
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sábado a segunda-feira,
13 a 15 de maio

de 2017

Ano XV – Nº 3.384

“A mudança é a lei da 
vida. E aqueles que 
olham para o passado, 
ou para o presente, 
irão com certeza 
perder o futuro”.
John F. Kennedy (1917/1963)
35º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +1,01% Pontos: 
68.221,94 Máxima de +1,32% : 
68.429 pontos Mínima estável: 
67.536 pontos Volume: 9,72 
bilhões Variação em 2017: 
13,27% Variação no mês: 4,31% 
Dow Jones: -0,11% Pontos: 
20.896,61 Nasdaq: +0,09% 
Pontos: 6.121,23 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1239 Venda: R$ 3,1244 
Variação: -0,67% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: -0,8% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1284 Venda: R$ 
3,1290 Variação: -0,85% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,2670 Variação: 
-0,79% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,75% ao 
ano. - Capital de giro, 15,44% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.227,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,29% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,800 
Variação: +0,16%.

Cotação: R$ 3,1400 Variação: 
-0,52% - Euro Compra: US$ 
1,0931 (às 17h33) Venda: US$ 
1,0931 (às 17h33) Variação: 
+0,64% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4120 Venda: R$ 3,4140 
Variação: -0,15% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,4070 Venda: R$ 
3,5700 Variação: -0,36%.

Futuro: +0,9% Pontos: 68.695 
Máxima (pontos): 69.070 Míni-
ma (pontos): 68.170. Global 40 
Cotação: 929,839 centavos de 
dólar Variação: -0,37%.

O presidente da Repú-
blica, Michel Temer, 
afirmou na sexta-

feira (12), que a infl ação, 
que estava próxima de 10%, 
já caiu para perto de 4%. 
Lembrou que os juros estão 
caindo e disse que o desem-
prego, “que é a pior herança 
de época de gastos, em breve 
começará a ceder”. “Não 
temos dúvida disso. Muitos 
analistas econômicos dizem 
que o otimismo começa a 
transparecer na fala e no 
gesto do povo brasileiro”, 
disse o presidente. 

Em sua fala, ele citou ainda 
a modernização da legislação 

     

Temer: juros estão caindo 
e desemprego, a ‘pior 
herança’, começará a ceder

trabalhista, “já aprovada na 
Câmara. Segundo ele, ela ge-
rará mais empregos no País. 
“Quero enfatizar, com letras 
garrafais, que estamos garan-
tindo total proteção ao direito 
do trabalhador”, disse. “Vejo ir-
responsabilidade das pessoas, 
que divulgam que estamos ti-
rando direitos do trabalhador. 
No artigo 7º da Constituição, 
essas pessoas verifi cariam que 
os direitos trabalhistas estão 
todos assegurados lá. Está na 
Constituição”.

Temer afirmou que é a 
Constituição o que garante os 
direitos trabalhistas. “Não ha-
verá nenhum direito a menos 

para o trabalhador brasileiro”, 
disse. 

Destacou ainda que, com as 
reformas em curso, os investi-
mentos estão voltando. “Como 
demonstram os recentes lei-
lões de portos e aeroportos 
e linhas de transmissão de 
energia elétrica. O sucesso 
será alcançado pelo leilões de 
petróleo”, afi rmou. 

O presidente da República 
comemorou o resultado fi nan-
ceiro de duas das principais 
estatais brasileiras: o lucro 
de R$ 4,45 bilhões anunciado 
pela Petrobras e o ganho de 
R$ 2,4 bilhões do Banco do 
Brasil no primeiro trimestre. 

Reunião ministerial para balanço de um ano de governo, no Palácio do Planalto.

“Recuperamos empresas que 
estavam em sérias condições 
econômicas”, disse Temer em 
cerimônia para comemorar o 
primeiro ano do governo. 

“Se nos lembrássemos de 
um ano atrás, talvez não 
mencionássemos a Petrobras 
porque era motivo de enver-

gonhamento. Hoje, podemos 
falar em alto e bom som que 
ela oferece aquilo que ela 
se destinou: orgulho para os 
brasileiros”, disse. “É fruto 
do equilíbrio e seriedade que 
a administração é conduzida”, 
completou. O presidente afi r-
mou que o trabalho feito nas 

estatais foi de “arrumar a casa 
e melhorar a administração”. 
“Não é questão de ideologia, é 
questão de responsabilidade 
e coragem para fazer o que 
precisa ser feito. O que o povo 
brasileiro quer é resultado”, 
disse, ao minimizar o “onde 
e como” (AE).

Brasília - A ex-presidente 
Dilma Rousseff sugeriu à em-
presária Mônica Moura que 
transferisse uma conta mantida 
na Suíça para Cingapura por-
que seria mais seguro, disse 
a delatora em depoimento ao 
MPF. De acordo com Mônica, a 
conta era o “elo de ligação” dos 
pagamentos feitos pela Ode-
brecht a ela e ao seu marido, o 
marqueteiro João Santana.

“Ela (Dilma) sempre falava 
dessa preocupação, porque a 
Lava Jato avançava. Ela queria 
que a gente mudasse, mexesse 
na conta, chegou a sugerir ‘Por 
que vocês não transferem essa 
conta de lá pra outro lugar?’”, 
relatou Mônica aos procuradores. 
“Ela (Dilma) sugeriu que a gente 
mandasse pra Cingapura ou algo 
assim, que ela ouviu falar que era 
um lugar muito seguro”, disse a 
empresária. 

De acordo com a delatora, a 
“preocupação” de Dilma com 
essa conta se devia ao fato de 
esse ser o “elo de ligação” dos 
pagamentos da Odebrecht ao 
casal de marqueteiros. “E João 
fazia, ‘De jeito nenhum, eu não 
vou mexer em nada, eu não 
tenho culpa’. Aquelas coisas 
do João, ele não aceitava”, 

Empresária Mônica Moura.

São Paulo - Embora pes-
quisas indiquem a viabilidade 
de seu nome à corrida pelo 
Palácio do Planalto, o prefeito 
João Doria disse que sua ges-
tão não se pauta por objetivos 
políticos. “Não que a política 
me dê ojeriza, mas eu sou um 
administrador, sou um gestor. 
Estou fazendo no setor público 
aquilo que fi z no setor privado 
durante 45 anos”, afirmou, 
em  seminário promovido pela 
Amcham na capital paulista. 

Segundo Doria, sua forma 
de gestão contagiou outras 
cidades, governos estaduais 
e, como consequência, levou a 
citação de seu nome em pesqui-
sas para presidente. “Estou fa-
zendo gestão para cumprir com 
a minha obrigação, que é ser 
um bom gestor. Fui eleito para 
isso”. Durante o evento, Doria 
reforçou sua posição contra a 
reeleição e citou a efi ciência, 
a transparência e a inovação 
como as bases de sua gestão 
- em contraposição à gestão 
ideológica ou partidária. 

Ele considerou que, à frente 
da prefeitura, mais acertou do 
que errou até o momento. “Er-
rar faz parte. Só não erra quem 

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

Brasília - O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
afi rmou na sexta-feira (12), que 
o governo já chegou ao limite 
nas concessões para aprovação 
da reforma da Previdência. Ele 
afi rmou que o Executivo espera 
que a proposta seja votada no 
Congresso até o fi m do primeiro 
semestre. Disse ainda que o go-
verno não pensa em aumentar 
impostos, caso a reforma não 
seja aprovada. 

“Já chegamos no ponto em 
que governo federal tinha es-
tabelecido como limite: 75% do 
que foi mandado para Congres-
so. Portanto, da parte do gover-
no, não há disposição para fazer 
nenhuma outra concessão”, 
declarou Padilha. Ele afi rmou 
que o governo está “avançando 
muito bem” nos temas que já fez 
algum tipo de concessão e que 
as contas para alcançar os 308 
votos mínimos necessários para 
aprovar a reforma no plenário 
da Câmara “estão bem”. 

“Continuamos trabalhando, 
conscientizando que a reforma 
é fundamental. E a reforma da 
previdência é a pedra de toque 
para o Brasil nos próximos 
anos. Ou fazemos a reforma da 
Previdência, ou então vamos 
ter de volta a infl ação, o juros 
alto, mais desemprego ainda”, 

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

Luciano Guidolin 
na presidência da 
Odebrechet

De estagiário, Luciano Guido-
lin, chega ao posto de diretor 
presidente da Odebrecht S.A. 
Aos 44 anos, o engenheiro de 
produção formado pela Poli/ 
USP e com mestrado em Admi-
nistração de Empresas na Uni-
versidade de Harvard, substitui 
Newton de Souza, que passa a 
vice-presidente do Conselho 
de Administração.

Souza estava no cargo desde 
2015 e nos últimos dois anos 
“teve papel importante na co-
ordenação das negociações que 
levaram à assinatura do Acordo 
de Leniência com o MPF no Brasil 
e a Justiça dos Estados Unidos 
e da Suíça”, conforme nota da 
empresa, lembrando que acordos 
semelhantes estão sendo nego-
ciados em outros países.

Guidolin foi vice-presidente 
da Unidade de Polímeros Brasil 
e Europa e de Tecnologia & 
Inovação da Braskem e, no co-
meço deste ano, tornou-se VP 
de Investimentos da Odebrecht 
S.A. (AE).

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

“O Brasil está mudando mais 
em um ano do que mudou em 
décadas”, afi rmou o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
na reunião ministerial para 
balanço de um ano do governo 
Temer, realizada sexta-feira 
(12) no Palácio do Planalto. 
Segundo o ministro, a recessão 
econômica é parte do passado. 
“O Brasil vive um momento 
e um governo de profunda 
transformação. Encontramos 
um país que viveu a maior re-
cessão da história. A recessão 
que encontramos foi maior que 
a depressão de 1930 e 1931”, 
disse. 

O ministro enfatizou que 
a recessão já passou e que o 
Brasil mostra sinais de que 
voltou a crescer. Meirelles 
citou o aumento do consumo 
em 20%, da produção de aço, 
também em 20%, e a safra 
de grãos, “surpreendendo os 
mais otimistas”, com cresci-

O Brasil é um dos países em 
que a produtividade agropecuá-
ria mais cresce, revela estudos 
do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos. De 2006 a 
2010, o rendimento da agrope-
cuária no país aumentou 4,28% 
ao ano. Atrás do Brasil fi caram a 
China, com 3,25%; o Chile, com 
3,08%; o Japão, com 2,86%; a Ar-
gentina, com 2,7%; a Indonésia, 
com 2,62%; os Estados Unidos, 
com 1,93%; e o México, com 
1,46% no período.

Para o levantamento, os pes-
quisadores norte-americanos 
usaram o indicador expresso 
em Produtividade Total dos 
Fatores (PTF), que considera 
todos os produtos das lavouras 
e da pecuária e os relaciona 
com os insumos usados na 
produção. O estudo foi pu-
blicado na foi publicado na 
revista científi ca EuroChoices 
agri-food and rural resource 
issue e divulgados divulgados 
sexta-feira (12) pelo Ministério 
da Agricultura. 

Para o coordenador-geral de 
Estudos e Análises da Secre-
taria de Política Agrícola da 

Trump e o Papa
O conselheiro para a Segurança 

Nacional dos Estados Unidos, 
Herbert Raymond McMaster, afi r-
mou, em coletiva de imprensa na 
sexta-feira (12), que o presidente 
Donald Trump “não vê a hora” de 
se encontrar com o papa Francisco. 
Segundo o conselheiro, o mandatá-
rio quer discutir sobre liberdade e 
perseguições religiosas no mundo 
com o líder católico. O encontro 
entre os dois será no próximo dia 
24 (quarta-feira).
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Antonio Cruz/ABr

Meirelles: país mudou mais em 
um ano do que em décadas

como a emenda à Constitui-
ção que estabeleceu um teto 
para os gastos públicos. “A 
aprovação da PEC do Teto dos 
Gastos foi fundamental para 
dar previsibilidade à economia 
brasileiras, às contas públicas”, 
disse Meirelles, acrescentando 
que foi a primeira vez em que 
foi feito um projeto de longo 
prazo para as contas públicas. 
“Se olharmos para a medida de 
Risco Brasil, que representa o 
custo de fi nanciar o país, caiu 
de 500 pontos para um pouco 
mais 200 pontos”, disse. 

Citou ainda a possibilidade de 
as agências de classifi cação de 
risco pensarem em melhorar a 
nota do Brasil. E acrescentou 
que o real está se fortalecendo 
e a bolsa de valores, subindo. 
Avalioua redução da infl ação, 
que atingiu 9,28% em 12 meses 
em maio de 2016 e agora está 
em 4,08%, abaixo do centro da 
meta (4,5%) (ABr).

mento de 22%, em relação ao 
ano passado.

Entretanto, Meirelles disse 
que o desemprego leva mais 
tempo para reagir à retomada 
da economia. “O desemprego 
deve crescer ainda um pouco 
porque tem uma reação mais 
lenta.”

Ele relembrou medidas ado-
tadas neste ano de governo, 

Doria: gestão não se pauta 
por objetivos políticos

não faz. Mas a atitude covarde 
de não fazer não é uma atitude 
de líder”, assinalou. Também 
aproveitou o seminário para 
defender as doações feitas por 
empresas ao município, alvo de 
questionamentos sobre quais 
são os interesses das compa-
nhias por trás da iniciativa. 
Lembrou que recebeu da Cisco 
a “maior doação da história”. 
Serão R$ 300 milhões em 
equipamentos de informática 
usados que vão para as escolas 
municipais (AE).

Dilma “sugeriu” que 
casal transferisse 

conta para Cingapura

disse Mônica. Em uma conversa 
anterior, Mônica relatou que 
Dilma já estava muito preo-
cupada com a questão porque 
sabia que já haviam descoberto 
uma conta do então presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
também mantida na Suíça.

Em nota enviada à imprensa, 
a assessoria de Dilma Rousseff 
reiterou que João Santana e 
Mônica Moura “prestaram falso 
testemunho e faltaram com a 
verdade em seus depoimentos, 
provavelmente pressionados pe-
las ameaças dos investigadores”. 
“Apesar de tudo, a presidente 
eleita acredita na Justiça e sabe 
que a verdade virá à tona e será 
restabelecida”, diz a nota (AE).

Previdência: governo 
"chegou ao limite"

disse o ministro. Questionado 
se o governo cogita aumentar 
impostos, caso a proposta não 
seja aprovada, respondeu: “O 
governo não pensa em aumen-
tar impostos”. 

Padilha previu que o PMDB 
poderá aprovar o fechamento 
de questão a favor da reforma. 
“Vi que mais de 50 parlamen-
tares do PMDB na Câmara 
pediram fechamento de ques-
tão. Seguramente a comissão 
executiva vai analisar o tema 
e, possivelmente, aprovar”, 
afi rmou. Ele disse acreditar 
que o PSDB, um dos principais 
aliados do governo, também 
feche questão (AE).

Agropecuária do Brasil é 
uma das que mais crescem

pasta, José Garcia Gasques, 
os dados mostram que a agri-
cultura brasileira tem crescido 
principalmente com base na 
produtividade. “No Brasil, 
essa variável é responsável por 
cerca de 90% do crescimento 
da produção, enquanto 10% se 
devem aos insumos”.

Por causa do aumento da pro-
dutividade, o Brasil deixou de ser 
país importador de alimentos e 
se transformou em um expres-
sivo exportador de um volume 
diversifi cado de produtos agro-
pecuários. Entre 1975 e 2015, a 
taxa média de crescimento da 
produtividade agropecuária no 
Brasil foi de 3,58% ao ano. Na 
década de 2000, a média foi de 
4,08% ao ano (ABr).
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Mario Enzio (*)

Cotidianos

Tem sido interessantes 

viver por esses dias! 

Recordo-me que a 

fi losofi a inspira a 

refl exão de que cada 

tempo tem suas 

características de 

extremos e de relativa 

normalidade

Em, esses dias eram as-
sim, uma novela série 
que está na televisão, 

vemos, em parte do enredo 
desenvolvido, uma família 
atormentada por ter sua fi lha 
envolvida com um suposto ati-
vista de esquerda. Se for ou não 
um novelão pouco interessa a 
essa critica. O que vale é a falta 
de conhecimento de muita 
gente dos fatos daquela época. 
Se perguntados, como revelou 
uma enquete, pouco precisa, 
mas reveladora, não há uma 
compreensão do que ocorreu 
naqueles dias. Diga-se de pas-
sagem, não tão distantes.

Podemos esquecer o que 
não nos convém se a vivên-
cia não for sufi cientemente 
carregada de emoção: a 
comoção. Quando nos atos 
de emoção são extremos, 
há um choque, derramamos 
lágrimas daquele ato. É como 
se deixássemos marcado na 
memória por aquela situação 
vivida. Os dias fi cam registra-
dos como sendo quase que 
inesquecíveis de tão intensos 
que foram presenciados na-
quele cotidiano.

Ou seja, se não formos aos 
livros de história, e bons livros 
que tratem do assunto, não 
conseguiremos reconhecer 
ou entender, pelo menos, o 
que motivou e foi contex-
tualizado em determinado 
momento do passado. Não 
me debruço além nas consi-
derações de como interpretar 
registros históricos até por 
ser apenas mais um leitor 
e não um especialista na 
matéria. O que considero, é 
que passados alguns anos do 
que estamos presenciando 

nesse momento em nosso 
país continental, poderão 
restar perguntas de como 
esses dias eram.

Quem saberá responder 
sem isenção? Historiadores 
afi rmam que a história é es-
crita pelos vencedores, e os 
catedráticos depois tentam 
reescrevê-la. Os depoimentos 
que um dia foram sigilosos 
passam a ser de domínio 
público, os que hoje são os 
protagonistas poderão ser 
meros senhores ou senhoras 
aposentados, velhinhos, e 
quase mais desiludidos que 
irão contar suas histórias 
sem censura. E o que irá 
ocorrer?

Talvez sejam lembrados 
pelas suas boas ou más ações 
ou de que não estão contando 
tudo o que sabem ou que a 
memória lhes falha ou falta. 
Quem com eles conviveram 
dirá até que estão mentindo 
ou, menos, que faltam com 
a verdade. Acabamos por 
começar a pensar que os co-
tidianos, em suas marcas de 
tempo, registram que somos 
imperfeitos e que as versões 
podem ser mais imprecisas 
do que os fatos. Nesse caso, 
fatos, em geral, dependem 
dos olhares ideológicos, da 
estrutura de crenças. 

No popular, no olhar de 
quem está lendo ou presen-
ciando aquele fato, cada um 
enxerga o que quer ver. Pode 
ser que esteja lhe falando uma 
mentira, mas acredita tanto 
naquela dita postura ética, 
naquela sublime imagem 
que não consegue perceber 
o que está á sua frente. Fica 
comovido com tanta emoção 
que é incapaz de pensar além 
daquele momento.

Com isso, daqui um tempo, 
quem sabe como conseguire-
mos recordar como esses dias 
eram cheios de inconsistên-
cias ou inverdades: apenas 
cotidianos? 

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Potes, frascos, garrafas e até sacos plásticos são preenchidos

com fezes e lançados em direção aos soldados.

A mais de um mês do começo 
da série de protestos violentos 
na Venezuela contra o governo 
do presidente Nicolás Maduro, 
o saldo de mortes ligadas aos 
atos subiu para 39. Para tentar 
amenizar a diferença que têm 
com os policiais, dotados de 
bombas de gás lacrimogêneo, 
muitos manifestantes decidi-
ram, então, criar uma arma 
para muitos “desesperada”: 
a “bomba de cocô”. 

Como o nome sugere, essa 
parte da artilharia, também 
apelidada de coquetéis “co-
cotov”, consiste em potes, 
frascos, garrafas e até sacos 
plásticos que são preenchidos 
com fezes e lançados em di-
reção dos ofi ciais. A intenção 
da arma caseira é o de aturdir 
as forças de segurança, que 
usam da força bruta, de jatos 
d’água e de bombas de gás la-
crimogêneo e de efeito moral 
para tentar dispersar os mani-
festantes, além de deixar um 
mau cheiro no uniforme dos 
policiais, que acabam fi cando 

Pioneiro no ramo de 

transportes rodoviários, 

Constantino foi condenado a 

16 anos e seis meses de prisão.

O Tribunal do Júri de Ta-
guatinga, no Distrito Fede-
ral, condenou o empresário 
Constantino de Oliveira, de 86 
anos, conhecido como Nenê 
Constantino, pelo assassinato 
do líder comunitário Márcio 
Leonardo de Sousa Brito, de 
27 anos, em 12 de outubro de 
2001. O julgamento terminou à 
1h30 de sexta-feira (12).

Fundador da empresa aérea 
Gol e pioneiro no ramo de trans-
portes rodoviários, Constantino 
foi condenado por homicídio 
qualifi cado e corrupção de tes-
temunha, com pena de 16 anos e 
seis meses de prisão e multa de R$ 
84 mil. O dono da arma usada no 
homicídio, João Alcides Miranda, 
foi condenado pelos mesmos cri-
mes e pegou 17 anos e seis meses 
de prisão e 12 dias-multa.

Vanderlei Batista foi conde-
nado a 13 anos de prisão por 
homicídio qualifi cado e João 
Marques, ex-funcionário de 
Constantino, pegou 15 anos 
também por homicídio qualifi -
cado. Todos foram condenados 
ao regime fechado, mas po-
derão recorrer da decisão em 
liberdade. O empresário Victor 
Bethonico Foresti, acusado de 

Francisco participou do centenário da aparição

da Virgem Maria, em Fátimal.

O papa Francisco chegou 
sexta-feira (12) a Portugal onde 
participou das comemorações 
do centenário das aparições 
da Virgem Maria no Satuário 
de Fátima. O voo papal aterris-
sou no país por volta das 16h 
local (12h, em Brasília) nesta 
base situada a cerca de 50 km 
de Fátima. O presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, liderou a delegação de 
autoridades políticas que deu 
as boas-vindas ao pontífi ce aos 
pés da escada do avião. 

Ambos conversaram de ma-
neira informal antes do início 
da cerimônia de recepção 
em honra ao chefe da Igreja 
Católica, que contou com uma 
apresentação da banda da For-
ça Aérea Portuguesa. Antes de 
se deslocar para Fátima, o papa 
teve um encontro privado com 

o presidente do país na própria 
base aérea, onde ocorreu a tra-
dicional troca de presentes. Na 
agenda do pontífi ce argentino 
fi gurou, além disso, uma oração 
solitária na capela da própria 
base, como também fez Paulo 
VI no início de sua peregrinação 
em Portugal.

Da base, o papa seguiu de 
helicóptero ao estádio de fute-
bol de Fátima, que passou a se 
chamar “Estádio Papa Francis-
co”, e depois percorreu cerca 
de três km no papamóvel “até 
chegar ao santuário, onde deve 
participou na reza do rosário”. 
No sábado (13) foi dia da missa 
na qual o papa canonizou os dois 
irmãos pastorinhos, Jacinta e 
Francisco, que junto com sua 
prima Lúcia, foram testemu-
nhas das aparições da Virgem.
(Agência EFE)

Lula reclama 
contra Moro 

no CNJ
O ex-presidente Lula en-

trou com uma reclamação 
disciplinar contra o juiz 
Sergio Moro no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
pelo fato do magistrado ter 
vetado que a equipe do petis-
ta fi lmasse seu depoimento 
em Curitiba, na última 
quarta-feira (10).

Os advogados alegam que 
Moro violou direitos e de-
veres previstos em lei. Eles 
citam que o Código de Pro-
cesso Civil autoriza a defesa 
do réu fi lmar o depoimento, 
assim como a Justiça tem o 
direito de também fazer seu 
próprio registro.

Ao negar o pedido de gra-
vação dos advogados, Moro 
argumentou que as imagens 
poderiam ser usadas para fi ns 
“político-partidários”, e não 
apenas com os propósitos 
do processo. Caso o CNJ en-
contre indícios de que Moro 
tenha comedito irregulari-
dades, poderá ser aberto um 
processo disciplinar contra o 
juiz (ANSA/COM ANSA)

Antonio Stradivari é o mais célebre dos construtores de violinos cremonenses.

O teste foi realizado pela 
especialista em acústica 
Claudia Fritz e pelos 

colaboradores da Universidade 
Pierre e Marie Curie de Paris e 
publicado na revista da Acade-
mia Nacional de Ciências dos 
Estados Unidos (PNAS). Os 
instrumentos foram testados 
“às cegas” em duas salas de 
Paris e de Nova York. Músicos 
profi ssionais e aclamados toca-
ram sozinhos e depois com uma 
orquestra com violinos antigos 
e modernos, incluindo alguns 
Stradivarius. 

A outros violinistas, luthiers, 
compositores e críticos musi-
cais foi pedido que avaliassem 
o som dos instrumentos e os 
julgassem. E o resultado desse 
experimento foi que a grande 
maioria dos “jurados” preferiu 
os violinos modernos. Assim, o 
resultado do teste concluiu que 
a superioridade do Stradivarius 
não existe mais. Mesmo assim, 
ainda há muitos fatores para 
se ter em consideração sobre 
o assunto, como o de que a 
relação entre o músico e seu 
violino pode não ser limitada 
apenas às características físicas 
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Teste ‘às cegas’ acaba com 
mito do violino Stradivarius
O mito do Stradivarius, que é conhecido como o melhor violino do mundo, pode ter caído por terra 
defi nitivamente após especialistas em música terem realizado um teste “às cegas” para descobrir quem 
tem o melhor som, os violinos antigos ou os mais modernos, e escolhido os segundos

Ilu
st

ra
çã

o:
 C

or
bi

s

do instrumento, podendo ser 
profundamente pessoal. 

O violinista Stéphane Tran 
Ngoc, que realizou um teste 
similar em 2012, que no entanto 
foi descartado por ter levantado 
dúvidas sobre sua condução, 
por exemplo, também ressaltou 
que “com os instrumentos an-
tigos é necessário se exercitar 

durante muito tempo para com-
preender como expressar seu 
potencial da melhor maneira”. 
“Um autêntico violino italiano 
[como um Stradivarius] produ-
zirá um som cada vez melhor a 
medida que se toca com ele ao 
contrário do que acontece com 
muitos instrumentos moder-
nos”, explicou o músico. 

Estima-se que Antonio Stra-
divari, o luthier mais célebre do 
século XVII que nasceu na cidade 
italiana de Cremona em 1664, 
fabricou cerca de mil violinos, 
sendo que apenas 500 continuam 
em circulação. Por isso, os con-
siderados melhores violinos do 
mundo são extremamente raros 
e caros (ANSA/COM ANSA).

‘Bombas de cocô’ se tornam 
arma em protestos na Venezuela

enjoados e vomitando. 
As “bombas de cocô” começa-

ram a serem vistas em Caracas 
nesta semana, mas já se espa-
lharam para outras regiões do 
país. Rapidamente, após o pri-
meiro dia de protestos no qual 
os”cocotovs” foram usados, 
alguns altos funcionários do 
governo já consideraram que os 
projéteis são “armas biológicas” 
e que os manifestantes que os 
usarem podem ser acusados até 
de “bioterrorismo”. 

Mesmo com ameaças de 
punições severas, muitos 
venezuelanos não desistiram 
da arma e, aliás, até criaram 
manuais de como fazê-las e 
jogá-las. Em um deles, por 
exemplo, seus autores dizem 
para os manifestantes evita-
rem usar frascos de vidros 
para que os ofi ciais não se 
machuquem, já que o objeti-
vo dos “cocotov” é apenas o 
de “humilhar” (ANSA/COM 
ANSA).

Papa Francisco em 
Portugal participa do 
centenário em Fátima

Nenê Constantino é 
condenado a 16 anos 

por homicídio

corrupção de testemunha, foi 
absolvido pelo júri.

Márcio Brito foi morto a tiros, 
em 2001, por causa da disputa 
de um terreno. Ele representa-
va um grupo que ocupava um 
terreno da Viação Pioneira, uma 
das companhias de propriedade 
de Constantino, em Taguatinga. 
O julgamento do empresário foi 
iniciado em 20 de março chegou 
a ser adiado e foi retomado na 
última segunda-feira (8). Em 
2015, Constantino foi absolvido 
da acusação de tentativa de ho-
micídio duplamente qualifi cado 
contra o ex-genro, Eduardo 
Queiroz Alves (ABr).
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Transformação digital:
o remédio contra a crise

Ferramentas 

tecnológicas de 

conectividade otimizam 

recursos, diminuem 

custos e aumentam 

receita

Com a crise econômica e 
a consequente baixa de 
receita que as empresas 

têm enfrentado, o principal de-
safi o é economizar, mantendo a 
qualidade dos serviços. É nesse 
momento delicado que apostar 
na transformação digital se 
mostra mais necessário, por-
que o uso da tecnologia tende 
a otimizar recursos, força de 
trabalho, agilizar processos 
e, por tudo isso, diminuir os 
custos das empresas.

A transformação digital no 
mundo corporativo, em espe-
cial com o uso de tecnologia 
de redes, deixou de ser parâ-
metro apenas para empresas 
que optam por uma gestão 
moderna, sendo agora de 
extrema importância também 
para corporações que querem 
crescer até em momentos de 
crise.

Difi cilmente se vê hoje uma 
grande empresa que não inves-
te em uma melhor conectivida-
de e em soluções tecnológicas 
para esse fi m. Isso porque 
elas remetem à comunicação 
entre funcionários, internos e 
externos, clientes e terceiros, 
e à operacionalização de pro-
cessos, que fazem a empresa 
girar. Em uma era tão conecta-
da, a empresa que permanece 
parcialmente conectada corre 
o risco de perder espaço para 
as mais inovadoras.

Por exemplo, armazenamen-
to de dados na nuvem permite 
escalabilidade e fl exibilidade 
na transmissão de dados entre 
membros e clientes, tornando 
o negócio mais dinâmico e com 
custo muito menor do que ter 
que manter um data center, 
dentro da instituição, ou 
máquinas espalhadas em um 
escritório. Isso sem contar com 
toda estrutura de backup.

O uso de áudio ou videocon-

ferências permite a comuni-
cação entre vários grupos de 
pessoas em qualquer lugar 
do mundo e em um único 
ambiente virtual. Somando 
essa capacidade a tecnologias 
de videoconferência, temos 
uma situação propícia para 
colaboração entre times, o 
que aumenta produtividade 
e também fomenta a rápida 
resolução de problemas e 
negociações. Fechar um ne-
gócio não depende mais de 
fuso-horário, preço de DDI, o 
que naturalmente aumenta o 
escopo territorial de clientes 
e suas receitas.

Houve também um preparo 
para que a digitalização não 
comprometesse a segurança. 
Redes defi nidas por software 
(Software Defi ned Network 
- SDN) tornam mais ampla a 
computação em nuvem e, prin-
cipalmente, garantem o tráfego 
de informações mais seguro, 
por meio de uma interface de 
programação bem defi nida. 
Elas agem como uma internet 
particular, criptografando o 
tráfego de dados, e, assim, re-
duzindo as chances de ele ser 
interceptado ilegalmente.

Conectividade pela internet, 
via satélite ou fi bra, é a base 
desse processo e hoje impacta, 
diretamente, no core da orga-
nização: afi nal, quando falta 
conexão ou ela é de má quali-
dade, a reputação da empresa 
pode ser abalada ou mesmo 
negócios podem ser perdidos 
pela falta de uma comunicação 
adequada.

Adaptar-se às novas tecnolo-
gias e à transformação digital, 
em especial, é necessário em 
todos os setores, ainda mais 
em tempos de crise. Quantas 
não são as gigantes líderes de 
mercado que simplesmente 
desaparecem do mapa por não 
estarem atentas e não respon-
derem com tempestividade às 
mudanças? Nenhuma marca, 
com certeza, gostaria de en-
grossar essa lista.

 
(*) - É Diretor de Soluções, Serviços 

e Pré-vendas para América Latina na 
Orange Business Services.

Samir El Rashidy (*)

A - Mobilidade Elétrica 
No próximo dia 27 (sábado), ocorre a maior carreta de veículos híbridos e 
elétricos do Brasil. No ‘Dia da Mobilidade Elétrica’, gigantes como Toyota, 
Mercedes-Benz, Tesla, Lexus, Porsche, Renault, Volvo e BYD levarão suas 
principais novidades do setor para as ruas da capital paulista. O trajeto 
será das 10h00 às 13h00, entre as praças Amadeu Amaral (Rua Treze de 
Maio) e Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. A concentração 
está marcada para 9h30. Na chegada ao local de destino, será inaugurado 
um posto elétrico de abastecimento de veículos, doado pela BYD do Brasil. 
madeu Amaral (Rua Treze de Maio) à Praça Charles Miller (Pacaembu). 
Objetiva sensibilizar o poder público e a iniciativa privada a respeito dos 
benefícios que uma frota limpa trará às grandes metrópoles. Informações: 
(http://www.diadamobilidadeeletrica.com.br).

B - Colheita de Café
O evento ‘Sabor da Colheita’ marca no próximo dia 24 (quarta-feira), 
a partir das 10h00, a abertura ofi cial da safra de café 2017 no Estado 
de São Paulo, com a colheita dos grãos feita pela própria população. 
São 1.600 pés de café do cafezal urbano do Instituto Biológico (Av. 
Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana). Aberta ao público, 
na colheita os participantes vivenciarão o signifi cado prático da jorna-
da rotineira de milhares de cafeicultores brasileiros, utilizando todo o 
aparato necessário, como chapéu, peneiras e balaios.  Os frutos colhidos 
pelos visitantes são transformados em uma Edição Especial, que será 
doada para o Fundo Social, presidido pela primeira-dama paulista, Lu 
Alckmin. Outras informações tel. 5579-4234. 

C - Qualidade do Ensino 
Diretores das mais de 5 mil escolas da Secretaria da Educação de São 
Paulo já podem se inscrever no prêmio Gestão Escolar. Em quase 20 
anos, mais de 34 mil escolas públicas brasileiras responsáveis por criar, 
mobilizar e colocar em prática projetos inovadores em prol da qualidade 
do ensino disputaram o prêmio. Inscrição online: (www.premiogestao-
escolar.com.br) e aberta a unidades de ensino regular Fundamental e 
Médio. Os candidatos devem enviar um plano de ação sobre os trabalhos 
desenvolvidos nas escolas. Além disso, em conjunto com professores, 
famílias e estudantes, os diretores são convidados a elaborar uma auto-
avaliação: planejamento e ações pedagógicas, resultados educacionais, 
gestão participativa, gestão da infraestrutura, recursos e serviços. 

D - Sistemas Solares 
A geração própria de energia no Brasil, a chamada micro e minigeração 
distribuída, acaba de atingir a marca histórica de 10 mil instalações 
fotovoltaicas ao redor do País. Segundo mapeamento da Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, com base nos dados da Aneel, 
a tecnologia solar fotovoltaica, baseada na conversão direta da radiação 
solar em energia elétrica, lidera o segmento, com 99% das instalações em 
residências, comércios, indústrias, edifícios públicos e na zona rural. Os 
10.008 sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede elétrica geram 
créditos e benefi ciam um total de 11.063 unidades consumidoras. Com 
isso, a tecnologia contribui cada vez mais para o crescimento e desen-
volvimento da economia do país (www.absolar.org.br).

E - Jovens Talentos
A Boehringer Ingelheim, uma das 20 maiores farmacêuticas do mun-
do, que opera no Brasil há mais de 60 anos e que conta atualmente 
com um quadro de cerca de 1.700 funcionários no país, anuncia os 
últimos dias de inscrição para o programa de estágio do 2º semestre 
de 2017. A empresa vem investindo fortemente na busca por jovens 
talentos e está com vagas para seu escritório em São Paulo e para 
sua fábrica, localizada em Itapecerica da Serra. Podem se inscrever 
estudantes das áreas de farmácia, administração, contabilidade, 
fi nanças, economia, engenharia, comunicação social, marketing, 
publicidade e propaganda, tecnologia e psicologia. Inscrições: (http://
tas- oehringer.taleo.net/careersction/global+template+career+secti
on+28external29/jobsearch.ftl?lang=pt).

F - Escritórios de Advocacia 
Uma pesquisa inédita no Brasil está selecionando os 100 melhores 
escritórios de advocacia para se trabalhar no país. O objetivo é premiar 
as boas práticas na gestão de advogados, administrativos e estagiários. 
Os eleitos farão parte do Anuário ‘As Melhores Advocacias para se 
Trabalhar’, desenvolvido em uma parceria entre o Instituto Interna-
cional de Gestão Legal e  a Selem Bertozzi Consultoria. A base para 
a publicação é o Índice de Felicidade no Trabalho, que foi adaptado 
para os escritórios de advocacia, uma vez que o cenário jurídico tem 
uma série de particularidades que se destacam das pesquisas com 
empresas convencionais. Mais informações: (www.estrategianaadvo-
cacia.com.br/melhores).

G - Direito Digital 
Na próxima quarta-feira (17), das 9h30 às 18h30, no auditório da Fiesp, 
acontece o ‘III Congresso de Direito Digital’. O que representa a Internet 
das Coisas (IoT, Internet of Things, em inglês)? Qual a sua importância para 
a indústria e o cidadão comum? O evento debate seu aspecto institucional, 
regulatório, social e tecnológico, bem como os desafi os e as oportunidades 
dessa plataforma para o ambiente de negócios e a indústria. Há pontos 
que precisam ser avaliados com atenção, como questões regulatórias, 
tecnológicas e relativas a padrões, novos modelos de contrato, regras de 
conformidade e governança para a indústria. Saiba mais em: (http://www.
fi esp.com.br/agenda/seminario-a-internet-das-coisas-e-a-industria/).

H - Temas de Vanguarda 
Entre os próximos dias 23 a 25, no Centro de Convenções Rebouças, acon-
tece o 20º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias 
Corporativas. A agenda do evento conta com cerca de 30 atividades, entre 
palestras, mesas redondas, TEDs motivadores, conferências nacionais e in-
ternacionais, além do lançamento nacional do fi lme ‘Real - O plano por trás da 
história’. O foco do evento será a abertura do debate acerca da realidade diária 
das organizações e a busca constante de soluções integradas que as ajudem 
nos desafi os de seus mercados. O evento terá, ainda, atividades voltadas ao 
mercado, como o lançamento do Anuário da Comunicação Corporativa 2017. 
Outras informações no site: (http://megabrasil.com.br/congresso2017/).

I - Encontro de Motociclistas
A cidade de Brotas, a apenas 220 km da capital paulista, receberá o En-
contro Nacional de Motociclistas – Expo Moto Rock Show, entre os próxi-
mos dias 26 e 28. Com grande expectativa de público, diversos grupos de 
motociclistas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná já 
confi rmaram presença. Para receber os amantes de motos, a cidade está 
preparando uma super estrutura para o evento. Os visitantes terão uma 
praça de alimentação, área de camping, feira de artesanato e brinquedos, 
lojas, estacionamento e segurança monitorada 24 horas do evento. Exposição 
de motos, apresentações de Globo da Morte e sorteios de diversos prêmios 
e brindes. Também serão realizados diversos shows de Rock’n’Roll. Mais 
informações: (www.expomotoshow.com) tel. (19) 99212-4269. 

J - Garage Sales
Uma tradição bastante conhecida nos EUA é a feira de garagem, as 
Garage Sales, onde os moradores selecionam os produtos semi-novos 
ou novos que não utilizam mais e os vendem por valores mais baixos 
que os de mercado. Assim surgiu a Arena Baby, com o pensamento de 
consumo consciente e de reuso com estilo, onde os clientes levam as 
peças que os fi lhos de 0 a 3 anos não utilizam mais e estão em perfeitas 
condições, gerando assim créditos para troca de novos produtos. A 
rede fatura em média 2 milhões e 200 mil por ano com as 3 unidades. 
A empresa tem uma parceria com o Exército da Salvação, recebendo 
doações de clientes e doando alguns de seus itens, para também ajudar 
quem precisa. Saiba mais no site: (www.arenababy.com.br).

A - Mobilidade Elétrica 
No próximo dia 27 (sábado), ocorre a maior carreta de veículos híbridos e 

D - Sistemas Solares 
A geração própria de energia no Brasil, a chamada micro e minigeração

A Operação Bullish, da 
Polícia Federal, inves-
tiga irregularidades em 

aportes de R$ 8,1 bilhões da 
BNDESPar à JBS, de 2007 a 
2011.

De acordo  com as investiga-
ções da PF, uma empresa de 
consultoria ligada a um parla-
mentar à época permitiu que 
os desembolsos de recursos 
públicos tivessem tramitação 
recorde. Além disso, essas 
transações foram executadas 
sem a exigência de garantias 
e com a dispensa indevida 
de prêmio contratualmente 
previsto, gerando prejuízo 
de aproximadamente R$ 1,2 
bilhão aos cofres públicos.

A nota da JBS diz que a 
empresa “sempre pautou 

Um dos investigados chega à PF do Rio, por causa de operação 

Bullish, que investiga fraudes em aportes concedidos

pelo BNDES à JBS.

Após quatro anos de queda nas vendas 
ou de desempenho muito fraco no Dia 
das Mães, os lojistas paulistanos seguem 
pessimistas com a data neste ano. De 
acordo com a sondagem realizada pela 
FecomercioSP com 100 lojistas da cida-
de de São Paulo nos dias 8 e 9 de maio, 
a maioria acredita que a data será pior 
do que no ano passado, com perdas de 

8% no faturamento.
Mesmo com a estimativa da Federa-

ção de aumento de até 5% nas vendas 
do varejo no mês de maio, a sondagem 
revela que esse movimento de alta pode 
não ser motivado pela data especial. De 
acordo com a FecomercioSP, o consumi-
dor também está cada vez mais racional 
após uma forte restrição orçamentária 

da crise e do desemprego e esse novo 
consumidor está mais atento às promo-
ções, menos afeito ao apelo das datas e 
ainda pouco propenso a se endividar. 

A Entidade aponta, ainda, que é possí-
vel imaginar que a sazonalidade de alguns 
meses, puxada pelas datas comemorati-
vas, tenda a se reduzir gradativamente. 
Na comparação com a sondagem de 

2016, os lojistas esperam pelo aumento 
das vendas à vista, passando dos 34%, 
em 2016,  para 38% neste ano, diante 
da pouca propensão das famílias em 
se endividar e, também,  do risco de se 
expandir crédito, seja o crédito direto da 
loja ou aquele fi nanciado por bancos e 
fi nanceiras aos clientes de determinadas 
estabelecimentos (AI/FecomercioSP).

O volume de serviços no 
Brasil caiu 2,3% na passagem 
de fevereiro para março. A 
queda ocorreu depois de uma 
alta de 0,4% em fevereiro e 
uma estabilidade em janeiro. 
Segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços, divulgada 
sexta-feira (12), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), a queda em relação a 
março de 2016 é de 5%.

Os serviços acumularam 
perdas de 4,6% no ano e de 
5% no período de 12 meses, 
considerando-se o volume do 
setor. Cinco dos seis grandes 
segmentos pesquisados pelo 
IBGE tiveram redução na 
passagem de fevereiro para 
março deste ano, com desta-
que para os serviços prestados 
às famílias (-2,1%).

Apenas o segmento de ativida-
des turísticas teve crescimento 

Os serviços acumularam perdas de 4,6% no ano.
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JBS nega ter sido 
favorecida por BNDES

O grupo alimentício JBS informou, por meio de nota, que não foi favorecido em qualquer operação 
fi nanceira envolvendo a BNDESPar, subsidiária do BNDES

vestimento do BNDES na 
companhia foi feito por meio 
da BNDESPar, seu braço de 
participações, obedecendo às 
regras de mercado e dentro 
de todas as formalidades. Es-
ses investimentos ocorreram 
sob o crivo da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e 
em consonância com a legisla-
ção vigente. Não houve favor 
algum à empresa.”

Ainda de acordo com a nota, 
“todos os atos societários ad-
vindos dos investimentos da 
BNDESPar foram praticados 
de acordo com a legislação 
do mercado de capitais bra-
sileiro, são públicos e estão 
disponíveis nos sites da CVM e 
de relações com investidores 
da JBS” (ABr).

seu relacionamento com 
bancos públicos e privados 

de maneira profissional e 
transparente. Todo o in-

Volume de serviços caiu 
entre fevereiro e março

(0,9%). Outros setores tiveram as 
seguintes quedas: outros serviços 
(-1,2%), transportes e correios 
(-1,1%), serviços profi ssionais, 
administrativos e auxiliares 
(-0,8%) e serviços de informação 
e comunicação (-0,4%).

Em relação à receita nominal, 

o setor de serviços teve uma 
queda de 1% entre fevereiro 
e março. Nas outras compara-
ções, no entanto, houve altas 
de 1% na relação com março 
de 2016, 1,1% no acumulado 
do ano e 0,1% no acumulado 
de 12 meses (ABr).

Lojistas estimam queda de 8% no faturamento do Dia das Mães

Fitch: perspectiva 
de crescimento
é baixa

São Paulo - O diretor-exe-
cutivo da Fitch Ratings, Rafael 
Guedes, disse que, apesar de 
alguns sinais positivos de reto-
mada econômica, a perspectiva 
de crescimento do Brasil no 
curto prazo segue baixa. Du-
rante debate promovido pela 
Amcham, Guedes observou 
que a taxa de investimento do 
País, na faixa de 16% a 17% do 
PIB, é incompatível com um 
crescimento sustentável supe-
rior a 2% ao ano e lembrou dos 
problemas no sistema educa-
cional, além da baixa efi ciência 
da mão de obra brasileira. 

Ele também lembrou que a 
dívida pública do Brasil cami-
nha para alcançar 75% do PIB 
neste ano, enquanto em países 
de desenvolvimento parecido 
está em 45%. Também consi-
derou que a baixa popularidade 
do governo representa um 
risco às reformas estruturais. 
Apesar disso, Guedes avaliou 
que o Brasil, aos olhos dos 
investidores, é hoje um País 
“completamente diferente” 
do que era até poucos anos 
atrás. 

Ele disse que a reforma 
da Previdência - vista como 
fundamental para corrigir a 
trajetória da dívida pública - 
vai passar no Congresso, mas 
alertou ser importante que não 
haja mais diluição nas medidas 
que serão votadas. “O risco é 
dessa montanha sair um rati-
nho”, comentou o executivo da 
Fitch (AE).
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Dia das mães, carga 
tributária e direitos sociais

Segundo estudo 

publicado pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito 

e pela Confederação 

Nacional de Dirigentes 

Lojistas, 7 em cada 10 

brasileiros pretendem 

comprar presente no Dia 

das Mães

A data, atualmente, é a 
segunda data comemo-
rativa mais importante 

para o varejo nacional, perden-
do apenas para o Natal. Apesar 
desta intenção de compra, a 
maior parte dos consumido-
res está preocupada em não 
aumentar os gastos na compa-
ração com o ano passado, pro-
curando manter o orçamento 
livre de dívidas. Uma pequena 
parcela, aproximadamente 
10% do total, diz ter intenção 
de desembolsar mais que no 
ano passado. 

Assim, a maior parte (aprox. 
38%) planeja gastar a mesma 
quantia que em 2016, enquanto 
que outros 27% pensam em 
diminuir os gastos em 2017.

Pelo estudo, aproximada-
mente 109 milhões de brasilei-
ros devem presentear alguém 
neste Dia das Mães, o que 
deve representar o ingresso 
de pouco mais R$ 14 bilhões 
nos setores do comércio e ser-
viços. Considerando a soma de 
todos os presentes adquiridos, 
o gasto médio do brasileiro 
deve girar em torno de R$ 
127 por presente. Neste ano, 
os produtos mais procurados 
serão as roupas (26%), perfu-
mes (20%), calçados (11%), 
cosméticos (8%) e fl ores ou 
chocolates (7%).

O que pouca gente sabe 
é o percentual de tributos 
incidentes sobre os produtos 
adquiridos. Para se ter uma 
ideia, apenas dos produtos 
mais procurados, os percen-
tuais de tributos incidentes 
sobre os produtos, segundo 
estudo do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributa-
ção são: Vestuário (34,67%), 
Perfumes (69,13%), Calça-
dos (36,17%), Cosméticos 
(69,13%), Flores (17,71%) e 
Chocolates (39,61).

Outros produtos possuem 

tributação superior a 40% 
como é o caso dos vinhos 
(54,73), Vodca (81,52%), 
bacalhau importado (43,78), 
bolsa de couro (41,52%), tênis 
importado (58,59%), DVD 
(44,20%), Joias (50,44%), ma-
quiagem importada (69,44) e 
perfume importado (78,43%). 
Em razão destas altas cargas de 
tributos sobre produtos, bens 
e serviços, o IBPT estima que 
aproximadamente 41% de todo 
rendimento que os brasileiros 
ganham, são destinados a pa-
gar impostos ao Governo.

Se analisarmos a representa-
tividade desta carga tributária 
sobre o PIB os tributos cor-
respondem no Brasil a 32,4% 
do total arrecadado, segundo 
último estudo publicado pela 
Receita Federal do Brasil. Ape-
nas a título de comparação, pa-
íses vizinhos ao Brasil possuem 
carga tributária que podem ser, 
respectivamente, 38% e 16% 
menores que a nossa, como 
são os casos do Chile (19,8%) 
e Uruguai (27,1%). O peso dos 
tributos no Brasil é superior a 
países como Turquia (28,7%), 
Estados Unidos (26%), Su-
íça (26,6%), Coreia do Sul 
(24,6%), Canadá (30,8%), Is-
rael (31,1%), Irlanda (29,9%), 
e Nova Zelândia (32,4%).

A carga tributária em si não 
é um problema quando a popu-
lação recebe em troca serviços 
públicos de qualidade, dentes 
estes a saúde, educação, segu-
rança, infraestrutura, só para 
mencionar os básicos. 

Muito tem se falado sobre as 
reformas da previdência e tra-
balhista, mas estas são apenas 
parte das reformas necessárias 
para termos um país mais justo 
e sustentável, precisamos de 
reformas que beneficiem o 
povo e contribuam para o seu 
desenvolvimento em pilares 
(direitos) sociais garantidos 
em nossa constituição federal 
tais como saúde, alimentação, 
trabalho, moradia, lazer, se-
gurança, previdência social, 
proteção à maternidade e à 
infância, assistência aos de-
samparados e transporte.

(*) - É advogado da área Tributária
no escritório Cerqueira

Leite Advogados Associados
(http://cerqueiraleite.com.br/).

Yuri Guimarães Cayuela (*)

Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT).

O governo editará nesta sema-
na MP com novas regras para o 
Funrural, afi rmou o deputado 
federal Nilson Leitão (PSDB-
MT), presidente da Frente 
Parlamentar Agropecuária. O 
Funrural equivale a uma contri-
buição previdenciária paga pelos 
empregadores rurais. Leitão deu 
a declaração sobre a MP após 
participar, junto com outros 
parlamentares da bancada rura-
lista, de reunião com o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, 
e com o secretário da Receita 
Federal, Jorge Rachid. 

No fim de março, o STF 
declarou constitucional a co-
brança do Funrural, feita pela 
União aos empregadores rurais. 
Desde então, os representantes 
dos ruralistas negociam com o 
governo uma redução da alíquo-
ta do tributo, que inclui 2,1% 
para o Funrural e 0,2% para o 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar), totalizando 
2,3%. Leitão disse que ainda 

não foi batido o martelo sobre 
o percentual da redução. 

“Está na mesa 1,5%, 1,6%, 
1,9%. Conseguiremos reduzir 
o que se paga hoje, mas terá 
tratamento diferenciado para 
quem pagou e quem não pa-
gou”, afirmou, referindo-se 
a produtores rurais que não 
recolheram a contribuição nos 
últimos anos. Estes teriam que 
recolher agora um valor extra, 
mas, segundo o presidente da 
Frente Parlamentar Agropecu-
ária, o total não ultrapassaria os 
atuais 2,3%.

Segundo o deputado, com 
a ofi cialização do tributo, a 
questão da contribuição pre-
videnciária do produtor rural 
estará resolvida. “Acho que 
essa discussão dessa MP já faz 
a reforma da Previdência para o 
setor”, declarou, mas ressaltou 
que a MP não impede futuros 
debates no âmbito da proposta 
que trata da reforma da Previ-
dência no Congresso (ABr).

Senador Cássio Cunha Lima, o presidente Michel Temer e 

Rodrigo Maia, em solenidade no Palácio do Planalto.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, reafi rmou, em 
solenidade no Palácio do Pla-
nalto, o seu apoio às reformas 
propostas pelo governo de 
Michel Temer. A atual gestão 
completou um ano na sexta-
feira (12). 

“Acredito naquilo que o 
governo vem propondo e 
implementando no País, em 
conjunto com o Poder Legis-
lativo”, afi rmou. “Hoje a so-
ciedade aplaude as reformas, 
não tenho dúvida nenhuma”.

Maia citou a criação do teto 
para gastos públicos e a apro-
vação, pela Câmara, da refor-
ma trabalhista. Segundo ele, o 
Brasil precisa crescer rápido, 
acima da média mundial. “A 
PEC do teto de gastos [ já pro-
mulgada], base da responsabi-
lidade fi scal, é a certeza que 
acabou o populismo no País 
e que vamos avançar numa 
política austera”, disse.

Vice-líder do PT na Câma-

Comissão isenta 
móveis escolares de IPI

A Comissão de Educação da 
Câmara aprovou proposta que 
isenta do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) a produção 
de móveis utilizados em salas de 
aula. De acordo com o texto, as 
benefi ciárias da isenção serão 
as empresas que fabricam esse 
tipo de móvel. A isenção será 
regulamentada pela Secretaria 
da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda.

O texto aprovado é o substitu-
tivo do relator, deputado Sergio 
Vidigal (PDT-ES), ao projeto do 
deputado Pompeo de Mattos 
(PDT-RS). O texto original isenta 
as escolas do pagamento de IPI na 
compra dos móveis para as salas 
de aula. Segundo o relator, não é 
adequado condicionar a isenção 
do IPI à circunstância específi ca 
de sua aquisição por escolas. 

“A isenção só pode ocorrer 
objetivamente na ocasião da 
saída do produto do estabele-
cimento industrial, e não sobre 
sua fi nalidade de uso”, disse. O 
projeto será analisado ainda, em 
caráter conclusivo, pelas comis-
sões de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Nesta semana, deputados e senadores se encontram

para instalar cinco comissões mistas.

A MP 770 prorroga até 31 de dezembro 
o prazo para utilização do benefício 
fi scal do Recine. O governo alega 

que a prorrogação visa estimular os inves-
timentos na implantação de novas salas de 
cinema. A previsão é que sejam construídas 
150 novas salas com benefícios do regime 
em 2017. Entre 2012 e 2016, 1.036 salas 
de cinema foram implantadas no País, 
quase todas com projetos benefi ciados 
pelo Recine, segundo o governo.

A MP 771 cria uma nova autarquia fede-
ral, de caráter temporário, para substituir 
a Autoridade Pública Olímpica (APO). 
A Autoridade de Governança do Legado 
Olímpico (Aglo) vai administrador o lega-
do patrimonial e fi nanceiro deixado pelas 
Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, como 
os ginásios esportivos. Com sede no Rio 
de Janeiro, a nova autarquia vai funcionar 
até 30 de junho de 2019 e vai absorver os 
recursos patrimoniais, as obrigações, o 
quadro de cargos em comissão e as funções 
gratifi cadas da APO, que foi extinta em 31 
de março último.

A MP 772 eleva de R$ 15 mil para R$ 500 
mil o valor máximo de multa que pode ser 
aplicada a empresas de processamento de 
produtos de origem animal que infringirem 
a legislação sanitária. Além da multa, a lei 
prevê outros tipos de penas, como adver-

O novo texto destaca principalmente o direito das crianças.

No mínimo 5% dos brinque-
dos localizados em espaços 
de uso público deverão ser 
obrigatoriamente adaptados 
para pessoas com defi ciência 
ou mobilidade reduzida. Lei 
neste sentido foi sancionada 
na sexta-feira (12) pelo pre-
sidente da República, Michel 
Temer. Originária do projeto 
de lei do Senado, aprovado 
na Comissão de Direitos 
Humanos em 9 de setembro 
de 2015, a norma abrange 
vias públicas, parques e de-
mais espaços de uso público 
existentes. Os responsáveis 
por estes ambientes terão 
90 dias para se adequarem 
à nova lei.

O projeto original do sena-
dor Vicentinho Alves (PR-
TO) altera a Lei  da Acessibi-
lidade, que trata apenas dos 
parques de diversão e não 
oferece garantia expressa 
contra a exclusão nos demais 
espaços públicos. O novo 
texto destaca principalmen-
te o direito das crianças. 
Na justifi cativa do projeto, 
o senador ressaltou que as 
crianças com defi ciência têm 
o direito de brincar garanti-
do no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) 
e, mais explicitamente, na 
Convenção sobre os Direitos 

País poderá ser maior 
produtor de alimentos 
do mundo

O senador Acir Gurgacz (PDT-
AC) lamentou, na sexta-feira 
(12), a situação da economia 
brasileira, a qual, segundo ele, 
não está pior por conta do bom 
desempenho da agricultura e 
da pecuária. Ele disse acreditar 
que, em breve, o país vai ser o 
maior produtor de alimentos do 
mundo, sendo responsável por 
10% da produção total. De acordo 
com ele, Rondônia tem ajudado a 
expansão da agricultura familiar 
e do agronegócio brasileiros. 

Para a safra 2016/2017, infor-
mou, deve haver crescimento de 
2% em relação à safra anterior. 
Além disso, o estado tem o sexto 
maior bovino do pais, com 14 
milhões de cabeças, e é o maior 
produtor de peixe nativo da Re-
gião Amazônica. “Isso mostra a 
solidez e a força do agronegócio, 
que, mesmo em tempos crise e 
com a operação Carne Fraca, 
vem contribuindo para resultado 
positivo da balança comercial 
e retomada do crescimento”, 
comentou.

Gurgacz aproveitou para de-
fender a rápida aprovação da MP 
759, que trata da regularização 
fundiária. De acordo com ele, a 
medida será importante para o 
desenvolvimento da agricultura 
do Brasil, e principalmente de 
Rondônia, visto que proverá 
segurança jurídica a proprietá-
rios que ainda não tem o titulo 
defi nitivo de suas terras (Ag.
Senado).

TV Câmara
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Cinco comissões mistas 
de MPs devem ser 

instaladas na quarta-feira
Na próxima quarta-feira (17), deputados e senadores se reúnem para instalar cinco comissões mistas 
destinadas à análise de medidas provisórias que tratam de temas variados. Também serão eleitos o 
presidente, o vice-presidente e designado o relator de cada MP

tência, apreensão de mercadorias e até 
interdição do estabelecimento. 

A MP 773 autoriza estados e municípios 
que não cumpriram o limite constitucional 
de gastos com educação no ano passado 
a compensarem a diferença até o fi nal 
deste ano, desde que os recursos com-
pensatórios venham da Lei de Repatriação 
de Ativos.

A MP 774 acaba com a desoneração da 

folha de pagamento para a maioria dos 
setores hoje benefi ciados. Segundo o texto, 
voltam a contribuir sobre a folha as empre-
sas do ramo de TI, call center, hoteleiro, 
comércio varejista e alguns segmentos 
industriais, como de vestuário, calçados 
e automóveis. Essas empresas voltarão a 
contribuir pela folha de pagamento, com 
alíquota de 20%, a partir de 1º de julho 
(Ag.Senado).

Maia reafi rma apoio às reformas 
propostas pelo governo Temer

ra, a deputada Erika Kokay 
(DF) criticou o governo Te-
mer. Para ela, não há o que 
comemorar neste “um ano de 
golpe parlamentar e midiáti-
co”. Segundo a deputada, as 
propostas do governo – como 
o teto de gastos e as reformas 

da Previdência e trabalhista 
– são retrocessos sociais. 
Erika disse ainda que a atual 
gestão é rejeitado pelos bra-
sileiros. “O governo queria 
uma unanimidade, atingiu 
uma unanimidade contra ele” 
(Ag.Câmara).

Governo reduzirá alíquota 
patronal da previdência rural

Equipamentos de lazer para 
pessoas com defi ciência

da Criança, que reconhece 
o direito “às oportunidades 
de lazer, de maneira que a 
criança atinja a mais completa 
integração social possível 
e o maior desenvolvimento 
cultural e espiritual”.

A Constituição, acrescentou 
o senador, também assegura o 
direito das crianças ao lazer, 
à dignidade, ao respeito, à 
convivência familiar e comu-
nitária, a salvo de toda forma 
de negligência e discrimina-
ção, além do acesso adequado 
das pessoas com defi ciência 
aos logradouros e edifícios de 
uso público. Para Vicentinho 
Alves, é importante garantir 

que os espaços de uso comum, 
tanto públicos como privados, 
nos quais haja brinquedos 
ou equipamentos de lazer, 
sejam espaços de inclusão 
das crianças com defi ciência 
ou mobilidade reduzida.

No texto de apresentação 
do projeto o parlamentar 
argumenta que “é evidente 
que a exclusão das crianças 
com defi ciência nos locais 
e equipamentos destinados 
à recreação é uma forma 
intolerável de discriminação 
e uma violação dos direitos 
fundamentais dessas crianças 
à igualdade, à inclusão e ao 
lazer” (Ag.Senado).



A Osteopatia está 

ganhando cada vez mais 

espaço no meio esportivo

Inclusive esteve presente 
nos jogos olímpicos do Rio 
de Janeiro no ano passado, 

sendo amplamente utilizada 
com atletas amadores até os 
maiores clubes de futebol 
europeu. Mas o que é a Osteo-
patia? 

Trata-se de uma metodologia 
de avaliação e tratamento ba-
seada em princípios anatômi-
cos e fisiológicos que regem a 
regulação do corpo. A especia-
lidade ajuda a aliviar, corrigir 
disfunções e recuperar lesões 
musculoesqueléticas e altera-
ções orgânicas em geral. 

Através da intervenção 
manual sobre tecidos (arti-
culações, músculos, fáscias, 
ligamento, capsulas, vísceras, 
tecido nervoso, vascular e lin-
fático), a osteopatia visa resta-
belecer a função das estruturas 
e sistemas corporais.

No esporte dá-se grande foco 
em melhorias biomecânicas 
do atleta, aos processos de 
recuperação pós-competições 
e prevenção de lesões, além de 

serem largamente utilizadas 
para tratar tendinites, bursi-
tes, entorses, hérnia de disco, 
dentre muitas outras. 

Para isso é feita uma ava-
liação que visa identificar os 
fatores predominantes em re-
lação à necessidade do atleta, 
desde restrições articulares, 
hábitos alimentares até pro-
blemas emocionais, e então 
o tratamento é realizado por 
técnicas de terapia manual e, 
quando necessário, faz-se o en-
caminhamento a profissionais 
específicos (médicos, nutricio-
nistas, psicólogos, etc.)

Nos momentos pré-competi-
ção, a abordagem osteopática 
pode permitir alívio rápido de 
desconfortos e melhorias no 
desempenho competitivo, de 
acordo com relatos presentes 
em estudo publicado na Ameri-
can College of Sports Medicine 
em 2008. 

Além disso, é um tratamento 
muito seguro e que não utiliza 
medicamentos – o que permite 
ser realizado em conjunto ao 
tratamento médico.

(*) - É fisioterapeuta formado pela 
UNESP, especialista em osteopatia 

e monitor da Escuela de Osteopatía 
de Madrid Brasil. 

A revolução da 
Osteopatia no Esporte

Domingos Ricca (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Leilão: 25/05/2017 às 10:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 31/05/2017 às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

MARIA NEUZA DA SILVA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.746.368,59 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 624.487,93 (seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três 
centavos),
do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:
OBSERVAÇÕES:

 

Estrutural Participações e Comércio S.A.
CNPJ/MF 03.289.276/0001-20 - NIRE 35.300.330.617

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2017.
Data, hora e local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2017, às 09:00 horas, na sede da sociedade, na Chá-
cara Lory, s/nº, Sala 02, Bairro Capotuna, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, CEP: 13820-000. Convocação: 
dispensada a convocação prévia pela imprensa, conforme faculta o § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. Presença: 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 
Mesa: João Lazaro Simoso, Presidente da Mesa; Célia Maria de Morais Simoso, Secretária da Mesa. Ordem do dia: (a) 
Aprovação das demonstrações fi nanceiras do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2015; e (b) Outros assuntos 
de interesse social. Deliberações tomadas por unanimidade: colocadas as matérias da ordem do dia em discus-
são e posterior votação, foram aprovadas por unanimidade nos seguintes termos: (a) Apresentadas as demonstrações 
fi nanceiras do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2015, devidamente publicadas no Diário Ofi cial Empresarial 
à folha 3 e Diário Comercial à folha 5, ambas na edição do dia 18/01/2017, cujas cópias fi éis acompanham a presente, 
foram aprovadas por unanimidade; (b) Passou-se a assuntos gerais não tendo mais nada a tratar. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme, aprovada e por todos assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio.  João Lazaro Simoso – 
Presidente. Célia Maria De Morais Simoso – Secretária. Acionista: João Lazaro Simoso, brasileiro, casado, 
empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 8.120.498 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 867.797.028-20, 
domiciliado neste Estado, onde reside na Chácara Piauí, 1203, na cidade de Leme, CEP: 13.610-000. Acionista: Célia 
Maria de Morais Simoso, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 9.969.396-3-SSP/SP e inscrita 
no CPF/MF sob nº 077.483.218-50, domiciliada neste Estado, onde reside na Chácara Piauí, 1203, na cidade de Leme, no 
estado de São Paulo, CEP: 13.610-000. Lista de Presença de Acionistas: João Lazaro Simoso. Célia Maria de Morais 
Simoso. JUCESP nº 213.662/17-6 em 09/05/2017 – Flávia Regina Britto Gonçalves, Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2017

COMPENSAR O VALOR RETIDO 
Empresa prestadora de serviço (construção civil) emitiu uma nota 
retendo o INSS, deve compensar esse valor na SEFIP? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAMOS CONTRATANDO UMA DOMÉSTICA PARA MORAR NO 
TRABALHO. COMO PROCEDER?

Aplicam-se ao trabalhador doméstico as regras constantes na Lei 
Complementar nº150/15. Esclarecemos que não há peculiaridades 
a serem observadas, não havendo impedimento em a moradia do 
empregado ser no próprio local onde haverá a prestação de serviço.

APRENDIZ SELECIONADO PELO SERVIÇO MILITAR 
Contratamos menor aprendiz junto a uma instituição de ensino. Porém 
ele manifestou o desejo de engajamento no exercito. Como proceder 
com o contrato de aprendiz? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MOTORISTA PERMANECE AGUARDANDO
Com a nova lei dos motoristas, temos o rastreador para controle de bordo 
e jornada de trabalho. Caso o motorista esteja em viagem e permanece 
mais de 04hs aguardando, pode ser considerado como interrupção da 
jornada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARTÃO COMBUSTÍVEL
Empresa paga o vale transporte como auxilio combustível aos funcio-
nários em dinheiro junto com o salário, e queremos mudar a forma de 
pagamento, sendo feito em cartão combustível, pagando um valor 
fixo para todos os funcionários, independente da distancia empresa 
residência x residência empresa. Como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO VR EM DINHEIRO
Empresa paga o VR aos funcionários em dinheiro, sem qualquer recibo 
ou desconto em folha de pagamento. Caso venha a incluir o benefício 
em Folha de Pagamento está sujeito à tributação, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077870-
13.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) IMPERMOL IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA., Av. Evaristo Delfino Pinto, 334, ap 103, Centro - 
CEP 06890- 000, Sao Lourenco da Serra-SP, CNPJ 64.610.025/0001-90, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Unidas S/A, alegando em síntese: a autora, em 3 de 
janeiro de 2011, firmou com a empresa ré Contrato de Prestação de Serviços para realização de 
reforma no telhado de sua loja, que necessitou manutenção dentro do período de garantia, mas não 
ocorreu a contento, obrigando a autora a contratar outra empresa (J Campos Administração de 
Obras ME) para os devidos reparos no valor de R$ 144.277,35 em agosto de 2014, valor este dado à 
causa. 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 
31 de março de 2017. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1006569-94.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MILTON FIRMIANO GONÇALVES, CPF. 767.163.928-15, que VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação de Execução, para o recebimento de R$ 11.711,44 
(Maio/2014), oriundos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as 
partes em 15/02/2013 e não pago. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias pague o débito atualizado, ou em 15 dias embargue 
ou reconheça o crédito exequendo, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários advocatícios, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias, sob pena de bloqueio de valores e constrição de tantos bens quanto bastem para 
garantia da dívida, sem nova intimação Será o presente edital , por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2017. 

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 
1014728-29.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MAURICIO GONÇALVES DA COSTA REFORMADORA DE VEICULOS EIRELI, por 
seu representante legal, CNPJ 11.326.333/0001-21, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de REGINALDO DA COSTA REIS, objetivando o recebimento do valor de R$ 4.487,68 
(atualizado até Jul/2014), oriundos do cheque nº AA-000703 no valor de R$ 3.000,00, sacado contra o 
Banco Itaú-Unibanco S.A. Agência 7440-3, e devolvido por insuficiência de fundos. Encontrando-se o 
requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor 
atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2017. 

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSEFA ROSETTI SANT'ANNA, 
REQUERIDO POR MAURÍCIO SANT'ANNA - PROCESSO Nº1002715-12.2016.8.26.0010. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Elizabeth Kazuko Ashikawa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29/03/2017 
14:45:03, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de JOSEFA ROSETTI SANT'ANNA, CPF 
250.725.358-43, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, do 
código de Processo Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maurício Sant'anna. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 

7ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Luiza Apparecida Ribeiro Cintra, REQUERIDA POR 
Elide Cintra de Oliveira - PROCESSO Nº1001568-72.2016.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 7ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Rui 
Porto Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 10/04/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de Luiza 
Apparecida Ribeiro Cintra, CPF 176.XXX.XXX-02, declarando-a, por ser portadora da doença de 
Alzheimer, relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, e nomeada como 
CURADORA DEFINITIVA a Sra. ELIDE CINTRA DE OLIVEIRA, restrita a curatela aos atos de 
natureza patrimonial e negocial, salientando que a alienação de quaisquer bens pertencentes à 
curetelada requer prévia autorização judicial. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. - ADV: DARCIO BORBA DA CRUZ 
JUNIOR (OAB 196770/SP), JULIANA ALICE BENEDITO (OAB 367210/SP) 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0061081-
24.2012. 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
SABER a(o) Ivan Alexandre da Silva, Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, 6270, Vila Divina 
Pastora - CEP 03294-200, São Paulo-SP, CPF 535.942.234-34, RG 3.674.698-4, Brasileiro, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Emerson Romanholi, 
alegando em síntese: ser credor do requerido na importância de R$ 36.472,00, referente a venda do 
veículo TOYOTA Hi-Lux CD 4x4, Ano/Modelo 2008/2008, Chassi 8AJFR22G784532080, através de 
assinatura da Confissão de Dívida, bem como emitidas notas promissórias para pagamento em 
17/05/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob pena de penhora ou arresto de tantos bens quantos 
bastem para a garantia da execução (arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil). O executado deverá 
ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, 
também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 
instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 
do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito 
de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Não 
sendo efetuado o depósito nem apresentado embargos, 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 21 de março de 2017. 

Os organizadores esperam arrecadar entre 100 mil e 150 mil euros.

Os organizadores esperam 
arrecadar entre 100 mil e 
150 mil euros nos 165 lo-

tes à venda, entre os quais estão 
incluídos cadeados em forma de 
coração, alguns enganchados a 
uma mini Torre Eiffel, passando 
por outros com frases escritas 
em diferentes idiomas.

“Ter em sua casa demons-
trações de amor de pessoas de 
distintas partes do planeta e em 
diferentes idiomas é incrível”, 
disse Efe Monique, interessada 
em um painel cheio de cadea-
dos, cujo preço oscila entre 8 
mil e 10 mil euros. A iniciativa 
beneficente teve sua origem 
em maio de 2016, quando a 
prefeitura de Paris ordenou a 
retirada definitiva dos cadea-
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AUTO POSTO ABV LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Posto de Abastecimento de Veículos, sito à Avenida Adolfo
Pinheiro, nº 1.264. Santo Amaro. Cep: 04734-002. São Paulo/SP.

Nobilis Properties Ltda. – CNPJ/MF nº 13.901.245/0001-31 – NIRE 35.225.508.051
Ata da Reunião de Sócios Quotistas

Data, Hora e local: 28/11/2016, às 09h00, na sede social situada na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200, 
Edifício Quebec – Bloco F, Loja 3-D, Jardim Morumbi, São Paulo-SP. Presença: Sócios quotistas representando a totalidade do 
capital social. Mesa: Edmundo Rossi Cuppoloni – Presidente; Silvia Maria Pedroso Rossi Cuppoloni – Secretária. Convocação: 
Dispensada, à vista do disposto no artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406 de 10/01/2002. Deliberações da Ordem do Dia: 1) 
Fica aprovada, por unanimidade de votos a redução do capital da sociedade de R$ 824.539,00 para R$ 424.539,00, uma 
redução, portanto, do valor de R$ 400.000,00; uma vez que o capital social se apresenta excessivo ante as necessidades 
da sociedade, com restituição do valor correspondente, restituído ao sócio Edmundo Rossi Cuppoloni, já qualificado, com o 
cancelamento de 400.000 quotas sociais, permanecendo o sócio Edmundo Rossi Cuppoloni com 424.519 quotas sociais, 
totalmente integralizadas. 2) Aprovada a alteração da Cláusula V do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Cláusula V – Do Capital Social e das Quotas: O capital social é de R$ 424.539,00, totalmente integralizado neste ato, em 
moeda corrente nacional, dividido em 424.539 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas 
entre os sócios: Edmundo Rossi Cuppoloni com 424.519 quotas sociais, no valor nominal de R$ 424.519,00; Silvia Maria 
Pedroso Rossi Cuppoloni com 20 quotas sociais, no valor nominal de R$ 20,00. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi suspensa pelo período de tempo necessário a lavratura desta ata e, reaberta a sessão, a ata foi lida, 
aprovada e vai assinada pela totalidade dos sócios quotistas. Assinaturas: Edmundo Rossi Cuppoloni – Presidente. Silvia 
Maria Pedroso Rossi Cuppoloni – Secretária. Sócios: Edmundo Rossi Cuppoloni; Silvia Maria Pedroso Rossi Cuppoloni.

O pretendente: IHUOMA ANTHONY ONYEKACHI, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Imo State, Owerri, Nigéria, data-nascimento: 18/01/1984, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, - SP, filho de Ihuoma Pius e de Ihuoma Felicia. 
A pretendente: ANDRÉIA LEMOS DE SOUZA, profissão: analista de PCP, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/07/1979, residente e domici-
liada nesta Capital - SP, filha de João Pereira de Souza e de Elisete Lemos de Souza.

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Paris leiloa cadeados do amor 
para ajudar refugiados

Os famosos cadeados da Pont des Arts de Paris, onde apaixonados de todo o mundo deixam uma 
demonstração de seu carinho e se juram amor eterno, estão sendo leiloados para ajudar organizações 
de apoio aos refugiados

dos dos 37 corrimões da Pont 
des Arts, que cruza o Rio Sena 
e fica próxima à catedral de 
Notre Dame.

Segundo a prefeitura, a es-
trutura da passarela estava em 
risco por causa das 70 toneladas 
de peso desses cadeados. Para 
o leilão foram selecionadas, no 
entanto, só aquelas partes que 
podem ser aproveitadas. 

Entre os lotes, há desde ca-
deados em forma de coração 
até outros enganchados a uma 
mini Torre Eiffel, passando 
por outros com frases escritas 
em diferentes idiomas, como 
Forever together (“Juntos para 
sempre”, em inglês), símbolos 
chineses e, inclusive, “Te amo” 
(Agência EFE).

O Japão inaugurou neste mês com muita festa 
o trem mais luxuoso do mundo. O Shiki-Shima 
deixou a estação de Ueno, em Tóquio, para 
uma viagem de quatro dias pelo nordeste do 
país, inclusive pela bela ilha de Hokkaido, com 
capacidade total. 

Nesta primeira experiência, 33 sortudos - e 
ricos - passageiros puderam aproveitar os dois 
andares do veículo nos carros-observatórios, 
dotados de janelas panorâmicas, nas salas de 
descanso compartilhadas e no ótimo restau-
rante, equipado com os melhores produtos e 
alimentos e comandado por grandes chefes, que 
servirão em todas as viagens pratos típicos da 
culinária japonesa. 

Além disso, os passageiros foram acomodados 
nas 17 suítes disponíveis, cada uma com um limite 
de duas pessoas. O destaque vai para três delas, 

que têm dois andares e vários cômodos super luxu-
osos e com um design impecável, com direito até 
de banheira e lareira. O exterior do trem também 
esbanja um design único com curvas modernas 
e futuristas que se sobressaem na sua pintura 
dourada clássica. 

O trabalho é uma criação do gênio japonês 
Ken Kiyoyuki Okuyama, que esteve por detrás 
da parte criativa de várias grandes montadoras, 
como a Ferrari, a Maserati, a Porsche e a General 
Motors. O preço para se fazer uma viagem de dois 
dias no trem mais luxuoso do mundo parte de 320 
mil ienes por pessoa, cerca de R$ 8,8 mil. Já para 
uma aventura de quatro dias, o custo inicial é de 
759 mil ienes por pessoa, aproximadamente R$ 
20,7 mil. Mesmo com o preço alto, o trem já está 
completamente reservado até março de 2018 
(ANSA/COM ANSA).

Japão inaugura trem mais luxuoso do mundo Não adianta ‘esconder 
bens ou valores’ fora 
do Brasil

O procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, participou na sexta-
feira (12), de uma palestra em Belo 
Horizonte durante o Seminário de 
Ciências Penais da Faculdade de 
Direito da UFMG, instituição da 
qual é ex-aluno. Ele destacou a 
importância da cooperação jurídica 
internacional para as investigações 
criminais conduzidas pelo MPF. 
Durante sua fala ao público, Janot 
ressaltou que, no âmbito da Ope-
ração Lava Jato, o Brasil encami-
nhou 136 pedidos de cooperação 
internacional a 33 países. 

Ao mesmo tempo, foram re-
cebidas 70 solicitações de 26 
países. “Não adianta esconder 
bens ou valores fora do Brasil. A 
cooperação internacional hoje é 
tão estreita que nós vamos des-
cobrir. Também não adianta fugir 
do Brasil, fugir da jurisdição bra-
sileira. Nós conseguiremos que 
a lei brasileira alcance também 
estes cidadãos”, disse.

Sem citar o nome do ex-depu-
tado federal Eduardo Cunha, ele 
mencionou a cooperação com as 
autoridades da Suíça que fun-
damentou a denúncia contra o 
parlamentar. “Tivemos um caso 
específico de um réu no STF, 
atualmente condenado e preso 
em Curitiba. Era um caso difícil. 
A Suíça começou a investigação e 
recebemos deles a documentação 
completa. Fizemos alguns ajustes 
e apresentamos a denúncia. Esse 
processo gerou inicialmente o 
afastamento do mandato parla-
mentar e depois a condenação”.

De acordo com dados apresen-
tados pelo procurador-geral, a 
cooperação internacional permitiu 
repatriar US$250 milhões, o que 
equivale a aproximadamente R$785 
milhões. Cerca de R$500 milhões fo-
ram restituídos à Petrobras e outros 
R$270 milhões ao governo do estado 
do Rio de Janeiro (ABr).

Notas explicativas as Demonstrações Financeiras: 1) Contexto Ope-
racional: A Sociedade tem por objeto a operação de atividades agrope-
cuárias, industriais, de colonização de terras próprias e comercialização de 
seus produtos nos mercados internos e no exterior; importação de Maqui-
nas, Acessórios, Implementos Agrícolas ou quaisquer atividades sociais, 
guardadas as limitações legais. 2) Apresentação das Demonstrações Fi-
nanceiras: 2.1) As demonstrações financeiras da Sociedade em 31/12/16 
e 2015 foram preparadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, 
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei 
nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.949/09, nos pronun-
ciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos regulado-
res, bem como de acordo com a Resolução 1.255/09 do CFC que aprova 
a NBC TG 1000-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 2.2) 
Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as práticas 
adotadas para elaboração destas demonstrações financeiras: Caixa e 
equivalentes de Caixa: Incluem depósito bancário e aplicações financei-
ras de liquidez imediata, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço. Imobilizado Líquido: É registrado pelo Custo de Aquisição, e 
depreciado pelo método linear, de acordo com as taxas informadas abaixo. 
3) Estoques                  2016                  2015
Gado para comercialização 28.029.457,09  25.285.343,09 
Total 28.029.457,09  25.285.343,09 

Prezados Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à analise de V.Sas., O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício findo em 31/12/2016. Agradecemos a todos 
que participaram direta ou indiretamente em nossas atividades. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de abril de 2017.                                                        A Diretoria
Balanço patrimonial  - Ativo                  2016                  2015
Circulante 30.529.770,48  27.028.637,59 
Caixa e Equivalentes de Caixa 166.803,84 82.564,40
Estoques (3) 28.029.457,09  25.285.343,09 
 Clientes  1.551.657,14  903.478,17 
 Adiantamentos 699.036,14  674.440,36 
 Tributos a Recuperar 82.816,27  82.811,57 
Ativo Não Circulante 51.674.071,72  51.947.832,17 
 Bloqueios judiciais 1.821.323,97  1.821.323,97 
Imobilizado (4) 49.852.747,75  50.126.508,20 
 Bens Imóveis 46.985.512,67  47.417.826,29 
 Bens Móveis 5.958.251,74  5.930.881,74 
 Gado e Animais de Trabalho 4.124.006,00  4.138.964,91 
 Depreciação Acumulada -7.215.022,66  -7.361.164,74 

Total do Ativo 82.203.842,20  78.976.469,76 

Passivo e Patrimônio Liquido                  2016                  2015
Circulante  1.873.351,05  1.296.536,39 
 Fornecedores 1.110.777,79  784.899,12 
 Salário/Encargos 276.080,27  99.355,10 
 Impostos/Contribuição  7.523,07  3.550,96 
 Outras Contas a Pagar 96.926,51  96.926,51 
Empréstimos/Financiamentos 382.043,41  311.804,70 
 Empresas Relacionadas (5) 38.156.996,23  38.156.996,23 
 Contrato de Mútuo 2.736.415,46  – 
Empréstimos/Financiamentos 1.668.536,72  1.944.836,76 
Não Circulante 42.561.948,41  40.101.832,99 
Patrimônio Líquido 37.768.542,74  37.578.100,38 
 Capital Social (6) 5.576.343,36  5.576.343,36 
 Reserva de Reavaliação 32.939.212,05  32.939.212,05 
 Reserva Legal  77.101,59  77.101,59 
 Prejuízos Acumulados -824.114,26  -1.014.556,62 
Total do Passivo e Patrimônio Liquido 82.203.842,20  78.976.469,76 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Das Atividades Operacionais                2016               2015
Lucro Líquido do Exercício 175.900,45  5.072.786,42 
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades
Geradas pelas Atividades Operacionais:
Depreciações e Amortizações 297.349,68  280.158,00 
Ajustes de exercícios anteriores 14.541,91  –
Decréscimo(Acréscimo) em Ativos-Clientes -648.178,97  –
Estoques -2.744.114,00  -6.641.299,09 
Adiantamentos de Terceiros -24.595,78  -151.574,42 
Tributos a Recuperar -4,70  -3.449,78 
Bloqueio Judicial – -1.821.323,97 
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos
Fornecedores 325.878,67  347.753,59 
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 180.697,28  -23.249,69 
Contas a Pagar – -11.250,00 
Contas correntes - partes relacionadas 2.736.415,46  -301.658,44 
Empresas Relacionadas – -2.009.122,75 
Caixa Proveniente das 
 (Aplicado nas Operações) 313.890,00  -5.262.230,13 
Caixa Líquido Proveniente 
 (Aplicado nas Atividades Operacionais) 313.890,00  -5.262.230,13 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Acréscimo/Diminuição do Imobilizado/Diferido -23.589,23  3.470.638,73 
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades 
 de Investimento -23.589,23  3.470.638,73 
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos -206.061,33  -282.219,49 
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
  de Financiamentos -206.061,33  -282.219,49 
Das atividades de Financiamento com Acionistas
Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades
 de Financiamentos com Acionistas
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 84.239,44  -2.073.810,89 
No Início do Exercício 82.564,40  2.156.375,29 
No Fim do Exercício 166.803,84  82.564,40 
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 84.239,44  -2.073.810,89 

Demonstrações do Resultados                   2016                 2015
Receita Operacional Líquida 10.091.875,47  20.718.788,24 
Devoluções -1.513.768,88  -485.472,35 
Custos do Rebanho Vendido -3.753.915,89  -12.105.868,95 
Lucro Bruto 4.824.190,70  8.127.446,94 
Despesas Administrativas -2.561.910,99  -2.768.869,26 
Despesas Tributárias -159.372,66  -159.932,77 
Outras Receitas/Despesas Operacionais -1.903.493,66  -35.925,00 
Despesas/Receitas Operacionais: -4.624.777,31  -2.964.727,03 
Resultado Financeiro Líquido -23.512,94  -89.933,49 
Resultado antes da CSLL e IRPJ 175.900,45  5.072.786,42 
Prejuízo Líquido do Exercício 175.900,45  5.072.786,42 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
 Capital Social Reserva de Reavaliação Reserva Legal Prejuízos Acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 5.576.343,36  32.939.212,05  77.101,59  -6.087.343,04  32.505.313,96 
Lucro do Exercício – – – 5.072.786,42  5.072.786,42 
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 5.576.343,36  32.939.212,05  77.101,59  -1.014.556,62  37.578.100,38 
Ajuste de Exercícios Anteriores – – – 14.541,91  14.541,91 
Lucro do Exercício – – – 175.900,45  175.900,45 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 5.576.343,36  32.939.212,05  77.101,59  -824.114,26  37.768.542,74

Calculo estoque conforme portaria cat 148 de 08/09/16 do estado de MT
4) Imobilizado Taxa Anual Depreciação                2016                2015
Terras e Pastagens - 32.802.364,38  33.031.470,43 
Obras de Infraestrutura 4% 6.328.073,56  6.395.970,98 
Instalações Pecuárias 
 Agrícola e Confinamento 4% 4.315.717,51  4.347.289,71 
Gado e Animais de Trabalho - 4.124.006,00  4.138.964,91 
Edificações e Obras Complementos 4% 1.228.230,70  1.261.334,44 
Veículos, Maquinas 
 e Equipamentos 20% e 10% 5.958.251,74  6.060.678,55 
Equipamentos para Rede Elétrica 4% 2.073.062,90  2.073.062,90 
Outros Diversas Taxas 238.063,62  178.901,02 
Total antes da Depreciação  57.067.770,41  57.487.672,94 
(-) Depreciação Acumulada  -7.215.022,66  -7.361.164,74 
Total  49.852.747,75  50.126.508,20 
5) Empresas Relacionadas: A Sociedade possui este crédito junto a seus 
acionistas referente aos aportes para suportar a movimentação financeira 
de suas operações                2016                2015
 38.156.996,23  38.156.996,23 
6) Capital Social: Totalmente subscrito e integralizado no valor de R$ 
5.576.343,36, o qual está representado por 2.481.161 ações, divididas em 
1.456.633 ações ordinárias e 1.024.528 ações preferenciais, sem valor no-
minal.

A Diretoria  Dr. Ubirajara R Amorim - CPF: 013.349.058-00 - Diretor Presidente; Ubirajara R Amorim Filho-CPF: 077.598.208-36 - Diretor 
Vice-Presidente; Bruno Amorim F Pereira  - CPF: 332.488.118-89 - Diretor Superintendente - Maurício Mugnol - CRC:1SP 137537/O-7- Contador 

Agropecuária Jarinã S.A
CNPJ nº 03.207.826/0001-14

Relatório da Diretoria - encerrados em 31/12/2016 e 31/12/2015 em R$
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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

Um chá quentinho vai bem em diversas ocasiões, geralmente 
as pessoas recorrem e eles quando estão resfriadas, em 
dias frios ou, até mesmo, para relaxar e aliviar a tensão 

após um dia cheio, mas são poucos que conhecem e fazem uso 
das opções funcionais, especialmente os termogênicos, que 
garantem mais energia e disposição e ainda contribuem para a 
boa forma, acelerando o metabolismo. Assim como os chás, é 
difícil encontrar alguém que não se sinta atraído pelo aroma e 
sabor marcantes do café, no entanto, na mesma proporção, as 
pessoas desconhecem seu efeito poderoso, não só para a saúde 
em geral, mas também na redução e manutenção de medidas. É 
possível alinhar o consumo tanto de chás como do bom e velho 
cafezinho a um cardápio balanceado e obter todos os efeitos 
benéfi cos desses estimulantes para potencializar a saúde e ainda 
impulsionar o emagrecimento.

O segredo está na cafeína
O Brasil é, sem dúvidas, a terra do café. A bebida já conduziu a 

economia nacional e está enraizada em nossa história e cultura. 
Muitos brasileiros são amantes do grão e não abrem mão de apre-
ciar um café fresquinho antes de começar o dia, no entanto, seu 
principal componente: a cafeína, já foi taxada como uma vilã da 
saúde por muito tempo, porém, atualmente, estudos estão sendo 
conduzidos para desvendar seus benefícios e derrubar esses mitos 
acerca da substancia que, se usada corretamente, não só não é 
prejudicial como também pode prevenir e, até mesmo, combater 
diversas doenças.

Principais efeitos
A substância ativa regiões 

importantes no cérebro e seu 
efeito estimulante está associa-
do a potencialização do sistema 
cognitivo, ela também é capaz 
de melhorar o desempenho 
físico, pois diminui a percep-
ção de esforço ao praticar um 
exercício, dessa forma a ativi-
dade parece mais fácil do que 
realmente é. A cafeína ainda 
poupa os estoques de glicogênio 
muscular e retarda a fadiga, por 
isso, seu consumo, associado a 
uma dieta balanceada, contri-
bui para acelerar a queima de 
gordura e está se tornado cada vez mais popular para a perda 
de peso.

Sabor e saúde
A melhor notícia é que, ao contrário do que se acreditava no 

senso comum, seu consumo regular não está relacionado a doenças 
cardíacas e ainda traz uma série de benefícios ao organismo. Além 
do café, onde está presente em maior quantidade, a substância 
também é encontrada naturalmente em alguns alimentos como 
o cacau, o guaraná e chás como o de erva-mate, mas especial-
mente, o chá preto e o chá verde. Além disso há alguns produtos 
como refrigerantes, energéticos e, até mesmo, medicações que 
possuem cafeína adicionada artifi cialmente.

Segundo a nutricionista Sinara Menezes é possível alternar o 
consumo de alimentos fontes da substância para obter todos os 
seus benefícios: “Para aqueles que já apreciam o café é interessante 
aliar o consumo com os chás para potencializar seus efeitos, já 
no caso de quem possui algum problema gastrointestinal, como 
azia, gastrite ou refl uxo, a melhor opção pode ser a ingestão dos 
chás, que são uma versão mais suave com a mesma efi ciência, 
principalmente no caso do chá verde e o chá preto, que possuem 
mais propriedades terapêuticas do que outras infusões de ervas” 
– explica a profi ssional da Nature Center.

Termogênicos poderosos
Para metabolizar os alimentos ingeridos o corpo demanda de 

certa quantidade de energia, que varia de acordo com a com-
plexidade do processo. Alguns demoram mais que outros, espe-

Sinal verde para o emagrecimento: 
combine chá e café para

turbinar a queima de gordura
Além de conter nutrientes benéfi cos à saúde, as bebidas 
ainda auxiliam no combate de doenças e aceleram a 
perda de peso

cialmente os termogênicos, por 
isso eles, consequentemente, 
gastam mais calorias e auxi-
liam no processo de queima de 
gordura. Eles são capazes de 
elevar a temperatura interna 
do corpo, assim, a queima de 
lipídios aumenta para tentar 
estabilizar esses níveis, isso 
induz o metabolismo a trabalhar 
num ritmo acelerado por mais 
tempo. Portanto, alimentos 
termogênicos como o café, o 
chá verde e o chá preto são 
grandes aliados na luta contra 
a balança e podem ser consumi-
dos ao longo do dia para obter 
mais disposição e energia para 
enfrentar a rotina de trabalho, 
estudos e academia.

Chás com 
propriedades terapêuticas

Uma planta chamada Camellia sinensis dá origem a dois chás 
muito conhecidos e amplamente consumidos no mundo todo, o 

chá verde e o chá preto. Essas 
duas bebidas se destacam en-
tre os melhores termogênicos 
naturais, e ainda tem proprie-
dades antioxidantes e funções 
diuréticas, que diminuem o 
inchaço do corpo e combatem 
a retenção de líquidos. Menezes 
explica que esses chás podem 
ser encontrados nas versões 
em pó solúvel, sachê ou cáp-
sulas (esta última no caso do 
chá verde) e possuem uma 
ação estimulante sobre todos 
os órgãos do corpo: “sua alta 
concentração de fl avonóides 
além de combater os radicais 
livres também ajudam a preve-
nir o envelhecimento celular. O 
chá verde, por exemplo, ainda 

contribui para o emagrecimento, devido a sua alta concentração 
de cafeína e catequina, substâncias capazes de acelerar o meta-
bolismo, e elevar o gasto calórico”.

O sucesso do café verde
Uma versão menos popular do amado cafezinho é o green 

coffee, que está, aos poucos, se tornando famoso e conquistan-
do adeptos até entre as celebridades e estrelas de Hollywood, 
isso graças a sua concentração de nutrientes mais elevada que 
a do café tradicional. O grão do café que estamos costumados 
a consumir para pelo processo de torrefação, que confere a 
cor preta da bebida e serve para amenizar seu gosto amargo, 
tornando-a agradável ao paladar, já o café verde, comercializado 
geralmente na forma de capsulas, não passa por esse processo 
e, portanto, tem suas propriedades naturais preservadas em 
níveis muito maiores. Assim, a especialista afi rma que: “no café 
verde os principais nutrientes como a cafe& iacute;na e o ácido 
clorogênico, que é uma substância responsável por estimular os 
neurotransmissores, favorecendo a quebra do tecido de gordura, 
permanecem no grão e potencializam seus efeitos benéfi cos ao 
nosso organismo”.

Propriedades antioxidantes
É comum ouvir falar a respeito de antioxidantes e seus bene-

fícios ao organismo, porém poucas pessoas sabem de fato como 
essas moléculas agem e porque seu consumo é tão recomendado. 
Eles são compostos de vitaminas, minerais e outras substâncias 
químicas capazes de evitar a oxidação da estrutura celular e 

atuam no processo interno de 
limpeza do corpo, prevenindo 
diversas patologias, como der-
rames, envelhecimento precoce 
e problemas cardiovasculares, 
além disso, eles também são 
fundamentais para proteger 
células saudáveis de danos no 
DNA.

Há uma grande variedade de 
alimentos ricos em antioxidantes 
como vegetais, frutas, grãos e 
cereais, eles também podem ser 
encontrados em suplementos 
e produtos cosméticos. “Uma 
alimentação balanceada fornece 
uma grande quantidade e varieda-
de de antioxidantes, contribuindo 
para aumentar a defesa imunoló-
gica” – explica a nutricionista, ela 
afi rma que os ácidos clorogênico 

presentes no café, especialmente no grão verde, são responsáveis 
por boa parte da ação antioxidante da bebida, já no caso dos chás 
são os fl avonóides que carregam essa função: “isso contribui para 
inibir infecções e ainda reduz o risco de doenças infl amatórias, por 
exemplo, além de colaborar para a saúde cardíaca”.

A suplementação pode facilitar o dia a dia
Para os amantes do cafezinho a bebida já faz parte do cardápio 

matinal e pode ser incluída facilmente após o almoço ou no pe-
ríodo da tarde, porém, para aqueles que não apreciam tanto, ou 
até mesmo pela correria do dia a dia não costumam consumir, a 
suplementação é a forma mais prática para aproveitar todos os 
benefícios, especialmente no caso do café verde, pois por se tratar 
de um composto feito puramente a base de cafeína concentra-
da, é mais indicado ingerir a substância por meio de pílulas de 
extrato do nutriente, que oferecem os mesmo resultados sem a 
necessidade de consumir bebidas que geralmente contém açúcar 
e outros aditivos químicos ou calóricos na composição.

Já em relação aos chás termogênicos a especialista explica que 
é possível encontrar no comércio em diversas formas, desde as 
folhas secas para o preparo de infusão a pílulas mais práticas que 
já contém a dosagem certa: “Fica à critério de cada um verifi car 
o que se adapta melhor de acordo com a rotina diária, mas é fun-
damental buscar fontes seguras para alcançar todos os benefícios 
que o nutriente pode oferecer. Em geral, é recomendável que a 
ingestão seja feita durante o dia, antes das principais refeições 
e do treino, para otimizar o rendimento das atividades físicas. 
Além disso é preciso evitar o exagero para o efeito estimulante 
n&atild e;o prejudique o sono”. Sinara também alerta sobre a 
importância de ter o acompanhamento de um profi ssional da 
saúde para controlar as porções ingeridas, especialmente no caso 
de gestantes, nutrizes e pessoas com problemas crônicos.

Fonte: Nature Center
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CIO, é hora de ter uma 
conversa sobre nuvem 

com a sua equipe

É preciso ter uma 

discussão franca e 

aberta com sua equipe

Essa conversa pode ser 
difícil ou estranha, pois 
envolve tópicos como 

consentimento, privacidade 
e proteção adequada. Você 
precisa falar com sua equipe 
sobre a estratégia de nuvem 
da organização e quaisquer 
problemas de implantação 
ou de segurança que estejam 
enfrentando.

De acordo com o último rela-
tório de segurança e adoção da 
nuvem da McAfee, as estraté-
gias de Cloud First são predo-
minantemente direcionadas de 
cima para baixo. No entanto, 
em muitas das organizações 
envolvidas no estudo, parece 
haver uma ligeira desconexão 
entre os cargos de diretoria e a 
equipe. No geral, os executivos 
C-level, como CIOs, CSOs e 
CISOs, mostraram uma atitude 
mais positiva em relação às 
operações baseadas na nuvem 
do que os não-executivos.

Dentro de cada organização, 
é importante descobrir todas 
as lacunas na percepção da 
equipe e determinar quais as 
suas causas. Existem razões 
para uma estratégia de Cloud 
First não ficar claramente 
defi nida para toda a cadeia? A 
equipe está vendo problemas 
operacionais e não consegue 
resolvê-los? Ou está preocu-
pada que a adoção da nuvem 
coloque seus empregos em 
risco?

O estudo sobre nuvem da 
McAfee fornece algumas pistas 
valiosas e pontos de discussão 
para sua reunião de equipe. 
Com base nos resultados da 
pesquisa, 92% dos executivos 
declararam estar seguindo 
uma estratégia Cloud First, 
mas apenas 80% dos funcio-
nários concordaram. Houve 
também lacunas signifi cativas 
nos números e tipos de serviços 
em nuvem em uso, quantidade 
de dados confi denciais arma-
zenados na nuvem e planos 
para futuros investimentos 
em nuvem. 

Um inventário de toda a or-
ganização sobre os serviços em 
nuvem em uso, tipos de dados, 
locais e orçamentos, seria uma 
excelente maneira de iniciar a 
reunião. Os resultados deste 
inventário, provavelmente, 
irão surpreender a maioria 
das pessoas e formar a base 
para uma discussão sobre as 
preocupações operacionais e 
da equipe.

De acordo com a pesquisa, as 
maiores lacunas operacionais 
entre funcionários e execu-

tivos estão relacionadas aos 
custos, compliance, acesso 
não autorizado e Shadow IT. 
Os funcionários estavam mais 
preocupados com os custos do 
que os executivos, o que pode 
estar diretamente relacionado 
à falta de informações sobre os 
planos orçamentários mencio-
nados acima. 

Os funcionários também se 
mostraram mais preocupados 
com o acesso não autorizado 
a dados sensíveis e a sua ca-
pacidade de manter a confor-
midade com os regulamentos 
do que os executivos. Essas 
preocupações devem ser o 
foco de uma avaliação pro-
funda em toda a organização, 
para identifi car se há lacunas 
signifi cativas nos controles de 
segurança e privacidade. Ao 
mesmo tempo, os executivos 
estavam mais preocupados 
com a Shadow IT do que os 
funcionários. Quando os apli-
cativos em Shadow IT eram 
encontrados, a equipe estava 
mais inclinada a favorecer o 
bloqueio do acesso aos aplicati-
vos não autorizados, enquanto 
os executivos preferiam o uso 
das ferramentas de prevenção 
de perda de dados. Depen-
dendo dos resultados de sua 
discussão, uma comunicação 
clara em toda a organização 
sobre os riscos e consequên-
cias da Shadow IT pode ser 
necessária.

Finalmente, os funcionários 
podem sentir que não possuem 
as habilidades necessárias para 
atuar em um departamento de 
TI Cloud First. Mais de metade 
dos executivos informou que 
eles diminuíram a adoção da 
nuvem devido à escassez de 
habilidades e quase um terço 
relatou que eles continuam a 
investir, apesar da escassez 
de habilidades. Com base em 
pesquisa anterior da McAfee, é 
mais fácil e mais efi caz investir 
em treinamento de segurança 
para funcionários existentes 
do que encontrar e contratar 
profissionais de segurança 
experientes.

Os serviços em nuvem estão 
impactando signifi cativamente 
a efi ciência e efi cácia de organi-
zações de todos os portes, e o 
departamento de TI provavel-
mente é impactado mais do que 
a maioria. Com base nos resul-
tados deste estudo, existem al-
gumas lacunas pequenas, mas 
possivelmente signifi cativas, 
entre os executivos C-level e 
seus funcionários, que devem 
ser abordadas antes que elas 
afetem a postura de segurança 
da organização. 

 
(*) É especialista em segurança e 

cientista-chefe da McAfee.

Raj Samani (*)

News@TI
Superlist anuncia parceria com a Sodexo 
para compras de mercado online

@A Superlist, start-up que permite ao usuário realizar compras 
de mercado programadas e com desconto, anunciou parceria, 

pioneira no mercado de benefícios, com a Sodexo Benefícios e In-
centivos para oferecer mais uma opção de pagamento à sua base de 
clientes. Com isso, quem realizar compras de mercado online pela 
Superlist usando o Sodexo Alimentação Pass, o vale-alimentação 
da Sodexo, terá frete grátis até o fi m do mês de junho (http://www.
superlist.com/).

UL Training Academy oferece cursos de 
curta duração sobre meios de pagamentos

@O mercado de pagamentos digitais está em constante desenvol-
vimento e mudança. Pensando nisso a UL do Brasil, por meio 

de sua divisão Transaction Security (TS), desenvolveu a UL Training 
Academy (http://www.ul.com.br/ulacademy/), que ministra cursos 
sobre pagamento mobile, com duração de 8 e 16 horas, na sede da 
empresa, na Avenida Berrini, em São Paulo. Pagamento mobile é 
qualquer pagamento realizado por meio de um dispositivo móvel. 
Diversas tecnologias têm sustentado essa vertente nos últimos anos, 
como é o caso da chamada Contactless aliada à criação de carteiras 
digitais (Wallets); QR Codes utilizados na realização de transações; 
ou mesmo compras realizadas via internet com celular, tablet ou 
qualquer outro dispositivo móvel. Ao longo dos anos, as pessoas estão 
cada vez mais conectadas e a tendência é que o mercado de Mobile 
Payments seja cada vez mais explorado de diversas maneiras, a partir 
do desenvolvimento de tecnologias e aplicações que favoreçam a 
experiência do usuário (cliente e lojista), além do aparecimento de 
mais entidades envolvidas com a indústria de pagamentos.

Solução omnichannel 

@A Infobip, empresa que opera uma das maiores plataformas 
próprias de mensageria e comunicação do mundo, participa do 

Vtex Day 2017, evento que será realizado em 30 e 31 de maio, no 
SP Expo, em São Paulo. O evento é o maior de varejo multicanal da 
América Latina.

Dia 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Geek.Em 
homenagem à data, a Seven Idiomas comenta as gírias em inglês 
mais utilizadas nos games.

Geek: na tradução do inglês, Geek é uma gíria que signifi ca 
“alguém viciado em internet, tecnologia e computadores”. Na 
prática, o Geek é uma versão tecnológica do Nerd, que se refere 
às pessoas que gostam de estudar e têm interesse em livros, as-
suntos científi cos, são muito inteligentes e poucos sociáveis.

No mês de maio é comemorado o dia do orgulho Geek, uma 
onda que está dominando os jovens. Há alguns anos, ser con-
siderado Nerd era motivo de risadas e bulling, porém, com o 
tempo e a expansão dos games, os Nerds evoluíram e receberam 
uma nova variação: os Geeks.

Como todas as “tribos”, os Geeks têm uma maneira própria 
de se comunicar e utilizam muitas gírias e termos em inglês 
vindas dos games e da própria internet, o que acaba difi cultando 
o entendimento de pessoas que não tenham conhecimento da 
língua.

Para conhecer mais sobre este mundo dos Geeks, a Seven 
Idiomas selecionou as gírias mais utilizadas e explicou cada 
uma delas:
NOOB: com algumas variações na utilização, como Newbie ou 

n00b, é uma gíria originada da expressão “new boy” que 
representa garoto novo, um novato entre os geeks, com 
pouca experiência em games ou internet.

LoL: é a abreviação da gíria “laughing out loud”, que signifi ca 
rindo muito. Outra forma muito utilizada é para se referir 
ao jogo League of Legends.

ASAP: “As Soon As Posible”, signifi ca “o mais cedo possível”.
Lag: é a abreviação da expressão “latency at gaming”, que 

signifi ca latência no jogo. Este termo é utilizado quando os 
jogos online travam pela conexão lenta.

Hype: é um termo utilizado quando algo está muito em alta, 
na moda.

GG: “good game”, é uma forma de desejar sorte ao outro jo-
gador.

Fail: signifi ca falhou. É utilizado quando alguém se dá mal ou 
faz algo errado.

As 10 gírias mais utilizadas no mundo Geek

OMG: é a abreviação de “Oh my God!”, que signifi ca “Oh meu 
Deus!”.

Cosplay: a palavra vem do termo “costume play”, que seria 
como “representação de fantasia”. Cosplay é a arte de se 
fantasiar como um personagem famoso, real ou fi ctício. 
Existem alguns eventos onde as pessoas se fantasiam como 
personagens de games ou desenhos.

Cya: é uma variação de “see you later” que signifi ca “vejo você 
mais tarde”.

Martin Seefelder (*)
 

Pode até parecer uma cena 
retirada de um fi lme de 
fi cção, mas na verdade 

esta é uma breve descrição do 
luddismo, um movimento ope-
rário inglês ocorrido no início da 
revolução industrial, no século 
XIX. Alguns argumentam que o 
foco do luddismo não eram as 
máquinas em si, mas as condi-
ções as quais os operários foram 
submetidos após a chegada de-
las. No fi m, o luddismo terminou 
de forma trágica, atropelado 
pelo progresso e pelo exército 
que foi às ruas para capturar e 
executar aqueles que destru-
íssem as máquinas que, na verdade, pôde-se observar depois, 
abriram as portas para a criação de mais empregos no país, con-
tribuindo para seu desenvolvimento econômico e social. 

 
Por volta dos anos 50, no entanto, uma nova revolução começou 

a se formar. A Era da Informação estava nascendo e, com ela, o 
início da robótica. E, enquanto a revolução industrial introduziu 
as máquinas e criou as fábricas, a robótica as tornou mais efi -
ciente e cada vez mais independente dos seres humanos. Com 
isso, os trabalhadores, que já haviam se adaptado à realidade 
de operadores de máquinas, se viram mais uma vez ameaçados. 
Entretanto, novamente, as máquinas trouxeram crescimento 
econômico e novos oportunidades de empregos, desta vez, mais 
qualifi cados. 

 
Por mais automatizado que a produção tenha se tornado, 

todo processo sempre está sujeito a falhas e imprevistos, que 
continuaram acontecendo. Surgiu então a seguinte questão: e 
se até mesmo tais falhas pudessem ser cuidadas e evitadas pe-
las próprias máquinas? Essa é a Indústria 4.0, um termo criado 
em 2011 para defi nir quando o processo produtivo se torna tão 
conectado e inteligente que consegue lidar até com suas imper-
feições, aumentando assim a efi ciência e a qualidade da produção 
e reduzindo seus custos. 

 
Paralelo à Industria 4.0, outras tecnologias disruptivas con-

tinuam a evoluir e começam a afetar áreas que antes estavam 
relativamente a salvo das revoluções tecnológicas. Este conjunto 
amplo de tecnologias, como “Internet das Coisas”, “mobilidade”, 
“computação em nuvem” e “ Inteligência Artifi cial”, que estão 
alterando a forma como as empresas se relacionam com seus 

Se a indústria já é 4.0, não está na 
hora do capitalismo se tornar 2.0?

Um grupo de trabalhadores oprimidos se rebelam contra as máquinas que estão roubando seu 
sustento e ameaçando seu estilo de vida

clientes, operam seus processos e, até mesmo, mudam seus mo-
delos de negócio, é o que chamamos de Transformação Digital. 
O movimento é muito amplo e impacta simultaneamente vários 
setores da economia. 

 
Segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho 

dos Estados Unidos, o emprego mais comum no país é o de ven-
dedor de loja. Já é possível, porém, sentir o impacto do avanço 
do comércio eletrônico nesta área através da diminuição de 
consumidores nas ruas e, consequentemente, no aumento de 
vacância de lojas, que está atingindo níveis recordes tanto no 
país. Por isso, existe um grande medo de que as novas tecnolo-
gias de transformação digital afetem o equilíbrio entre trabalho 
e consumo, levando todo o sistema capitalista a uma condição 
de instabilidade. 

 
Existem diversos debates sobre como a força de trabalho será 

redirecionada para novas atividades, permitindo, inclusive, que 
as pessoas tenham mais tempo livre para dedicarem-se ao lazer. 
O problema com essa visão é a necessidade de um equilíbrio 
entre o número de vagas abertas e o de empregos extintos, prin-
cipalmente quando algumas tecnologias podem reduzir em até 
80% o número de postos de trabalho tradicionalmente ocupados 
pela classe média. Além disso, para que se possa utilizar o tempo 
livre em atividades de lazer, é preciso ter recursos fi nanceiros 
disponíveis para pagá-las.

 
Recentemente, Bill Gates sugeriu a criação de impostos sobre 

robôs que estejam substituindo seres humanos. O intuito, segundo 
ele, seria de criar um fundo para investir na recapacitação da força 
de trabalho, qualifi cando-as para assumirem diferentes ocupações. 
Em paralelo, esses impostos reduziriam a velocidade da adoção 
de novas tecnologias, permitindo, com isso, que o mercado tenha 
tempo hábil para se adaptar a esta nova realidade. 

 
Diante de todas as previsões e possibilidades, é preciso ter em 

mente que o futuro é incerto e que, para sobreviver a ele, será 
necessário se adaptar às inovações tecnológicas, sem a utilização 
de subterfúgios que tentem compensar o desequilíbrio econômico 
existente com medidas artifi ciais que apenas mascaram seus 
sintomas. Afi nal, se a indústria agora é 4.0, provavelmente o 
modelo econômico vigente precisará ser revisitado e atualizado 
para um Capitalismo 2.0.

(*) É gerente sênior da Deloitte Brasil.

Resource abre vagas para atendimento a cliente norte-americano
A Resource IT, uma das principais e mais bem-

sucedidas multinacionais brasileiras de serviços 
de TI, anuncia que está com quatro vagas abertas 
para profi ssionais de TI. As oportunidades são 
para Programador Sênior (back-end), Progra-
mador Pleno (front-end), Programador Júnior 

(back-end) e Cientista de Dados Sênior. Os 
escolhidos trabalharão na região da Vila Olímpia, 
em São Paulo (SP), para atender a um cliente 
sediado nos Estados Unidos.

Além da possibilidade de crescimento dentro 
de uma das maiores empresas de TI do Brasil, a 

Resource oferece todos os benefícios compatíveis 
com o mercado. Vale destacar que portadores 
de necessidades especiais também podem par-
ticipar do processo de seleção. Os candidatos 
interessados devem enviar o currículo para o 
e-mail: vagaseua@resourceit.com
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de maio de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
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Esta segunda é o vigésimo dia da lunação. Lua em Capricórnio haverá demonstrações mais tímidas de afeto, o 
clima de romantismo não será o forte do período. Em compensação, será de melhor proveito manifestarmos um 
sentimento de responsabilidade e segurança nos vínculos afetivos. Isto é o que dará certo e aproximará a pessoa 
amada. Maior preocupação com a vida profissional. Podemos sentir, com a influência desta Lua em Capricór-
nio, que grande parte de nossa segurança emocional vem do trabalho. O rendimento no trabalho será maior por 
estarmos mais concentrados, realistas e eficientes.
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Com o Sol se aproximando de Gê-
meos o momento é vibrante para as 
relações amorosas e sexuais. O afeto 
e a compreensão levam a momentos 
inesquecíveis a dois. À noite haverá 
um estado emocional de humor mais 
solto, que faz com que deseje maior 
liberdade. 73/773 - Branco.

O bom aspecto do Sol na casa dois 
aumenta o interesse pelas viagens e 
a elevação espiritual. Novos valores 
e princípios passam a orientar a sua 
vida. Mercúrio em boa sintonia com 
seu astro Vênus dá conversas agra-
dáveis e facilidade para se divertir no 
fi nal do dia. 51/251 – verde.

Quando o Sol entrar em Gêmeos 
vai aumentar a disposição, dando 
maior confi ança e provocando a 
tomada de decisões importantes. 
Pode encontrar difi culdades que 
devem ser superadas de forma es-
tratégica e com muita diplomacia. 
89/389 – Amarelo.

Está vivendo a fase mais delicada 
com possibilidade de atritos e impe-
dimento para que o que deseja não 
se concretize logo. Com a infl uência 
do signo de Capricórnio onde a lua 
transita deve pensar mais em termos 
coletivos e ser levado à refl exão e 
meditação. 77/377 – Verde.

Logo virão novidades e boas pers-
pectivas que poderão mudar sua 
vida no próximo mês de junho. 
Antes de qualquer coisa precisa ter 
paciência, dosando a autoconfi ança 
e o otimismo exagerado e negativo. 
Nem tudo virá imediatamente, mas 
se investir logo terá o que pretende. 
56/556 – Amarelo.

Faça planos bem elaborados e valori-
ze a moral. É importante aprimorar a 
questões em andamento e encontrar 
soluções para os obstáculos. Com 
seu astro Mercúrio em boa sintonia 
com Vênus promoverá conversas 
agradáveis e terá facilidade para 
se divertir no fi nal do dia. 65/665 
– Verde.

Um melhor convívio com a pessoa 
amada também melhora o ambien-
te social. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. Bom 
para ser cúmplice do seu par e buscar 
reciprocidade melhorando a relação 
sexual. 17/217 – Cinza.

Sua disposição para as relações 
sexuais vai melhorando neste meio 
de ano. Cultive o bem-estar tanto 
material como emocional. Faça 
aquilo que lhe agrada e dê satisfação. 
Com a Lua em Capricórnio terá boa 
disposição e o dia terá mais agitação 
e independência. 51/651 – Azul.

Lua em Capricórnio favorece a de-
terminação faz focar naquilo que é 
importante. A semana não será de 
muitas novidades, mas poderá colher 
os resultados daquilo que realizou 
nos meses anteriores. Aproveite para 
conviver com a pessoa amada, amigos 
e com a família. 61/861 – Verde.

Não se sobrecarregue de tarefas e 
coisas novas para fazer, como é bem 
do seu estilo. Algumas atividades po-
dem parecer mais lentas e não deve 
se preocupar com isso é passageiro. 
Novas ambições devem ser evitadas 
até que o que deseja seja alcançado. 
82/282 – Azul.

Com a Lua neste disciplinado signo 
da cabra montanhesa, Capricórnio, 
a sensação do dever cumprido traz 
grande satisfação. Bons momentos 
ao lado dos familiares e da pessoa 
amada. Espere o Sol em Gêmeos que 
tornará o ambiente em que vive mais 
importante. 68/368 – Bege.

Logo verá tudo melhorar, até a 
vida fi nanceira, principalmente ao 
diminuir os desperdícios. Ótimo 
entendimento com a pessoa amada 
leva a uma troca intensa de afeto. 
Terá maior ascensão profi ssional e 
melhoria das condições no ambiente 
do lar. 21/621 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Maio de 2017. Dia de Santa Cássia, Santa Dionísia, 
São Torquato, Santo Isidoro, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a 
saúde. Dia do Combate à Infecção Hospitalar, Dia do Assistente 

Social, Dia do Gerente de Banco e Dia do Professor Aposentado. 
Hoje aniversaria o ex-jogador de futebol Raí que nasceu em 1965, o 
ator, escritor e diretor de cinema Chazz Palminteri que faz 65 anos e 
o ator André Segatti, que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é um líder potencial e costuma ser 
dotado de considerável magnetismo pessoal. É uma pessoa que têm 
sempre uma visão bem clara do que querem fazer. É muito imaginativo 
e prático. Longe da carreira pode sentir necessidade de levar uma vida 
reservada. No trabalho, se envolve excessivamente com o que faz. Nor-
malmente encara a vida com paixão e é muito apegado à família. Deve 
lembrar-se de olhar sempre adiante, além das aparências. É preciso 
que sempre haja com humildade em todos os setores da vida.

Dicionário dos sonhos
ELEIÇÃO – Vencer uma eleição: cuidado com amizades 
falsas. Ajudar numa eleição: concretização de velhos pla-
nos. Amigos sendo eleitos: acontecimentos importantes 
no amor.Números de sorte: 04, 07, 09, 42, 47 e 00.

Simpatias que funcionam
Por um ponto fi nal no relacionamento. Se o seu 
relacionamento está desgastado e chegou na fase do 
“deu o que tinha que dar”, mas você não consegue sair 
dele, essa simpatia vai ajudar você a terminá-lo de vez. 
E sem mágoas. Coloque água em uma panela e leve 
ao fogo. Assim que ferver, desligue e coloque as três 
gotas de amoníaco. Tampe e deixe amornar. Ao jogar 
a água morna sobre o seu corpo, peça ao Universo 
que dê um fi m “normal” a esse relacionamento, sem 
brigas ou traumas.
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Cena de “Senhor das Moscas”.

Na peça “Senhor das 
Moscas”, crianças 
inglesas de um 
colégio interno 
fi cam presas em 
uma ilha deserta, 
sem a supervisão 
de adultos, após a 
queda do avião que 
as transportava para 
longe da guerra

Os meninos se vêm sob 
duas lideranças natu-
rais: Jack está sempre 

preocupado em caçar, matar 
os porcos selvagens que exis-
tem na ilha, organizando sua 
equipe de caçadores; enquan-
to Ralph ocupa-se em deixar 
uma fogueira sempre acesa, 
para que possam ser, um dia, 

Stand Up
Apelidado pelos colegas 

como o “Fenômeno do Stand 
Up Comedy”, Mallandro vem 
lotando teatros em todo o 
país e agora traz de volta 
a clássica Porta dos Deses-
perados, sucesso do seu 
programa nos anos 80 e 90 e 
um marco na infância de toda 
uma geração. Contando com 
a participação intensa da 
platéia, o humorista abre sua 
intimidade e não economiza 
na autocrítica.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. 
Santos, 2233, Cerqueira César, tel. 3069-
2286. Sábados às 23h59. Ingresso:  R$ 
100. Até 29/07.

Espírita
A morte é o ponto de partida para a comédia 

“Morrendo e Aprendendo” que aborda a Dou-
trina Espírita, como a lei de causa e efeito, a 
reencarnação e a evolução do indivíduo, tendo 
como pano-de-fundo a vida e a morte de Dona 
Lourdes Thereza. Esse espírito, que reencarna 
como uma mulher muito rica mas sem qualquer 
preocupação com a caridade ou com seu próprio 
aperfeiçoamento, depara-se com as difi culdades 

por ela mesma cultivadas em uma vida farta 
materialmente, mas sem riqueza espiritual. 
Indignada com o tratamento recebido após sua 
morte, onde julgava nada haver senão o sono 
eterno, reencontra um desafeto de suas vidas 
passadas que a persegue por muitos anos em 
busca de vingança. Com Alex Moczydlower, 
Fábio de Luca, Jean Rizo e Sidney Grillo.

Serviço: Teatro Ressurreição, R. dos Jornalistas, 123, Jabaquara, 
tel. 5016-1787. Sábados às 19h e domingos às 17h. Ingresso: R$ 
60. Até 25/06.

Elenco do musical “Na Laje”.

A peça “Na Laje” conta a estória de um grupo de 
pessoas que vive na Cohab. Pimpolho é um cara bem 
legal que quer levar sua vida simples, administrando seu 
boteco, tocando seu pagode com os amigos e casando 
com sua namorada, Tânia. Contudo, o concurso de 
televisão nacionalmente conhecido como “A Garota da 
Laje” vai fazer uma seleção no bairro, algo que mudará 
a vida dos dois e da produtora do concurso Inara. 

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535. 
Sábados às 22h. Ingresso: R$ 60. Até 24/06.
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Salvação

salvos. Ralph deseja voltar 
para o mundo moderno, para a 
civilização, enquanto Jack cada 
vez mais rompe seus laços com 
ela. A situação se torna mais 
complexa quando aparece um 

“bicho” para aterrorizá-los. 
Então as crianças escolhem 
um símbolo sobrenatural: uma 
cabeça de porco espetada numa 
estaca, que eles batizaram como 
Senhor das Moscas e para quem 

pedem proteção contra os pe-
rigos da ilha.

Serviço: Teatro do SESI, Av. Paulista, 
1313, Cerqueira César, tel. 3146-7405. Quin-
tas, sextas e sábados às 15h e aos domingos 
às 14h30. Entrada franca. Até 26/11.

EXAMINADORES: Questão 258 de "O Livro dos Espíritos". Observando 
a Terra, do ponto de vista espiritual, podemos compará-la a imensa escola, 
com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número de 
matrícula. O Espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. 
O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao 
ambiente a que mais se ajusta. Pequeninos, sorriem no jardim da infância, 
ensaiando idéias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem 
noções de comportamento. Há crianças, nas letras primárias, dominando 
o alfabeto. Há irmãos, em lutas menores, penetrando os domínios da ex-
periência. Existem jovens, nos bancos da instrução intermediária, dispu-
tando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa 
importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se, 
ainda, aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscan-
do a especialização profi ssional ou científi ca, de modo a participarem da 
elite cultural, no progresso da Humanidade. Vemos, igualmente, corações 
amadurecidos, a transitarem na universidade do sofrimento, procurando 
as aquisições de amor e sabedoria que lhes confi ram acesso ao escol da 
sublimação, na Espiritualidade Vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo 
das grandes afl ições ou dos grandes problemas, é que já ascendeste aos 
centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. 
Recebe, desse modo, os parentes difíceis e os amigos complexos, os adver-
sários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te 
apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, por examinadores constantes 
de teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidia-
na... Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, 
caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E, 
lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre 
eles, no dia da cruz, asserena-te na banca de provas em que te encontras, 
aprendendo a valorizar, em teu próprio favor, o poder da humildade e a 
força da compaixão. (De "Religião dos Espíritos", de Francisco Cândido 
Xavier, pelo espírito Emmanuel)  

MusicalLila Batista

O espetáculo “Eu Nunca” 
conta a estória de 3 jovens de 
vidas extremamente opostas, 
convivendo e dividindo suas 
intimidades até o limite do 
suportável. A peça traz à tona 
as questões mais urgentes 
da juventude moderna, des-
construindo “contos de fadas” 
de modo que o jovem possa 
repensar o lugar em que se en-
contra nos dias de hoje. Com 
Gabriela Gama, Júlio Oliveira 
e Nicholas Torres.

Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping 
Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 
Vila Andrade, tel.2122-4087. Sábados às 
18h e domingos às 17h. Ingresso: R$ 40. 
Até 24/06.

Divulgação



INÍCIO A MINHA COLUNA comentando a ida de Luigi 
Baricelli para a Band. Depois de quase duas décadas na Globo, 
com uma rápida passagem pelo canal a cabo Fox, o ator está 
de casa nova. Ele será anunciado oficialmente esta semana pela 
Band como novo apresentador da casa. Seu salário nem o tempo 
de contrato foi revelado.

NA BAND, O GALÃ COMANDARÁ O PROGRAMA 

‘NAMORO À PRIMEIRA VISTA’, que deve estrear em julho 
ou setembro, dependendo da contratação de uma equipe de 
produção. Na atração, anônimos se conhecerão num jantar 
romântico. Luigi Baricelli mediará os encontros, que terá pre-
miação e todas as despesas pagas pela Band.

A VIDA DO CANTOR NELSON GONÇALVES (1919-

1998) deve virar minissérie da Globo daqui há dois anos. O 
projeto e parte das homenagens ao centenário do cantor, que 
incluem também um espetáculo musical e uma exposição. 
Idea lizada pela filha  Lilian Gonçalves, a minissérie terá sinopse 
desenvolvida por Alcides Nogueira e Mário Teixeira.

A RECORD ADIOU MAIS UMA VEZ A NOVELA medieval 
‘Belaventura’. Com mais de 50 capítulos já escritos, a novela 
espera por uma data na grade da Rede. Tudo porque a emissora 
espera por dois desdobramentos: o desenrolar das negociações 
da Simba com as operadoras de TV a cabo, e a estreia de ‘Pega 
Pega’, nova trama das sete da Globo prevista para 5 de junho.

PARA A RECORD, SERIA MAIS VANTAJOSO estrear o 
folhetim escrito por Gustavo Reiz, se o sinal fosse restabelecido 
por NET, SKI e CLARO. Assim a audiência voltaria ao patamar 
dos três dígitos com folga. Atualmente no ar, ‘Rico e Lázaro’ 
tem pronto um compacto que explica tudo que aconteceu na 
novela quando o sinal voltar.

‘MÁQUINA DA FAMA’, DO SBT, comandado por Patrícia 
Abravanel, segue com a vice liderança assegurada desde 2015. 
A atração de covers famosos não deixa o segundo lugar de 
audiência há 17 meses; ela perde apenas para a Globo. Para 
se ter uma ideia, a diferença de pontuação do programa é uma 
média de 5 pontos da Record, terceira colocada.

A APRESENTADORA XUXA, COM CONTRATO NA 

RECORD, será chamada para a renovação antecipada de seu 
contrato. Muito embora em sua produção haja um clima de 
incerteza sobre o futuro, uma vez que a audiência do ‘Dancing 
Brasil’  está abaixo do esperado dois dígitos. Porém fontes 
bem informadas garatem que a Record tem plano de fazer uma 
segunda temporada com a apresentadora, razão da renovação 
antecipada do seu contrato.

AINDA COMENTANDO SOBRE A RECORD a emissora 
tem um projeto de novela  que investirá em efeitos especiais. A 
direção da emissora decidiu que a adaptação do primeiro livro da 
‘Bíblia’, não contará apenas a história de Adão e Eva e de seus 
filhos Caim e Abel. A trama narrará também os passos de Noé, 
o homem que  previu um grande dilúvio e colocou animais em 
sua arca. A direção da Record promete uma grande produção 
com uma evolução tecnológica avançada.

FRASE FINAL: Nada depende tanto de nosso poder quanto 
a nossa própria vontade.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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Banner em avenida de Pequim anuncia Fórum do Cinturão e da 

Rota para Cooperação Internacional Crédito.

O evento em Pequim, 
que deve contar com a 
presença de quase 30 

chefes de Estado e de governo, 
é o mais importante desde que 
a iniciativa Um Cinturão, Uma 
Rota (One Belt, One Road) foi 
lançada em 2013 pelo presiden-
te chinês Xi Jinping.

A ideia é promover uma rede 
de infraestrutura, comércio 
e cooperação econômica ao 
longo dos mais de 60 países 
que compõem o que a China 
planeja estabelecer como uma 
Nova Rota da Seda, revivendo 
no século 21 as antigas rotas 
milenares que conectavam o 
Ocidente e o Oriente. A inicia-
tiva é composta pelo Cinturão 
Econômico da Rota da Seda, 
que busca ligar a China por 
meio de ferrovias e rodovias 
aos países da Ásia, da Europa 
e da África, além da Rota da 
Seda Marítima do Século 21, 
cujo foco são os investimentos 
em modernização de portos 
nas regiões abrangidas pela 
proposta chinesa.

Para apoiar as obras de 
transporte, energia e teleco-
municações, foi estabelecido 
em 2014 o Fundo da Rota da 
Seda, com US$ 40 bilhões de 
recursos. Além do fundo, em 
2015, a China criou o Banco 
Asiático de Investimento em 
Infraestrutura que, segundo o 
governo, já aprovou financia-
mento para projetos no valor 
de US$ 1,7 bilhão. Segundo 
o embaixador do Brasil na 
China, Marcos Caramuru, a 
iniciativa Um Cinturão, Uma 
Rota é a principal em matéria 
de política externa chinesa 
com foco em conectividade e 
infraestrutura.

China vai sediar fórum 
internacional sobre 

cooperação em infraestrutura
Com o objetivo de aumentar o investimento em projetos de infraestrutura em países da Ásia, da Europa 
e da África, a China está sediando o Fórum do Cinturão e da Rota para a Cooperação Internacional (The 
Belt and Road Forum for International Cooperation, em inglês)
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política americana determinou 
que ia se voltar mais para dentro 
do que para fora, isso também 
abriu um espaço para que a 
China se apresentasse como 
um país de grande projeção 
internacional”, completou.

Para o cientista político e 
professor do curso de relações 
internacionais da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) Maurício Santoro, o 
projeto de investimentos em 
infraestrutura chinês está 
concentrado principalmente 
na Ásia Central e no Sudeste 
Asiático. “A ideia é focar nesses 
países que estão no entorno 
geográfico da China e fazer 
uma série de investimentos na 
infraestrutura conectando-os 
melhor aos mercados chineses”, 
disse.

As discussões da reunião 
de alto nível deverão se con-
centrar nas áreas de obras em 
infraestrutura, investimento 
industrial, cooperação econô-
mica, comercial, financeira e 
marítima, recursos energéticos, 
intercâmbio cultural e meio 
ambiente. A expectativa do 
governo chinês é que sejam 
firmados cerca de 50 acordos 
de cooperação. Além de líderes 
mundiais, como o presidente 
da Rússia, Vladimir Putin, são 
esperados o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, o pre-
sidente do Banco Mundial, Jim 
Yong Kim, e a diretora-gerente 
do FMI, Christine Lagarde.

O embaixador Marcos Cara-
muru e o secretário especial de 
Assuntos Estratégicos da Pre-
sidência da República, Hussein 
Ali Kalout, vão representar o 
Brasil no fórum internacional 
(ABr).

“O fórum nasceu da ideia da 
China de aumentar sua conexão 
ferroviária, rodoviária e em 
infraestrutura em geral nos 
países da antiga Rota da Seda, 
principalmente os países da 
Europa Central e da Ásia. Mas, 
ao longo do tempo, os chineses 
ampliaram a ideia de conec-
tividade ao resto do mundo, 
que também se dá pelo mar. A 
ideia central é financiamento 
de infraestrutura”, disse. O em-
baixador destacou que há um 
déficit na área de infraestrutura 
em diversos países há vários 
anos, em muitos casos criado 
pelo fato de as organizações 
multilaterais que sempre apoia-
ram o crescimento econômico 
terem se concentrado mais 
no financiamento de políticas 
sociais.

“Os chineses, por outro lado, 
fizeram um esforço próprio de 
investimento muito grande em 
infraestrutura que é visível em 
rodovias, ferrovias, aeroportos, 
portos. Esse investimento é que 
move a ideia de conectividade 

e é o potencial de sucesso da 
iniciativa, porque ela preenche 
um gap (lacuna) que está aí há 
muitos anos e foi criando um 
déficit de infraestrutura [no 
mundo]”, afirmou Caramuru.

Na avaliação do embaixador, 
os chineses parecem ver nessa 
iniciativa o início de uma nova 
articulação internacional, mas, 
conforme ressaltou, ainda é 
cedo para vislumbrar como se 
dará o desenvolvimento dessa 
proposta após o fórum. “É algo 
entre um novo mecanismo que 
trataria de uma forma ampla de 
infraestrutura e talvez um novo 
embrião de uma concertação 
internacional mais expressiva”, 
acrescentou.

Caramuru lembra que a Chi-
na, por ser a segunda maior 
economia do mundo, tornou-se 
um país que naturalmente tem 
uma projeção internacional. “E 
essa projeção será tanto maior 
ou não tão grande na medida 
em nós soubermos com mais 
clareza quais serão os rumos 
da política americana. Quando a 

Após a publicação da Lei 
12.485/2011, conhecida como 
Lei da TV Paga, o mercado de 
audiovisual foi incrementado 
em todo o Brasil, chegando 
a 5.759 produtoras indepen-
dentes no país em 2016. Os 
dados do setor foram apre-
sentados sexta-feira (11) pela 
Agência Nacional do Cinema 
(Ancine), que mostrou, pela 
primeira vez, os detalhes de 
como funciona o Sistema de 
Monitoramento da TV Paga, 
implantado em 2014.

Pela lei, todos os canais 
devem veicular um mínimo de 
3h30 de conteúdo brasileiro 
semanalmente em horário 
nobre, sendo metade de pro-
dutora independente.

Segundo a Ancine, em 2015, 
foram registradas 3.284 horas 
de obras inéditas brasileiras 
independentes, sendo 75% 
de obras seriadas e 14% de 
longas-metragens, sendo 
40% de variedades e 32% de 
documentários. O menor per-
centual é de animação (3%). 
Em 2016, o número caiu um 
pouco, para 3.007 horas, com 
68% de obras seriadas e 19% 
de longas-metragens, sendo 
32% de variedades, 37% de 
documentários e 2% de ani-
mações.

O Sistema de Monitoramen-

Lei da TV paga ampliou produção 
audiovisual independente no país

vimento da Lei 12.485. São 
ferramentas para garantir o 
cumprimento da lei e, por 
outro lado, ferramentas que 
nos permitem conhecer mais 
e melhor o mercado audiovi-
sual, aprimorando as políticas 
públicas desenvolvidas para 
o setor.”

A Ancine vai divulgar na pró-
xima semana um estudo sobre 
a força de trabalho no mercado 
audiovisual do país. “Há uma 
saturação na capacidade de 
grandes mercados, como São 
Paulo e Rio, de mão de obra 
sendo utilizada na produção 
independente de televisão e 
de cinema, exatamente por-
que cresceu a demanda por 
conteúdo brasileiro de produ-
ção independente. E com isso 
há uma maior capacitação de 
mão de obra técnica, isso abriu 
possibilidades para profissio-
nais espalhados no país inteiro 
e fez efetivamente com que 
se nacionalizasse a produção 
audiovisual brasileira”, adian-
tou Rangel.

Apesar da concentração 
das produtoras na Região 
Sudeste, com 68%, ele destaca 
como positiva a existência 
de 611 (10%) produtoras no 
Nordeste, de 358 (6%) no 
Centro-Oeste e de 151 (3%) 
no Norte do país.

to da TV Paga reúne o registro 
de empresas, de obras audio-
visuais, cadastro de canais de 
programação e a fiscalização 
da obrigação de veiculação de 
conteúdos brasileiros, feita por 
meio de relatórios enviados por 
106 canais de TV paga e pela 
gravação de toda a programação 
de cada um deles.

“A Lei 12.485 viabilizou o 
incremento da produção inde-
pendente brasileira, viabilizou 
a chegada dessa produção na 
TV paga, na TV aberta, ampliou 
a capacidade de investimentos 
do Fundo Setorial do Audiovi-
sual, da Agência Nacional do 
Cinema, no desenvolvimento 
do setor, melhorou um conjunto 
de práticas das programadoras, 
das TVs abertas, dos nossos 
produtores, e é o que permite 
o bom momento que o setor 
audiovisual brasileiro está vi-

vendo”, disse o presidente da 
Ancine, Manoel Rangel.

Ainda de acordo com a lei, 
os pacotes de TV paga devem 
oferecer ao menos dois canais 
com, no mínimo, 12 horas di-
árias de conteúdo audiovisual 
brasileiro independente. Para 
o presidente da Ancine, isso 
contribui para o conhecimento 
sobre a produção e a cultura 
nacional.

“O principal dessa lei é que 
ela faz com que os brasileiros 
tenham contato com a produ-
ção audiovisual brasileira e 
com a produção audiovisual 
brasileira independente. Ela 
intensifica a geração de empre-
go pelo país afora, intensifica 
a capacidade do Brasil se ver 
na tela. Hoje, o que nós apre-
sentamos aqui é um conjunto 
de base de dados e de sistemas 
que acompanha esse desenvol-

D
iv

ul
ga

çã
o

De nome estranho e causas 
ainda desconhecidas, o Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES) 
é difícil de ser prevenido. O 
que a medicina sabe é que a 
doença inflamatória crônica é 
multissistêmica (afeta todos os 
sistemas do corpo), de natureza 
autoimune (quando o sistema 
imunológico ataca e destrói 
tecidos saudáveis do corpo) e 
não contagiosa. Acredita-se que 
pode ser desencadeado por um 
processo multifatorial, isto é, um 
conjunto de fatores genéticos, 
ambientais, hormonais e infeccio-
sos, mas ainda não confirmados 
por estudos. 

“Não é uma doença infec-
tocontagiosa, traumática ou 
degenerativa, em que um es-
quema de prevenção possa ser 
implantado em nível de saúde 
pública, visando evitar possíveis 
causas e/ou diminuir riscos para 
se adquirir a doença. No entanto, 
apesar de não existir uma cura 
definida, há tratamentos para 
evitar exacerbações e possíveis 
complicações da doença. Por 
isso, o conhecimento cada vez 
maior do Lúpus pelos profissio-
nais da área e pelos agentes de 
saúde possibilita um diagnóstico 
o mais precoce possível”, afirma 
a reumatologista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vascon-
celos, Elisa Terezinha Hacbarth 
Freire.

Segundo a Sociedade Brasileira 
de Reumatologia, existem cerca 
de 65 mil pessoas com lúpus no 
Brasil, sendo a maioria mulheres 
em idade reprodutiva (entre 20 
e 30 anos). Ou seja, a cada 1.700 
mulheres, uma tem a doença. 
“Não podemos mais dizer que se 
trata de uma doença rara, mas, 
sim, subdiagnosticada”, explica 
a especialista.

Apenas exames laboratoriais 
podem ajudar no diagnóstico do 
LES, feitos a partir de critérios 
clínicos e imunológicos especí-
ficos. E, assim como qualquer 
outra doença, quanto mais cedo 

o paciente for diagnosticado e 
tratado, maior a chance, ao longo 
dos anos, de se evitar acúmulo de 
lesões em órgãos, resultantes dos 
picos de atividade da doença.

“O mais correto a se fazer é 
orientar os pacientes portadores 
de lúpus a prevenirem uma reati-
vação da doença, mantendo um 
controle periódico assertivo, com 
uso de medicação de forma ade-
quada e estilo de vida apropria-
do”, afirma a reumatologista. “A 
falta de tratamento desencadeia 
a atividade da doença que leva a 
quadros graves, envolvendo múl-
tiplos sistemas, como disfunções 
renais, vasculares, cardíacas, 
pulmonares, gastrointestinais, 
danos hematológicos e até a 
morte”, completa.

Os sintomas do lúpus são va-
riados: artrite, a redução parcial 
ou total de pelos ou cabelos 
em uma determinada área de 
pele, erupções cutâneas, sen-
sibilidade extrema da pele à 
luz solar, úlceras orais, febre, 
alterações neuropsiquiátricas, 
renais, cardíacas e pulmonares. 
O tratamento consiste tanto no 
uso de medicamentos, quanto na 
adoção de em um estilo de vida 
diferente, como: dieta rica em 
cálcio, atividade física regular, 
tratamento de dislipidemias e 
hipertensão e cuidados especiais 
em relação à gestação. 

Também é importante minimi-
zar a exposição à luz solar, pois 
a luz UV desencadeia apoptose 
celular, ou seja, morte de célu-
las na pele, gerando um quadro 
inflamatório com formação de 
auto-anticorpos e desencadean-
do crises e quadros cutâneos. “Se 
tratada corretamente, pessoas 
com LES podem ter uma vida 
normal, porém, sempre toman-
do certos cuidados, e buscando 
orientação médica em caso de 
dúvidas ou aparecimento de 
quaisquer sintomas”, finaliza a 
especialista.

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

Lúpus é controlado 
com medicação e estilo de 

vida adequado

3ª Vara da Família e Sucessões - Regional Lapa. Processo nº: 1010562-83.2016.8.26.0004 Classe - 
Assunto Interdição - Família Requerente: Dilma Aparecida Lemes Melzi Requerido: Gustavo Lemes 
Melzi Juiz(a) de Direito: Dr(a). Virgínia Maria Sampaio Truffi VISTOS. Ante o exposto decreto a 
interdição de GUSTAVO LEMES MELZI, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e artigo 1.772, todos do 
Código Civil, nomeando curador a Sra. DILMA APARECIDA LEMES MELZI, considerando-se 
compromissada, independentemente de assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o 
presente feito com fundamento no inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, 
estipuladas as restrições impostas ao requerido: Não tem condições mentais para comprar ou vender 
bens de grande valor, mas, pode comprar alimentos e objetos de uso pessoal; não condições mentais 
de administrar , por si só, conta bancária, talão de cheques ou cartão de crédito, inclusive porque 
pode ser facilmente influenciado em detrimento de seu bem estar físico, mental, emocional e 
financeiro ou gastar com álcool e drogas, mas pode portar somas de dinheiro suficientes para gastos 
triviais, incluindo transporte, encargos legais, lazer e eventual medicação, além de produtos de 
higiene e vestuário. Não tem condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz 
respeito a menores impúberes. Não tem condições de atividade executiva complexa e elaborada, 
mas, pode exercer a atividade laborativa primordialmente física e, geralmente, sob supervisão. Deixo 
de determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que o interditando não possui bens 
imóveis e não usufrui de benefício. Em obediência ao disposto no artigo 1184 do Código de Processo 
Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se pela 
imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA SENTENÇA 
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por 
uma (01) vez, devendo a Curadora providenciar agência, para as duas publicações subsequentes, 
com intervalo de dez (10) dias. 

2ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados SÉRGIO DE DEUS VALENTE, 
(CPF: 010.567.748-51), bem como de seu cônjuge CECILIA MARASCO VALENTE (CPF: 008.205.118-
62) e demais interessados, expedido na Ação de Cumprimento de Sentença nº 0020143-
50.2013.8.26.0003/01, em trâmite na 02ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, requerida por 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGASUS (CNPJ: 04.446.0004/0001-59).  
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do 
portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do EDIFÍCIO PÉGASUS, situado na Rua 

André Mendes, nº 330, na Saúde – 21º Subdistrito, com as áreas: privativa total de 183,820m² (inclusa 
a área de 30,720m² correspondentes às vagas de garagem e ao depósito), comum de 103,493m², total 
de 287,313m², sendo cobertas de 256,512m², e 30,801m² descobertas, correspondendo-lhe uma 
fração ideal no solo e nas demais partes comuns de 3,4045%, cabendo-lhe o direito ao das vagas nºs 
11P, 12M e 21P, e o depósito nº 12, localizado no 1º subsolo.  Contribuinte Municipal: 046.159.0382-
0. Matrícula nº 203.136 do 14º CRI/SP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme 
Av.1(15/03/2016) - PENHORA EXEQUENDA. 

2. AVALIAÇÃO: R$ 1.065.102,13 (MARÇO/2017. Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos 
Débitos Judiciais do TJSP). 

3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 1.884.414,13 (MARÇO/2017). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 22/05/2017, às 16h00min, e termina em 25/05/2017, 

às 16h00min, e; 2ª Praça começa em 25/05/2017, às 16h01min, e termina em 19/06/2017, às 
16h00min. 

6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, 
comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório 
do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br 

Ficam os executados SERGIO DE DEUS VALENTE, bem como de seu cônjuge CECILIA MARASCO 
VALENTE, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de abril de 2017. 

MAXCASA XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - Convocação - Maxcasa XXX Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda.,vem convocar todos os sócios para a Reunião de Sócios ser realizada em 25/05/2017, às 15h, na Rua 
Olimpíadas, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Prorrogação da data de conclusão do em-
preendimento Maxhaus BLX, fases 1 e 2, com o acréscimo de custos decorrente da prorrogação; 2. Atraso no cumprimento dos aportes 
das chamadas de capital, suas consequências e medidas a serem tomadas; 3. Andamento e fluxo financeiro da obra até a obtenção do 
financiamento de apoio a produção; 4. Cenário atual das vendas e medidas necessárias para a liberação da 1ª parcela do financiamento. 
5. Acordo a ser realizado com os antigos proprietários do terreno para prorrogação do prazo de entrega das unidades dadas em permuta, 
seus custos e medidas a serem tomadas para prorrogação do seguro. 6. Outros assuntos de interesse da sociedade. Luiz Henrique de 
Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.



É previsível que, 

devido à natureza do 

assunto, perca-se o 

foco da discussão: é 

necessária a Reforma da 

Previdência? Em caso 

positivo, como fazê-la?

A Reforma da Previdência é 
tema de debate acalorado 
por tocar em aspectos 

essenciais da vida da população, 
especialmente em momentos de 
vulnerabilidade, como a velhice, 
em caso da aposentadoria, e 
a morte de um ente familiar, 
em caso de pensão. O sistema 
previdenciário brasileiro é in-
sustentável do modo como está 
configurado atualmente. Em 
2016, houve um défi cit de cerca 
de cento e cinquenta bilhões de 
reais no setor privado e cento e 
cinquenta e seis bilhões de reais 
no setor público. 

A diferença entre os dois siste-
mas é que, enquanto o primeiro 
pagou benefícios para pouco 
mais de vinte e nove milhões de 
pessoas, o segundo arcou com 
as despesas relativas a menos de 
quatro milhões de cidadãos. Os 
números negativos estão cres-
cendo a cada ano, comprome-
tendo, atualmente, por volta de 
quarenta por cento do orçamen-
to federal com a previdência. A 
situação descrita tende a piorar 
devido à questão demográfi ca. 
A análise da pirâmide etária 
brasileira demonstra a mudança 
de perfi l da população: enquanto 
o topo apresenta adensamento 
contínuo, a base está cada vez 
mais delgada. 

Portanto, o número de ido-
sos aumenta e o número de 
jovens diminui, materializando 
as tendências observadas nos 
últimos tempos de diminuição 
da taxa de natalidade e aumento 
da expectativa de vida, sendo 
este fenômeno produzido pelo 
avanço da medicina e melhores 
condições de vida da população. 
Diante de tal panorama, eviden-
temente a conta não fecha, pois 
há cada vez mais benefi ciários e 
cada vez menos contribuintes do 
sistema previdenciário.

É importante notar que o 
princípio do solidarismo que 
rege nosso sistema, diferen-
temente do regime de capi-
talização que existe no Chile, 
por exemplo, demanda alguns 
sacrifícios da população, tendo 
em vista seu caráter intergera-
cional. Para que o sistema seja 
sustentável a médio e longo 
prazo, determinados ajustes 
devem ser feitos, buscando 
adequar nosso sistema à capa-
cidade fi nanceira do Brasil. Evi-
dentemente, para essa amarga 
tarefa, algumas categorias 
perderão direitos diferencia-
dos, que não são atribuídos às 
outras parcelas da sociedade e 
não apresentam fundamentos 
para sua manutenção. 

A noção de solidariedade da 
sociedade brasileira será posta 
à prova, preservando-se os se-
tores mais vulneráveis, dentro 

das possibilidades do sistema. A 
necessidade de ajuste no sistema 
previdenciário é pressuposto 
para o equilíbrio das contas 
públicas. Despesas maiores 
que a arrecadação, como é o 
caso atualmente, provocam o 
crescimento da dívida e a di-
minuição de verbas disponíveis 
para investimento. 

Caso o governo opte pela emis-
são de moeda para pagamento 
da dívida, tal fato desencadearia 
uma espiral infl acionária que 
prejudicaria, sobretudo, as pes-
soas mais pobres, geralmente 
sem acesso aos instrumentos 
fi nanceiros de proteção contra 
a infl ação. Caso aprovada, a re-
forma poderia ensejar a queda 
na taxa de juros, estimulando o 
investimento e a consequente 
criação de empregos. A reforma 
atinge os trabalhadores da ini-
ciativa privada e os servidores 
públicos federais, não abrangen-
do os militares e, inicialmente, 
tampouco os servidores públicos 
municipais e estaduais. 

Os principais pontos são: idade 
mínima de 65 anos para homens 
e 62 anos para mulheres, com 
necessidade de contribuição por 
25 anos para ambos os sexos; 
regra de transição progressiva, 
com idade mínima inicial de 55 
anos para homens e 53 anos 
para mulheres, observado o 
pedágio de 30% do tempo de 
contribuição faltante (a idade 
mínima inicial aumentará em 
um ano a cada biênio, a partir 
de 2020, até que seja atingida 
a idade mínima prevista como 
regra geral); o cálculo do be-
nefício será feito com base em 
70% da média das contribuições 
dos trabalhadores, observado o 
acréscimo anual de 1,5% a partir 
do 25º ano de contribuição, 2% 
a partir do 30º ano de contribui-
ção e 2,5% a partir do 35º ano 
de contribuição até o 40º ano, 
totalizando 100%. 

São atingidos pelas mudanças, 
com base em regras específi cas, 
os trabalhadores rurais, os bene-
fi ciários de pensão por morte, 
determinados tipos de profes-
sores, policiais e os recebedores 
de benefício de prestação conti-
nuada. Nota-se que a exclusão 
de determinadas categorias e a 
mudança da situação prevista 
para certas classes de pessoas 
mais vulneráveis diminuem a 
força do argumento de que toda 
a sociedade deve dar sua parcela 
de contribuição ao sacrifício 
produzido pelo necessário ajuste 
estrutural da previdência.    

A reforma da previdência 
apresentada à sociedade não 
é perfeita, mas é necessária. O 
senso comunitário, entretanto, 
deveria prevalecer, com o atin-
gimento de todos os setores 
sociais, maior perda para as 
camadas mais abastadas e pro-
teção aos mais vulneráveis. 

Esse é o pacto social de que 
necessita o Brasil de hoje e de 
amanhã.

(*) - É advogado e professor
de Direito na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Reforma da Previdência: 
ajuste ou retrocesso?

Elton Duarte Batalha (*)

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

Daniel Barros - Scortecci - Um verdadeiro 
manual, que levará o leitor a penetrar nos meandros 
desse maravilhoso, até o momento, misterioso e 
inigualável universo. Após um breve relato histórico, 

o mestre autor, elenca os variados tipos de perfumes, essên-
cias e ingredientes, suas origens, manipulações, até às mãos 
do consumidor, bem como a melhor maneira de utilizá-los. 
Profundo, todavia, escrito de forma simples, sem tecnicismos , 
para leigos e ávidos consumidores entenderem, principalmente, 
suas indicações. Naturalmente poderá também, ser lido por 

leitoras. Gostosamente útil! 

202 Perfumes Para Provar 
Antes de Morrer:
Edição masculina

Maria Helena Bazzo – Santiago Régis 

(Ilustr) - Passarinho - Autora professora, criou 
em enredo na língua do “pé”. Isso mesmo, deu asas 
à imaginação e motivou sua protagonista a buscar 
explicações, sobre as coisas do mundo. Num linguajar 
rimado, faz brincadeiras com frases ditas pelo povo, 

que normalmente não encontram lógica explicação. Sofi a, in-
quieta bailarina, deixou-se levar pela brisa e conhecer lugares 
exóticos. Em nenhum “fi ncou pé”. Num só “pé de vento”, Sofi a 
voou. Envolveu-se numa situação de “pé de guerra”. Em suma, 
os infantes alfabetizados, “tomarão pé” de uma estória muito 
maluca. Sonharão com locais e situações delirantes. Editado em 
capa dura, com lindas e diferentes ilustrações, levará prazeroso 
entretenimento às crianças e porque não, adultos também!

Asas de Pirilampo

Thais Matarazzo – Ed. Matarazzo – Bairro na 
zona Leste , mais próximo do centro da Capital, fez-se 
presente como baluarte da nossa industrialização. 
Junto com o Brás e a Mooca, congregou a comunida-
de italiana, que para cá veio em busca de uma vida 
melhor. Para receber, dar condições de vida e fi xar 
os trabalhadores europeus, há cem anos, foi fundada 

a Vila Maria Zélia, que tem uma bonita e longa história. Até 
hoje, resistente às intempéries e graças aos estoicos protetores, 
mantem-se em pé, demonstrando muita vitalidade, como que 
reafi rmar-se à que veio. A Associação Cultural Vila Maria Zélia, 
promove neste maio, intensa atividade semanal, para festejar o 
centenário. Serão momentos históricos e de boa vivência, que 
farão valer a pena cada segundo despendido. Rua dos Prazeres, 
362. Uma dúvida: O nome do bairro é Belém ou Belenzinho? 
Merecida celebração em ótimas reminiscências!

Vamos Falar do Belenzinho?

Zozer Santana - Escrituras - O jovem e 
fi lantropo escritor mexicano, radicado no Estados 
Unidos, urdiu fantástica e impressionante trama, 
evidenciado valores básicos para uma plena socie-
dade: amizade, justiça, perseverança e solidariedade. 
Em função de suas riquezas naturais, Latímia, há 
séculos é atacada e espoliada por Sulfúria, uma seita 

de bruxas que congrega, seres malignos de toda espécie. Em 
Latímia, havia cem eleitos, com mentes privilegiadas – Prote-
tores - que protegiam-na. Restaram somente seis. Uma antiga 
profecia prognosticava a necessidade de ser encontrado o sé-
timo Protetor, para que a paz voltasse a reinar. Ogros; dragões 
brancos; feiticeiros, duendes, outros seres mágicos , travam 
constantes combates, causando interessante expectativa no 
“pobre” do leitor, que não conseguirá parar de ler, até chegar 
num fi nal inédito, bastante admissível. Jovens e os nem tanto, 
apreciarão a trama!

O Sétimo Protetor

Elio Russo - Kiron – O irrequieto ítalo-bra-
sileiro, benemérito, executivo de empresas nacio-
nais e multinacionais, em marketing, publicidade, 
palestrou pelo mundo. Finalmente trouxe à luz, sua 
mais importante obra literária, concebida, que eu 
saiba, há mais de sete anos . Esse lapso temporal 
foi consumido, não por inépcia e sim por excesso de 

zelo, que o leitor vivenciará em cada página. Cada frase, liga-
se a um contexto, sempre inesperado, sempre em contornos 
suaves, embora instigantes. O protagonista, transporta o leitor 
a um cenário doméstico e, também o projeta para uma espécie 
de iniciação. Dá um show de sabedoria e entrosamento social, 
com um poder impar para agregar pessoas e integrar-se. Em 
suma, o paisá , propicia momentos de indelével e prazeroso 
entretenimento, através de sua pena fl uida, vibrante, enterne-
cedora embora forte. Que venham outros!!

Sonho do Dragão

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: DIEGO MOTA LEAL, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Diadema - SP, no dia 10 de julho de 1987, residente e domiciliado na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lho de Arnaldo da Mota Leal e de Célia Regina da Costa Silva. A pretendente: 
CELIA MARIA CRUZ NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Luzilândia - PI, no dia 31 de julho de 1982, residente e domiciliada na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Nascimento e de Luzia Cruz do Nascimento.

O pretendente: FELIPE VINICIUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formasa) SP, no dia 30 de maio de 1988, 
residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Renato Ferreira da 
Silva e de Antonia Irene da Conceição Silva. A pretendente: LARISSA MOISES LESSA, 
estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira 
César) SP, no dia 29 de maio de 1990, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São 
Paulo - SP, fi lha de Valber Mamprim Lessa e de Josefa Neta Moises Lessa.

O pretendente: JOSÉ SEVERINO GOMES, estado civil viúvo, profi ssão comerciante, 
nascido em Paulista - PE, no dia 05 de junho de 1936, residente e domiciliado na Vila 
Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Maria Rosa da Conceição. A pretendente: 
ZENAIDE VERBI, estado civil viúva, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 05 de julho de 1958, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São 
Paulo - SP, fi lha de Walter Casagrande e de Zilda Campos Casagrande.

O pretendente: JOSELITO MARQUES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão chapeiro, 
nascido em Itapetinga - BA, no dia 10 de outubro de 1953, residente e domiciliado no 
Maranhão, São Paulo - SP, fi lho de Avelina Maria de Jesus. A pretendente: TELMA 
ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão empregada doméstica, nascida em 
Água Preta - PE, no dia 18 de dezembro de 1966, residente e domiciliada no Maranhão, 
São Paulo - SP, fi lha de José Alves Sobrinho e de Maria das Dores da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ASSIS RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
operacional, nascido em Palmeira D’Oeste - SP, no dia 16 de janeiro de 1983, residente 
e domiciliado na Vila Antonina, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ramos da Silva e de 
Virgilina Ferreira da Silva. A convivente: NUBINEIA BISPO SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Eunápolis (Registrada em Gabiarra) BA, no 
dia 12 de fevereiro de 1983, residente e domiciliada na Vila Antonina, São Paulo - SP, 
fi lha de Aurelino da Silva Santana e de Cleuza Bispo da Silva. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, I, III e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo 
art. 8º da Lei Federal 9278/96.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Durante os 12 meses, 
pontos principais como 
o ajuste fi scal na econo-

mia, a defi nição de um teto para 
os gastos públicos, e o envio 
das reformas da Previdência, 
trabalhista e do Ensino Médio 
para o Congresso Nacional 
marcaram a gestão de Temer. 
Considerada a meta mais impor-
tante do governo na economia, 
o ajuste das contas públicas 
teve início com a aprovação 
pelo Congresso, em dezembro 
do ano passado, da proposta do 
Teto de Gastos, limitando, por 
20 anos, os gastos públicos à 
infl ação do ano anterior. 

A medida sofreu diversas 
críticas já que possivelmen-
te retiraria investimentos 
da saúde e educação, que 
têm percentuais mínimos de 
investimento previstos na 
Constituição. Outra decisão 
aprovada foi o saque dos valo-
res de contas inativas do FGTS 
na tentativa de estimular a 
economia com uma injeção 
de aproximadamente R$30 
bilhões. Em um ano, o Exe-
cutivo enviou ao Parlamento 
83 propostas, entre elas as 

Com decisões polêmicas, 
governo Temer completa 1 ano
Reeleito vice-presidente da República em 2014, Michel Temer assumiu a Presidência do Brasil no 
dia 12 de maio de 2016, após o afastamento temporário de Dilma Rousseff. Na sexta-feira (12), o 
governo do peemedebista, que efetivamente assumiu em agosto depois do processo de impeachment, 
completou um ano marcado por decisões polêmicas na política e economia do país

A medida causou diversos 
protestos em todo o Brasil.

Entretanto, o governo de 
Temer também foi alvo da Lava 
Jato. Romero Jucá, que ocupava 
o Ministério do Planejamento 
e um dos principais articula-
dores políticos do mandatário, 
precisou deixar o cargo após 
ter uma conversa vazada sobre 
a operação. Além disso, na 
época, o ministro do Turismo 
Henrique Eduardo Alves foi 
citado em delação premiada e 
pediu demissão do cargo. Em 
fevereiro, Temer anunciou que 
os ministros que se tornarem 
réus na Lava Jato serão afas-
tados do cargo. 

Ao longo de um ano de go-
verno, o chefe de Estado deu 
prioridade à política interna 
com o intuito de acelerar a 
aprovação de várias reformas. 
Suas viagens internacionais 
foram marcadas por um visita 
à China e aos Estados Unidos, 
onde participou da 71ª Assem-
bleia Geral das Nações Unidas. 
Foram feitas também reuniões 
bilaterais com presidentes e 
chefes de Estado de diversos 
países (ANSA/COM ANSA).

reformas do ensino médio, da 
Previdência e a trabalhista, 
sendo que mais da metade 
das propostas tramitam em 
caráter de urgência.

Com apoio do Congresso Na-
cional, foi aprovada a reforma 
do Ensino Médio, pela qual os 
estudantes poderão escolher 
formação em uma das cinco 
áreas: linguagens, matemática, 
ciências da natureza, ciências 
humanas e sociais aplicadas 
e formação técnica e profi s-
sional. No entanto, a reforma 
sofreu diversas resistências de 
movimentos educacionais. Na 

ocasião, milhares de estudantes 
chegaram a ocupar mais de mil 
escolas e universidades.

Em meio ao discurso de 
que o país precisa superar 
a “maior crise da história”, 
Temer tem defendido que as 
mudanças na aposentadoria 
são necessárias e “urgen-
tíssimas” porque o “rombo” 
nas contas do INSS crescem 
a cada ano. A proposta do 
governo de mudança nas 
regras previdenciárias prevê, 
por exemplo, idade mínima de 
65 anos para homens e mu-
lheres poderem se aposentar. 

Presidente Michel Temer.

A obesidade abdominal aumenta o risco 
de sofrer um acidente vascular cerebral 
(AVC) isquêmico, principalmente em mu-
lheres, enquanto um maior índice de massa 
corporal (IMC) age como fator de proteção 
nos homens, de acordo com um estudo li-
derado pelo Hospital do Mar, em Barcelona, 
na Espanha.  

Conforme a investigação, que teve a parti-
cipação de 388 pacientes com isquemia e 732 
voluntários saudáveis, a obesidade abdominal 
seria uma medida melhor para prever o risco 
de isquemia do que o IMC, sobretudo nas 
mulheres. Os resultados foram publicados 
na revista European Journal of Neurology. 
O trabalho encabeçado pelos neurologistas 
Ana Rodríguez e Jaume Roquer, concluíram 
que as medidas de gordura abdominal servem 
para prever o risco de sofrer um AVC. 

O acidente vascular cerebral isquêmico 
(AVCI) acontece quando uma parte do cé-
rebro deixa de receber sangue subitamente 
pelo fechamento de alguma de suas artérias. 
Segundo os pesquisadores, entre os fatores 
de risco estão as interações ambientais, gené-

Obesidade abdominal gera mais risco de AVC isquêmico em mulheres
de isquemia”, detalhou Ana Rodríguez.

A neurologista acrescentou que a obesidade 
abdominal, considerada independentemente 
do IMC, constitui um fator de risco para ambos 
os sexos, embora muito mais acentuado nas 
mulheres. “O IMC não é um indicador confi ável 
para o prognóstico do risco de isquemia, já que 
informa o peso, mas o peso pode ser devido à 
gordura - que é a que aumenta o risco de ter 
isquemia - e a massa magra. Pessoas muito 
corpulentas e com muita massa muscular 
podem ter um IMC muito elevado e não ter 
gordura”, afi rmou ela.

Nesta investigação, os médicos calcularam 
o IMC e a obesidade abdominal - esta última, 
mede a circunferência da cintura e a relação 
cintura/altura - dos 1.120 participantes. Tan-
tos os pacientes quanto o grupo de controle 
mostraram IMCs parecidos, embora a circun-
ferência de cintura e a relação cintura/altura 
fossem maior nos pacientes com isquemia. 
Até agora, estudos anteriores tinham asso-
ciado claramente a obesidade com doenças 
cardiovasculares, mas não com o risco de 
AVC isquêmico (Agência EFE).

ticas e sistêmicas, como a obesidade. Roquer 
explicou que geralmente as mulheres apre-
sentam uma maior percentagem de gordura 
corporal, mas o acúmulo na zona abdominal 
é mais comum nos homens e propõe medir 
a obesidade abdominal em vez de avaliar a 
gordura corporal global através do IMC para 
prever o risco de isquemia.

“O motivo é que o perímetro de cintura 
refl ete melhor o grau de adiposidade do que 
o IMC, principalmente no sexo feminino. 
Dados estatísticos mostram que um maior 
IMC previne o risco de AVC em homens, o 
que concorda com o denominado ‘paradoxo 
da obesidade ‘, que relaciona a obesidade 
com uma menor mortalidade e recorrência 
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