários 
motivos. A competitividade de 
um destino e a satisfação do 
turista não depende somente 
do alojamento – o hotel, a 
pousada, o camping – e sim 
do conjunto da experiência 
turística que se satisfaz no 
alojamento, na praça, nas ruas, 
sendo atendido em um servi-
ço público, nos terminais de 
ônibus, nas lojas etc, ou seja, 
todo um conjunto de fatores 
que compõe o produto turístico 
global como um todo e que 
proporcionam a percepção de 
benefício ao cliente-turista.

As cidades devem com-
preender a necessidade de 
preservação de sua marca no 
mercado turístico, para manter 
ou ampliar suas possibilidades 
de atração e manutenção de 
uma população visitante.

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Ciência Política 

pela Unicamp. É especialista em 
Ciências Ambientais.

Turismo e competitividade 
dos municípios

Reinaldo Dias (*)
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Haroldo Gumes – Perse – Finalmente o gran-
de mestre, mui lídimo representante da laboriosa 
classe baiana de professores, desencantou! Abriu seu 
precioso baú e, pelo visto, teve um trabalho penoso, 
para compilar seus melhores escritos e depositá-los 
nessa obra, todos eivados com suas experiências e 

trato de senso ético fi losófi co. Nada lhe escapa: amor; existen-
cialismo; queda; superação; politica em seu cotidiano e princí-
pios básicos, em suma, o bom e tranquilo baiano(pleonasmo?) 
engrandece o universo literário, com sua elevada carga de 
sensibilidade. Obra para refl etir e deixar a’lma fl uir.

Verdades da Vida: Crônicas

Osmar Pinto Jr. e Iara Cardoso – Ofi cina 
de Textos - Interessante trabalho do casal de auto-
res, que tem o intuito, de levar ao público em geral, 
particularmente o leigo, informações fi dedignas, 
sobre esse fabuloso evento, o raio, revestido de 
uma certa mística, que desde primórdios, a muitos 
encanta e, além de muito assustar, poderá causar 

enormes e irreparáveis prejuízos. A dupla relata sua trajetória, 
no Brasil, desde 1500, até os dias atuais. Cientifi ca, editorial e 
jornalisticamente impecável. Deve ser lido e aplicado por toda 
população. Esclarecedor!

Brasil: Que raio de história

Renata Gracioso e Luiz Roberto Dal 

Poggetto – Edit. do Frades - O casal de autores, 
relata pormenorizadamente, uma estranha situação, 
vivida em sua total plenitude. Numa determinada 
manhã, estavam buscando algo para comer, quando 

repentinamente ele apresenta um aspecto de total apatia, como 
que adormecido. Estranhamente, uma voz desconhecida, vinda 
do seu corpo, preencheu o espaço. Em resumo: uma entidade – 
Frade Capuchinho - havia temporariamente, se apossado do seu 
corpo. Apresentou-se, e a partir dai, retornou diversas vezes, 
com o intuito de ministrar ensinamentos, que fazem o titulo 
da obra. Diferente e interessante enfoque espirita criacionista. 
Funde religião, religiosidade, história e ciência. Pode ser lido 
por não iniciados. Verdadeiramente impactante!

A Gênese da Alma Humana e 
Seu Desenvolvimento na Terra

Patrícia Favalle – Felipe Campos 

(Ilustr) – Equador - Maria Beatriz – Bia - é uma 
cadelinha, salsichinha, adotada por humanos. Toda 
sua trajetória é contada, com muita delicadeza, 

carinho e sensibilidade impar. Pode-se afi rmar que recebeu 
tratamento vip, o que deveria ser um padrão. A família huma-
na de Bia, ensina ao leitor, que um animal, merece e deve ser 
considerado um ente familiar, pois, participa ativamente dos 
momentos de alegria e tristeza, dando-lhes contornos, muitas 
vezes inimagináveis. As ilustrações, ajudam a comover o atento 
leitor. Seguramente, os infantes irão adorar a Bia. Aprenderão 
a respeitar os bichinhos. Os adultos sentirão “inveja” de sua 
Família!! Simplesmente emocionante!!

O Diário de Bia

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO 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:

O pretendente: JOÃO PAULO ROSSETTO NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de informática, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 02 
de agosto de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Paulo 
Sérgio Neves e de Izabel Cristina Rossetto Neves. A pretendente: PRISCILA SILVA 
DE SOUZA PINTO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
José dos Campos (Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 06 de fevereiro de 1989, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de João Bosco de Souza Pinto 
e de Gildete da Silva.

O pretendente: ROBSON DANTAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de edifi cações, nascido em São Paulo - SP, no dia 04 de junho de 1980, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Elpidio de Souza e de Maria 
Rosa Dantas de Souza. A pretendente: MARCIA SILVA BARONI, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira de segurança do trabalho, nascida em São Bernardo do Campo 
- SP, no dia 30 de junho de 1983, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de 
Mauri Baroni e de Maria de Lourdes Silva Baroni. Obs.: Edital procedente na Unidade 
de Serviço do 1º Sub. de Santo André, SP.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE VERPA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 31 de agosto 
de 1987, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz Camilo 
Leite e de Sandra Regina Verpa Leite. A pretendente: ADRIENNE CAROLINE NUNES, 
estado civil solteira, profi ssão analista de projetos, nascida em São Paulo (Registrada 
no Belenzinho) SP, no dia 09 de outubro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Dutra Nunes e de Walkiria Baena Bassan Nunes.

O pretendente: WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão supervisor operacional, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) 
SP, no dia 17 de julho de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Fernandes dos Santos e de Denice Quiteria da Paz dos Santos. 
A pretendente: THAIS FERREIRA MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 02 de dezembro de 
1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Neves 
Magalhães e de Gizelda Maria Ferreira Magalhães.

O pretendente: GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão editor 
de imagens, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 04 de setembro de 
1983, residente e domiciliado em Guaiauna, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Gonçalves 
de Oliveira e de Assunção Pereira Alves Gonçalves. A pretendente: DANIELE COSTA 
GOMES, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 07 de maio de 1986, residente e domiciliada em Guaiauna, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Fernando da Costa Gomes e de Eliane Maria Costa dos Santos.

O pretendente: WAGNER ANTONIO DA ROSA BARATELA, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 
30 de dezembro de 1979, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Wagner Baratela e de Ivaní da Rosa Baratela. A pretendente: ANDRESSA PINHEIRO 
GUERRA, estado civil solteira, profi ssão química, nascida em São Paulo (Registrada 
na Casa Verde) SP, no dia 07 de maio de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Napoleão Pinheiro Guerra e de Maria Irinéa Pinheiro Guerra.

O pretendente: WELLINGTON SÉRGIO MARTIANO SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistema, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, 
no dia 29 de maio de 1992, residente e domiciliado na Vila Santo Estevão, São Paulo 
- SP, fi lho de Sérgio da Silva Santos e de Anaclevis Martiniano Santos. A pretendente: 
BIANCA DE CARVALHO SILVA, estado civil solteira, profi ssão artista plástica, nascida 
em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 03 de novembro de 1994, residente 
e domiciliada na Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, fi lha de Eno Sandro Silva e de 
Silvia Regina de Carvalho.

O pretendente: AARON FREIER, estado civil solteiro, profissão fotógrafo, 
nascido em Hamburgo, Alemanha, no dia 13 de janeiro de 1980, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, filho de Rudolph Barthold Hermann 
Freier e de Susanne Dina Brigitte Freier. A pretendente: MARILIA GABRIELA 
GOMES FECHIO, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 23 de agosto de 1988, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, filha de Ademir Antonio Fechio e de 
Maria Ines Gomes Fechio.

O pretendente: RAUL PIRES MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, 
nascido em São Paulo (Registrado na Casa Verde) SP, no dia 13 de novembro de 
1989, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Dias 
Moreira e de Lidia Elaine Pires. A pretendente: LARISSA GONÇALVES DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo (Registrada em 
Itaquera) SP, no dia 12 de novembro de 1996, residente e domiciliada na Vila 
Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Valter Gonçalves de Souza e de Patricia Ferreira 
do Nascimento.

O pretendente: RICARDO ELIAS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
corretor de câmbio, nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de março de 1979, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Zildo Elias do Nascimento e de Josefa 
Maria do Nascimento. A pretendente: AVILENE LIMA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Caculé (Registrada em Pirapá) BA, no dia 24 de 
outubro de 1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Donato da 
Silva e de Maria Maura Lima.

O pretendente: FELIPE MARTINEZ SANCHEZ DE ROJAS, estado civil solteiro, 
profi ssão analista bancário, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 22 de fevereiro 
de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Sanchez de 
Rojas Merino e de Maria Ignez Martinez Sanchez. A pretendente: JÚLIA BARROS DE 
FREITAS, estado civil solteira, profi ssão corretora de seguros, nascida em São Paulo 
(Registrada no Belenzinho) SP, no dia 17 de dezembro de 1988, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Rubens de Freitas Filho e de Lucrécia Maria de 
Barros Freitas.

O pretendente: JEFERSON LOPES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de marketing, nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) 
SP, no dia 26 de janeiro de 1980, residente e domiciliado no Jardim Arize, São 
Paulo - SP, fi lho de José Irineu de Souza e de Luci Lopes de Souza. A pretendente: 
TATIANA PERIC, estado civil solteira, profi ssão gerente compliance, nascida em 
São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, no dia 09 de outubro de 1980, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Estevão Peric e de 
Eunice Endrigo Peric. Obs.: Cópia do edital enviada a Unidade de Serviço onde 
reside o pretendente.

O pretendente: ALIGUIERI MILONE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 26 de maio de 1984, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Fausto Milone e de Maria Perpetua 
Chaves Milone. A pretendente: ELLEN MIDORI NAGAI, estado civil solteira, profi ssão 
designer, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, no dia 27 de 
janeiro de 1982, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Nagai e de Madalena Mikiko Nagai.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistema, nascido em Camocim (Registrado em Guriú) CE, no dia 26 de 
dezembro de 1989, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Evangelista Filho e de Maria Augusta da Silva Evangelista. A pretendente: ANA 
PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Santo André - 
SP (Registrada em Itaquera, São Paulo - SP), no dia 02 de agosto de 1992, residente 
e domiciliada na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de José Marcos da Silva e de Maria 
Aparecida da Conceição Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE MOURA MARTINS, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em São Paulo (Registrado no Cambuci) SP, no dia 
22 de abril de 1990, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
João Martins e de Maria Helena de Moura Martins. A pretendente: DANIELE DOS 
SANTOS MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo 
(Registrada no Cambuci) SP, no dia 27 de maio de 1988, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Otaviano Aparecido da Silva Medeiros e de Inaja 
Carvalho dos Santos Medeiros.

O pretendente: LUIS FERNANDO RENSI CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de janeiro de 1960, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim da Cunha e de Ruth Rensi Cunha. A 
pretendente: ELIZIA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
social, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 04 de janeiro de 1972, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Vitorino da Silva e de Zelia 
Pereira Larangeira da Silva.

O pretendente: GLEDSON FERREIRA DE ALMEIDA, estado civil divorciado, 
profi ssão inspetor de qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 13 
de janeiro de 1985, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho 
de João Carlos de Almeida e de Terezinha Maria Ferreira de Almeida. A pretendente: 
JULIANA MANILHA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07 de outubro de 1985, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Newton Sergio Manilha e de Aparecida Piero 
Manilha. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de São Bernando do 
Campo, SP.

O pretendente: RENNER FERRARI DOTTO MAGALHÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Osasco (Registrado no 2º Subdistrito) SP, no 
dia 29 de julho de 1992, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de Umberto Lopes Magalhães e de Erlen Maria Dotto. A pretendente: JESSICA 
TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo (Registrada no Ibirapuera) SP, no dia 08 de fevereiro de 1991, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Teixeira dos Santos e 
de Janet Sanchez Nascimento.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE MARQUES JORNALO, estado civil solteiro, 
profi ssão químico, nascido em São Paulo (Registrado no Brooklin) SP, no dia 23 
de março de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Luiz Antonio Jornalo e de Vera Lucia Pires Marques Jornalo. A pretendente: DEISE 
DECKERT, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Guarulhos 
(Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 25 de setembro de 1980, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Deckert e de Denize 
Pereira Deckert.

O pretendente: CESÁR SERVONE, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de março de 1975, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, filho de Nelio Virgilio Servone e de Maria Augusta 
Dalló Servone. A pretendente: LEILA MARA JERONIMO, estado civil solteira, 
profissão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 02 de fevereiro de 1976, 
residente e domiciliada em Vargem - SP, filha de Adriano Joaquim Jeronimo e 
de Marlise Monte Jeronimo. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de 
Vargem, SP.

O pretendente: RONALDO BIANEZI JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
elétrico, nascido em São Paulo (Registrado na Aclimação) SP, no dia 15 de setembro de 
1981, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo 
Bianezi e de Marli Borges Bianezi. A pretendente: ÉVELYN DEMARI RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo (Registrada no 
Belenzinho) SP, no dia 14 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada na Vila Gomes 
Cardim, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Coutinho Rodrigues e de Maria de Lourdes 
Demari Rodrigues.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIS CÉSAR MARTINS SILVINO, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Monte Alegre - MG, no dia 25 de maio de 1963, residente 
e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de José Silvino e de 
Dalva Zilda Martins Silvino. A convivente: NILVA RAMOS, estado civil divorciada, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06 de junho de 1965, 
residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo 
Ramos e de Maria Lucia Ramos. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo Art. 8º da 
Lei Federal 9278/96.

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 
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O presidente da Comissão 
Europeia, Jean-Claude Juncker, 
abriu uma refl exão sobre o 
futuro da União Europeia (UE) 
após o Brexit apresentando 
cinco cenários como base

O “Livro Branco” sobre o futuro da Europa 
tem o objetivo de estabelecer uma base 
para uma discussão na cúpula em Roma, 

que acontece dia 25 de março, por ocasião do 
60º aniversário do projeto europeu.

Juncker listou cinco diferentes opções sobre 
até onde pode caminhar a União Europeia de 27 
países até 2025 e depois da eventual saída do 
Reino Unido, em meados de 2019. A primeira 
ideia é de manter a atual direção, ou seja, a UE 
continuaria com as atuais políticas, além de 
reforçar a segurança e a defesa exterior, assim 
como garantir a recuperação econômica.

A segunda se concentra “apenas” sobre o 
“mercado único”, que visa um projeto europeu 

União Europeia prevê 5 cenários após Brexit
mostra uma Europa “a várias velocidades”, no 
qual os países terão um aprofundamento de 
políticas específi cas e os que desejarem poderão 
avançar para uma cooperação militar e até mes-
mo um combate ao terrorismo. Os direitos dos 
cidadãos dependeriam do local de origem.

A quarta ideia “fazer menos e melhor” prevê 
que os 27 países devem concentrar esforços 
nas áreas que defi nem como prioritárias. “Uma 
divisão mais clara das responsabilidades ajuda 
os cidadãos a compreender melhor o que se 
administra na UE”, mas os 27 poderiam “ter difi -
culdades para defi nir que áreas devem priorizar”, 
afi rma o relatório da Comissão Europeia.

O último cenário “fazer mais unidos” estabe-
lece que os países compartilhem mais poder, 
recursos e tomadas de decisão em todas os 
âmbitos desde a Eurozona até questões de 
defesa, imigração ou energia “para enfrentar os 
desafi os do dia a dia”. No entanto, o documento 
adverte para o “risco de alienar partes da socie-
dade que sentem que falta legitimidade à UE 
ou que possui muitos poderes em detrimento 
das autoridades nacionais” (ANSA).

centrado na cooperação econômica no âmbito 
do mercado único, o que facilitaria as tomadas 
de decisão, principalmente em temas como 
migração, segurança e a defesa. “ Os direitos 
dos cidadãos derivados da legislação da UE 
(como a livre circulação dentro do bloco) po-
deriam ser restringidos com o tempo”, afi rma 
o Livro Branco. 

O terceiro cenário “quem quer mais faz mais” 


