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O futuro do Direito e o 
direito do futuro

Não é nenhuma 

novidade que o mundo 

vem sofrendo diversas 

transformações

Porém, ao se analisar ape-
nas a evolução no campo 
da tecnologia, vê-se que 

estas mudanças estão ocorren-
do de maneira cada vez mais 
rápida, o que provoca novas 
discussões e desafi os no campo 
do Direito. Um exemplo disso, 
amplamente discutido atual-
mente e que só passou a existir 
com o surgimento da internet, 
é o direito ao esquecimento, 
segundo o qual um indivíduo 
não pode sofrer uma pena 
eterna, com a permanência 
de suas informações na web, 
em antagonismo ao direito à 
informação ou liberdade de 
expressão. 

É exatamente este tipo de 
confl ito, absolutamente novo, 
que chega aos tribunais para 
uma decisão, contemplando 
qual direito deve prevalecer. 

Outro assunto extremamen-
te moderno são as impressões 
3D. À primeira vista, nenhum 
problema, uma vez que já 
existem no papel, e elas ape-
nas migraram para um objeto 
em três dimensões, mas, na 
verdade, a questão é muito 
mais complexa. 

Com as impressoras 3D, 
todos poderão realizar, com os 
códigos fornecidos, especial-
mente na “deep web” (também 
chamada de “web invisível”), 
impressões tridimensionais 
em suas casas, imprimindo, 
assim, os seus próprios objetos, 
inclusive os “de grife”. 

Talvez, ao se aprofundar no 
estudo sobre o tema, este pro-
blema seja secundário, quando 
deparado com o quanto a tec-
nologia coloca em risco a ques-
tão da segurança. Um exemplo 
disso é que as impressoras 3D 
já são capazes de imprimir até 
mesmo armas de fogo, fi cando 
a cada dia mais desenvolvidas 
e conseguindo uma maior efi -
ciência, chegando a disparar 
até 8 projéteis. 

É uma questão impensada 
até então, mas imagine como 
fi cará a luta pelo desarma-
mento e a segurança de todos, 
se cada indivíduo conseguir 
imprimir a sua própria arma 
de fogo, no conforto de seu 
lar. Isto, sem dúvida alguma, 
será um grande problema e 
um enorme desafi o.

Por fi m, e talvez o ponto a ser 
debatido com maior urgência, 
será quanto à utilização dos ve-
ículos (carros ou caminhões) 
autônomos – que já estão em 
fase de testes – e suas conse-
quências jurídicas, uma vez 
que, neste tipo de automóvel, 
todos os comandos são gera-
dos por um computador, ou 
seja, se houver uma falha (ou 
até mesmo um vírus) ocasio-
nando um atropelamento, por 
exemplo, quem irá responder 
criminalmente e civilmente 
pela lesão ou morte, se não 
existe um motorista, ou ele 
não tem controle algum sobre 
o veículo, equiparando-se a um 
passageiro tão somente?

Problema similar também 
pode ser enfrentando com o 
uso de drones para fazer en-
tregas, que poderão causar aci-
dentes, inclusive derrubando o 
item que está sendo carregado, 
podendo, assim, ferir alguém 
ou, também, invadir seu domi-
cílio ou privacidade.

Portanto, o desenvolvimento 
tecnológico traz muitas facilida-
des e conforto para as pessoas, 
mas, na mesma agilidade, origina 
novos temas e discussões que 
precisam ser enfrentados pela 
sociedade e pelo Direito, desa-
guando, em breve, nos tribunais 
todos esses temas, o que levará 
os julgadores a se posicionarem 
sobre essas questões recentes e 
desafi adoras, para que, com suas 
decisões, permitam a continui-
dade da vida regrada, à luz da 
lei, por toda a sociedade.
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A - Doação de Alimentos
Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação Paulista de Supermercados 
e o Canto Cidadão realizam uma ação social de arrecadação e doação 
de itens expostos nos estandes parceiros da iniciativa durante a Feira 
APAS. A ação já distribuiu a dezenas de organizações sociais mais de 
130 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, contan-
do com a parceria de centenas de empresas expositoras e milhares 
de voluntários. Serão distribuídos em lotes iguais às 14 organizações 
sociais previamente selecionadas por meio do edital. Para concorrer à 
doação, as organizações sociais interessadas devem observar e seguir as 
orientações registradas no regulamento do Edital, no site (http://www.
cantocidadao.org.br/Edital_APAS_2017.pdf).

B - Negócios de Moda
O Fashionroom São Paulo, maior showroom de representação comercial 
de marcas premium nacionais e internacionais, apresenta entre os próxi-
mos dias 20 e 26, o primeiro Congresso Nacional Online de Negócios de 
Moda. Totalmente online e gratuito, reúne os melhores nomes dos mais 
variados segmentos do mercado, dentre eles estilistas, empreendedores 
de sucesso, compradores e digital infl uencers. É voltado a estudantes, 
empreendedores e profi ssionais inseridos no mercado de moda que 
desejam se aprimorar por intermédio das experiências profi ssionais de 
cada convidado. Dentre os nomes do mercado estão Amir Slama, Carol 
Bassi, Mônica Salgado e Maria Rita Alonso, que irão proporcionar co-
nhecimentos distintos para os participantes. Outras informações: (www.
congressonacionaldemoda.com.br).

C - Testador de Motel
Para aqueles que curtem momentos especiais em um motel, mas, além 
disso, sabem avaliar o serviço e as instalações, o Guia de Motéis, prin-
cipal vitrine do segmento, que promove e divulga estabelecimentos 
moteleiros no território nacional, está lançando a vaga de Testador de 
Motel.  O trabalho em si é avaliar motéis pelo Brasil inteiro. O funcioná-
rio anônimo se hospeda como um cliente normal, podendo ir, inclusive, 
com acompanhante, e usufrui de suítes, além de consumir outros itens 
para avaliar a qualidade dos serviços. Depois de tudo isso, preencherá 
um minucioso questionário, que será entregue ao dono do motel como 
uma consultoria do Guia de Motéis. Para se candidatar, acesse: (www.
guiademoteis.com.br/vagas/testador-de-motel/).

D - Imigração EUA
Nos próximos dias 14 e 15, acontece o Miami Prime Expo, evento que 
traz um time de especialistas para falar sobre imigração, logística de mu-
dança, documentação, abertura de conta, procedimentos junto a bancos 
e assessoria jurídica, entre outros assuntos que esclarecem dúvidas de 
quem pretende migrar para os EUA, realizada pela consultoria imobiliária 
Elite International Realty. Ficará à disposição de todos no evento um 
time de especialistas. A iniciativa de reunir todos os assuntos em um só 
espaço se destina tanto àqueles que pensam em morar e/ou investir nos 
EUA no futuro e buscam as primeiras informações, como para os que já 
estão mais adiantados em seu processo de decisão. A participação no 
evento é gratuita. Para inscrições, tel. 2137-7958.

E - Direção Defensiva
Bia Figueiredo, a única brasileira a chegar a uma categoria top do 
automobilismo mundial, apresenta ao mercado um curso de direção 
defensiva 100% voltado ao público feminino. O objetivo é abordar 
situa ções particulares às mulheres no trânsito, garantindo condução 
com máxima segurança no dia a dia. Além de instruções teóricas sobre 
o funcionamento do carro e normas de trânsito, as alunas partem para 
testes práticos e realizam atividades como slalom e freadas bruscas. O 
‘Women Drive Training’ tem duração de quatro horas e pode ser realizado 
tanto em autódromos e kartódromos, quanto em outras áreas pavimen-
tadas seguras e controladas para realização dos exercícios. Para saber 
mais, acesse  (www.womendrivetraining.com.br).

F - Saúde da Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizado o pri-
meiro Women’s Health Tech Weekend, neste fi nal de semana, dias 11 e 
12 (sábado e domingo), no Clube Hebraica. Serão 30 horas de evento 
com talks e uma maratona de programação, todos voltados para discutir 
e co-criar soluções para a saúde da mulher. O Hackathon tem o intuito de 
fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à saúde 
da mulher desde a infância até a terceira idade. A maratona colaborativa 
terá vagas abertas para a participação de 150 pessoas de diversas áreas, 
incluindo empreendedores, web-designers, desenvolvedores de software, 
amparados por especialistas em user-experience, negócios, inovação, 
gênero, saúde e demais. Inscrições: (www.womenshackweekend.org).

G - Elephant Parade 
Em agosto de 2017, as ruas de São Paulo serão invadidas por dezenas 
de esculturas de bebês elefantes em tamanho real na segunda edição da 
Elephant Parade no Brasil. Artistas, designers e todos aqueles com espírito 
criativo e apaixonados por arte poderão se inscrever até amanhã (10) para 
participar e ter a possibilidade de apresentar sua criação na exposição 
de arte ao ar livre mais relevante do mundo, que tem o nobre objetivo de 
ajudar a preservar os elefantes ameaçados de extinção por meio da arte. 
Inscrições pelo site (www.elephantparade.com.br). Os projetos aprovados 
serão divulgados no próximo dia 24 no site acima e  na página do evento 
no Facebook (www.facebook.com/elephantparadebrasil).

H - Harmonia nos Relacionamentos 
Imagine passar por uma experiência de dois dias ‘para mudar sua vida’. 
Esse é o objetivo do treinamento ‘A Arte de Ser Humano’, organizado 
pela Pandora – Evolução Consciente, que ocorre neste fi nal de sema-
na, dias 11 e 12. O curso resgata a essência das pessoas e alinha com 
os meios em que vive, gerando mais harmonia nos relacionamentos e 
resultados signifi cativos na carreira profi ssional. É voltado para pessoas 
que desejam evoluir de forma consciente, profi ssionais que querem se 
potencializar ou mudar de carreira e empresários que buscam aumentar 
seus resultados. A carga horária é de 44 horas, sendo 24 horas presenciais 
e 20 horas de desafi os à distância. Inscrições e mais informações: (http://
www.pandoragsa.com.br/treinamento-a-arte-de-ser-humano/).

I - Contabilidade e Controladoria 
O Sindcont-SP - realiza no próximo dia 16, das 19h00 às 21h00, em sua sede 
social, na praça Ramos de Azevedo, 202, uma palestra do Projeto Saber 
Contábil com o tema: “a importância da Contabilidade e da controladoria 
nas empresas”. A atividade é aberta ao público em geral. Para participar, 
basta fazer a inscrição pelo Portal da Entidade (www.sindcontsp.org.br). 
O encontro objetiva esclarecer os profi ssionais das áreas de Contabilidade, 
Controladoria, Administração e Finanças, e também estudantes, sobre a 
importância da controladoria e da Contabilidade para o crescimento dos 
negócios, além de mostrar separadamente como estas duas funções podem 
trazer grandes benefícios para os empresários quando atuam juntas. 

J - Mercado Imobiliário
Anualmente, o Secovi-SP promove, em dois dias, um Seminário Jurídico para 
debater temas relevantes do mercado imobiliário. A edição deste ano acontece 
em duas segundas-feiras, próximos dias 13 e 20, das 19h00 às 21h00, na sede 
da entidade (Rua Dr. Bacelar, 1.043, Vila Mariana). Na primeira segunda-feira, 
o seminário vai tratar das “Novidades na Lei Municipal do Parcelamento do 
Solo e sua aplicação”, com palestra de Marcelo Terra, advogado coordena-
dor do Conselho Jurídico da presidência do Secovi. Na segunda (dia 20), o 
advogado e professor da Universidade Secovi, Olivar Vitale, será o primeiro 
a palestrar sobre “MP 759/2016 - Regularização fundiária urbana: Direito de 
laje, legitimação de posse e outros assuntos”. Informações: 5591-1306.
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O grupo de trabalho criado 
para discutir a elabora-
ção do chamado Plano 

de Saúde Acessível – mais 
conhecido como plano de 
saúde popular – encaminhou à 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) uma proposta 
com cobertura mais restrita 
e preços mais baixos. Foram 
sugeridas três opções:

Plano simplifi cado: cober-
tura para atenção primária, 
conforme Rol da ANS, incluin-
do consultas nas especialida-
des previstas pelo Conselho 
Federal de Medicina e servi-
ços auxiliares de diagnóstico 
e terapias de baixa e média 
complexidade, resolvendo 
mais de 85% das necessidades 
de saúde. Nessa proposta, não 
há previsão para internação, 
terapias e exames de alta 
complexidade, atendimento 
de urgência e emergência e 
hospital dia.

Nenhuma das propostas interfere no direito de qualquer

cidadão acessar a rede pública de saúde.

O Índice do Custo de Vida 
do município de São Paulo 
registrou queda de 0,14% em 
fevereiro, na comparação com 
janeiro, segundo o Dieese. 
Em 12 meses, entre março de 
2016 e fevereiro deste ano, a 
variação acumulada foi 4,48%. 
As taxas foram negativas para 
todos os estratos de renda. 
A variação foi -0,17% para o 
estrato 1, com renda mensal 
de R$ 377,49, e para o estrato 
3, com renda média de R$ 
2.792,90. A taxa foi -0,08% 
para o estrato 2, com renda 
média de R$ 934,17. 

Nos dois primeiros meses 
do ano, as variações acumu-
ladas foram mais altas para as 
famílias com maiores rendas: 
1º estrato 0,31%; 2º 0,71% e 3º 
estrato, 1,14%. Os grupos que 
apresentaram queda de valor 
foram transporte (-0,91%), 

vestuário (-0,70%), equipa-
mento doméstico (-0,57%), 
recreação (-0,15%), alimen-
tação (-0,08%) e habitação 
(-0,08%). Quatro grupos 
registraram aumento nos 
preços: despesas diversas 
(0,50%), saúde (0,29%), 
despesas pessoais (0,10%) e 
educação e leitura (0,09%).

No acumulado dos dois pri-
meiros meses do ano, apenas 
dois grupos registraram taxas 
superiores ao índice geral, 
de 0,90%: educação e leitura 
(6,71%) e despesas diversas 
(3,82%). Menores variações 
foram verifi cadas nos grupos 
recreação (0,84%), habitação 
(0,81%), saúde (0,52%), des-
pesas pessoais (0,42%), equi-
pamento doméstico (0,34%), 
alimentação (0,18%), trans-
porte (0,12%) e vestuário 
(-1,27%) (ABr).

Os grupos que apresentaram queda foram transporte, vestuário, 

equipamento doméstico, recreação , alimentação e habitação.
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Marcos Issa/Bloomberg

ANS analisa proposta de plano 
de saúde com preços baixos

“Visando dar alternativa aos 2 milhões de brasileiros que perderam seus planos de saúde, a 
participação do Ministério da Saúde foi reunir, para discussão, as mais de 20 instituições ligadas à 
saúde suplementar”

quando necessário, atendimen-
to ambulatorial. Fica sob a res-
ponsabilidade do benefi ciário o 
pagamento do procedimento, 
de acordo com valores previs-
tos em contrato. Os modelos 
de pré e pós-pagamento serão 
acordados, assegurando o Rol 
de Procedimentos da ANS.

“Visando dar alternativa aos 
2 milhões de brasileiros que 
perderam seus planos de saúde, 
a participação do Ministério da 
Saúde foi reunir, para discussão, 
as mais de 20 instituições ligadas 
à saúde suplementar”, informou 
a pasta. Nenhuma das propostas 
interfere no direito de qualquer 
cidadão brasileiro acessar a rede 
pública de saúde, tendo ele pla-
no de saúde ou não. “Adquirir 
um plano saúde é uma decisão 
pessoal, relação que pode ser 
rompida conforme as regras de 
seu contrato e protegida pelas 
mecanismos de defesa do consu-
midor”, concluiu a pasta (ABr).

Plano ambulatorial + hospi-

talar: cobertura de toda atenção 
primária, atenção especializada, 
de média e alta complexidade. 
O paciente passaria, obrigato-
riamente, por uma prévia ava-
liação realizada por médico da 
família ou da atenção primária, 

escolhido pelo benefi ciário.
Plano em regime misto de 

pagamento: oferece serviço 
por intermédio de contrapres-
tação mensal para cobertura de 
serviços hospitalares, terapias 
de alta complexidade e me-
dicina preventiva, bem como, 

Custo de vida em São 
Paulo caiu em fevereiro

A redução da taxa básica de 
juros e a queda da infl ação ao 
longo 2016 ajudaram a indústria 
a obter um resultado positivo na 
produção de janeiro de 2017, 
na comparação com janeiro de 
2016. A avaliação é do gerente 
da Coordenação de Indústria 
do IBGE, André Macedo. Ele 
aponta o desemprego como 
o principal obstáculo para a 
recuperação. “Um mercado de 
trabalho mais restrito e uma 
renda em patamares mais bai-
xos são fatores que afetam o 
comportamento do consumo e 
da produção”, disse. 

Divulgada ontem (8), a Pes-
quisa Industrial Mensal aponta 
um crescimento de 1,4% em 
relação a janeiro do ano pas-
sado. Contudo, se analisada a 
comparação com dezembro de 
2016, houve queda de 0,1%. “A 
indústria ainda opera em um pa-
tamar muito abaixo de períodos 
anteriores, mas o movimento 
de quedas em seqüência, ob-
servado desde 2015, não vem 
ocorrendo nos últimos meses”, 
diz Macedo. Ele aponta que uma 
mudança de comportamento da 
produção pode ser percebida 
nos indicadores de tendência 
como, por exemplo, a média 
móvel trimestral.

A média trimestral da va-

Queda dos juros e da 
infl ação benefi cia a 

indústria

riação da produção subiu de 
0,5% em dezembro, novembro 
e outubro de 2016 para 0,9% em 
janeiro, dezembro e novembro. 
O gerente da pesquisa ponde-
ra que, na comparação com 
dezembro, 12 dos 24 setores 
analisados e metade das cate-
gorias econômicas ainda apre-
sentaram queda em janeiro. 
Alguns deles, como a indústria 
automobílistica, voltaram a cair 
depois de resultados positivos 
nos meses anteriores. Frente 
a janeiro do ano passado, no 
entanto, o resultado positivo foi 
“disseminado”, atingindo todas 
as categorias econômicas (bens 
de capital, intermediários e de 
consumo) e a maior parte das 
atividades industriais (ABr).
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Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.
CNPJ/MF. nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4

Convocação - AGO A Ser Realizada em 19/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme Giorgi S.A. a se reunirem em assembléia geral 
ordinária, no dia 19/04/17, às 09hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, 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. SP.SP, 07/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (08, 09 e 10/03/2017)

Citação Prazo 20 dias Proc. 0198669-10.2011.8.26.0100. O Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, Juiz
de Direito da 8ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Vera Lúcia Maria da Silva, RG
20.125.884-5, CPF. 100.881.508-01 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe
ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 2.270,98, referente ás despesas
da taxa de conservação do lote 36 da Quadra LO, Empreendimento Ninho Verde II. Estando a re,
em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                            (09 e 10)


