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“Eu achava que a 
política era a segunda 
profi ssão mais antiga. 
Hoje vejo que ela se 
parece muito com a 
primeira”.
Ronald Reagan (1911/2004)
40º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +1,69% Pontos: 
62.639,30 Máxima de +3,07% : 
63.488 pontos Mínima estável: 
61.597 pontos Volume: 13,45 
bilhões Variação em 2017: 
4,01% Variação no mês: -4,23% 
Dow Jones: +0,69% Pontos: 
20.804,84 Nasdaq: +0,47% 
Pontos: 6.083,70 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2516 Venda: R$ 3,2521 
Variação: -3,98% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -3,01% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2872 Venda: R$ 
3,2878 Variação: -2,75% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-3,84% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,67% 
ao ano. - Capital de giro, 14,74% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,06% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -2,98%.

Cotação: R$ 3,2605 Variação: 
-3,54% - Euro Compra: US$ 
1,1207 (às 17h31) Venda: US$ 
1,1207 (às 17h31) Variação: 
+0,97% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6430 Venda: R$ 3,6450 
Variação: -3,06% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5070 Venda: R$ 
3,8200 Variação: -3,05%.

turo: +2,46% Pontos: 63.015 
Máxima (pontos): 63.950 Míni-
ma (pontos): 62.690. Global 40 
Cotação: 931,252 centavos de 
dólar Variação: estável.

Apostando em um futuro 
bom relacionamento 
com prováveis candi-

datos que fossem eleitos em 
2014, a J&F (holding contro-
ladora do grupo JBS) destinou 
mais de R$ 500 milhões para 
ajudar a eleger governadores, 
deputados estaduais, federais 
e senadores de todo o país, 
segundo os delatores.  Em um 
dos depoimentos que prestou 
ao Ministério Público Federal 
(MPF), com quem firmou 
acordo de delação premiada 
já homologada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
diretor de Relações Institu-
cionais e Governo da J&F, 
Ricardo Saud, entregou um 
levantamento detalhado em 
que aponta todos os candida-
tos fi nanciados pela empresa.

De acordo com Saud, o to-

     

JBS ajudou a fi nanciar 
campanhas de 1.829 
candidatos de 28 partidos

tal em dinheiro repassado por 
meio de “pagamentos dissimu-
lados” alimentou as campanhas 
de 1.829 candidatos. Destes, 
179 se elegeram deputados 
estaduais em 23 unidades da 
federação e 167 deputados 
federais por 19 partidos. O 
delator não deixa claro quais 
pagamentos foram feitos via 
caixa 2 e quais foram doações 
ofi ciais. No depoimento, divul-
gado após a retirada do sigilo da 
delação, ele dá a entender que 
os valores citados se referem 
apenas às campanhas de 2014. 

Em outro depoimento, o 
dono da JBS, Joesley Batista, 
também afi rmou que a maioria 
das doações feitas pela em-
presa tratava-se de propina 
disfarçada por contrapartidas 
recebidas. “Doamos propina a 
28 partidos”, contou Saud, ad-

mitindo que os mais de R$ 500 
milhões destinados a agentes 
públicos para as eleições de 
2014 formavam um “reservató-
rio de boa vontade”. “Era para 
que eles não atrapalhassem a 
gente”, afi rmou.

O delator cita ainda que 
foram distribuídas “propina 
para 16 governadores eleitos 
e para 28 candidatos ao Sena-
do que disputavam a eleição, 
a reeleição ou a eleição para 
governador”, acrescentou. 
Segundo ele, os governadores 
eleitos pertenciam ao PMDB 
(4), PSDB (4), PT (3), PSB 
(3), PP (1) e PSD (1). Ao 
entregar a documentação aos 
procuradores, Saud enfatizou 
a importância do “estudo” 
que fez por sua própria conta. 
“Aqui estão todas as pessoas 
que direta ou indiretamente 

Joesley Batista, dono da JBS que, em 2014, destinou mais de R$ 500 milhões para ajudar a eleger 

governadores, deputados estaduais, federais e senadores de todo o país.

receberam propina da gente”. 
Joesley Batista disse, ainda, 

que atuou juntamente com o 
deputado João Bacelar (PR-
-BA) na compra de cinco 
deputados federais, ao custo 
de R$ 3 milhões cada um, para 
votarem contra o impeachment 

da ex-presidente Dilma Rous-
seff. No dia 9 de abril de 2016, 
um sábado, uma semana antes 
da votação do impeachment 
na Câmara, ele se reuniu com 
Bacelar. Na ocasião, segundo 
o delator da JBS, Bacelar disse 
que “tinha conseguido conven-

cer 30 deputados a votarem a 
favor de Dilma em troca de R$ 
5 milhões cada um”. Joesley, 
no entanto, diz ter concorda-
do com a “compra” de apenas 
5 deputados no valor total de 
R$ 15 milhões divididos em 
parcelas (ABr).

Dom Sérgio da Rocha Krieger, 

presidente da CNBB.

Brasília - A cúpula da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) manifestou 
“espanto” e “indignação” dian-
te das “graves” denúncias de 
corrupção investigadas pela 
Operação Lava Jato. Em nota 
divulgada na sexta-feira (19), 
os dirigentes da entidade 
ressaltam que “saídas” para a 
atual crise devem respeitar e 
fortalecer o Estado democrá-
tico de direito. “Tais denúncias 
exigem rigorosa apuração, 
obedecendo-se sempre as 
garantias constitucionais”, 
ressalta o documento. 

“Apurados os fatos, os auto-
res dos atos ilícitos devem ser 
responsabilizados”, comenta 
a CNBB. “A vigilância e a par-
ticipação política das nossas 
comunidades, dos movimentos 
sociais e da sociedade, como 
um todo, muito podem contri-
buir para elucidação dos fatos 
e defesa da ética, da justiça e 
do bem comum”. O documento 
é assinado por dom Sérgio da 
Rocha Krieger, presidente da 

Secretário de Previdência 

do Ministério da Fazenda, 

Marcelo Caetano.

Rio - O secretário de Previdên-
cia do Ministério da Fazenda, 
Marcelo Caetano, defendeu na 
sexta-feira (19), a reforma da 
Previdência proposta pelo gover-
no do presidente Michel Temer, 
sem fazer qualquer referência à 
crise política gerada pela reve-
lação da delação premiada dos 
executivos do frigorífi co JBS. 
“A reforma da Previdência é 
uma questão de Estado, não de 
governos”, afi rmou.

O secretário citou a questão 
demográfi ca. “As gerações que 
agora nascem sequer repõem 
a dos seus pais”, disse Caeta-
no, lembrando que o ritmo de 
envelhecimento da população 
brasileira se dá num movimento 
mais acelerado do que o veri-
fi cado na Europa. O problema 
no Brasil é mais grave também 
porque o País “já parte de uma 
despesa previdenciária que é 
elevada”. Segundo Caetano, 
os gastos com Previdência dos 
setores público e privado no 
Brasil equivalem a 13% do PIB, 
e tendem a subir por causa do 
envelhecimento da população. 

Crise não afeta 
programa de parcerias 
e investimentos

Rio - O secretário especial 
do Programa de Parceria e In-
vestimentos (PPI), Adalberto 
Vasconcelos, afi rmou na sexta-
-feira (19), que as concessões 
em infraestrutura do governo 
federal não vão parar por causa 
da crise política defl agrada com 
a revelação da deleção premiada 
de executivos da JBS. “Inde-
pendentemente do que venha 
a acontecer, nada disso afeta o 
PPI”, afi rmou Vasconcelos.

Segundo o secretário, na 
quarta, dia seguinte à revela-
ção do acordo de delação da 
JBS, enquanto as cotações das 
ações despencavam e o dólar 
disparava na Bolsa, houve 
uma reunião com cerca de 45 
técnicos do PPI. Os cronogra-
mas estão mantidos, garantiu 
Vasconcelos. 

O fato de os investimentos 
serem de longo prazo, da 
demanda por infraestrutura 
existir e de não haver espaço 
para investimentos diretos no 
orçamento público garante a 
continuidade das concessões, 
disse Vasconcelos (AE).

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) projeta um 
crescimento de 0,2% para o 
PIB neste ano e uma expansão 
econômica de 1,7% para 2018. 
“O crescimento em 2017 será 
sustentado pela safra de soja, 
pelo aumento do consumo, im-
pulsionado pela liberação das 
contas inativas do FGTS, uma 
retomada gradual do investi-
mento e a alta dos preços do 
minério de ferro”, diz o relatório 
divulgado na sexta-feira (19). 
As projeções estão abaixo do 
crescimento esperado para a 
América Latina e o Caribe, de 
1,1% para a região em 2017 e 
de 2% em 2018. 

Para as previsões, o relatório 
leva em consideração uma 
modesta queda dos preços das 
commotities e o aumento das in-
certezas políticas globais. Para 
os economistas da entidade, a 
América Latina passa por um 
processo de lenta retomada eco-
nômica, após um período de re-
cessão. No Brasil, o documento 

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse 
que o Brasil tem “amortecedores 
robustos” e, por isso, está menos 
vulnerável a choques internos e 
externos. A afi rmação foi feita 
em reunião-almoço, promovida 
pelo banco Santander, em São 
Paulo, na sexta-feira (19). “A 
política econômica doméstica 
mudou de direção há um ano, 
e as reformas implementadas 
neste curto período mostraram 
resultados positivos, por isso 
a importância de se continuar 
nesse caminho virtuoso”, disse 
Goldfajn.

O BC continuará monito-
rando o impacto das informa-
ções políticas recentemente 
divulgadas e atuará, segundo 
Goldfajn, sempre que neces-
sário, para manter a plena fun-
cionalidade dos mercados. O 
mercado fi nanceiro enfrentou 
turbulências, no primeiro dia 
de funcionamento após divul-
gação de parte do conteúdo da 
delação dos empresários Joes-
ley Batista e Wesley Batista, 
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Fabio Rodrigues/ABr

São Paulo - Na primeira 
agenda pública do governa-
dor Geraldo Alckmin após as 
revelações da delação da JBS, 
que provocaram a abertura 
de uma investigação contra o 
presidente Michel Temer no 
STF e o afastamento do senador 
Aécio Neves de suas funções 
parlamentares, o tucano pau-
lista afi rmou que o “PSDB vai 
mais uma vez ajudar o Brasil”. 
Alckmin deu essa declaração 
após ser questionado sobre a si-
tuação de Aécio, que até ontem 
ocupava o posto de presidente 
nacional do partido - ele pediu 
licenciamento do cargo.

“O Aécio tomou atitude cor-
reta, necessária, se afastando 
da presidência do partido para 
cuidar da sua defesa. O senador 
Tasso Jereissati (que assumiu 
a função ontem) era a pessoa 
mais indicada. Já foi presidente 
do PSDB, pessoa extremamen-
te preparada, experiente, um 
grande governador do Ceará 
e senador da República. É um 
momento que exige compro-

Julian do WikiLeaks
A promotoria pública da 

Suécia anunciou que decidiu 
encerrar uma investigação 
sobre estupro envolvendo o 
fundador do site WikiLeaks, 
Julian Assange. O Equador 
concedeu asilo a Assange em 
2012 e o fundador de WikiLeaks 
tem vivido na embaixada do 
país em Londres desde então.

Luiz C. Ribeiro Photography

Ayrton Vignola/Estadão

FMI projeta crescimento de 
0,2% para o Brasil em 2017

Para o FMI, a chave para 

o sucesso do Brasil é focar 

nas reformas.

destaca que a infl ação tem caído 
rapidamente, fi cando dentro da 
meta ao fechar 2016 em 6,3%. 
O fundo ressalta a emenda 
constitucional aprovada no fi m 
do ano passado, que limitou os 
gastos do governo federal. 

As reformas propostas pelo go-
verno e o progresso da incerteza 
política são fatores que continu-
aram afetando as perspectivas 
brasileiras. Nesse sentido, o fun-
do enfatiza o papel da reforma 
da Previdência. “O sistema que 

foi criado décadas atrás precisa 
ser modifi cado, atualizado, adap-
tado para essa nova realidade 
demográfi ca”, ressaltou o chefe 
de missão do FMI para o Brasil, 
Alfredo Cuevas.

O diretor do Departamento 
do Hemisfério Ocidental do 
FMI, Alejandro Werner, disse, 
no entanto, que ainda é cedo 
para saber como as turbulên-
cias políticas vão afetar a agen-
da de reformas e a economia 
nos próximos meses (ABr).

CNBB manifesta ‘espanto e 
indignação’ com denúncias

CNBB, dom Murilo Ramos, vi-
ce-presidente, e dom Leonardo 
Ulrich Steiner, secretário-geral. 

“A superação da grave crise 
vivida no Brasil exige o resgate 
da ética na política que desem-
penha papel fundamental na 
sociedade democrática. Urge 
um novo modo de fazer polí-
tica, alicerçado nos valores da 
honestidade e da justiça social”, 
avaliam os religiosos (AE).

Reforma da previdência 
é questão de Estado

Citando a importância de 
seguir o rito democrático para a 
aprovação da reforma, Caetano 
defendeu a proposta conforme 
saiu da comissão especial da 
Câmara. “É, sim, uma reforma 
abrangente”, disse o secretário, 
defendendo a “harmonização” de 
regras entre os setores público 
e privado e a idade mínima de 
aposentadoria. “Idade mínima 
de 65 anos já existe para muita 
gente”, disse Caetano, referindo-
-se ao mínimo necessário para a 
aposentadoria por idade, confor-
me as regras atuais (AE).

País tem “amortecedores 
robustos” para crise

donos do grupo JBS.
Goldfajn acrescentou que 

o BC tem atuado, em coorde-
nação com a Fazenda, para 
dar liquidez aos mercados, 
por meio de swaps cambiais 
(equivalentes à venda de dóla-
res no mercado futuro) e dos 
leilões de recompra de títulos 
públicos. “O BC e o Tesouro 
Nacional têm vários instrumen-
tos à disposição. Essa atuação 
fi rme e serena tem foco no bom 
funcionamento dos mercados”, 
acrescentou (ABr).

j ,

Alckmin: ‘PSDB vai mais 
uma vez ajudar o Brasil’

misso com o País, serenidade. 
Acho que o PSDB vai mais uma 
vez ajudar o Brasil”, disse.

Sobre a crise que se instalou 
no Palácio do Planalto, o gover-
nador evitou opinar. “O Brasil 
já superou outras crises. Vai 
também ultrapassar e superar 
essa crise. Nosso foco tem de 
ser proteger a nossa população. 
Nós estamos infelizmente com 
14 milhões de desempregados e 
6 milhões no desalento. Temos 
de ter serenidade e responsabi-
lidade neste momento” (AE).
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Mario Enzio (*)

Turbulência

É um estado alterado, 

de perturbação da 

ordem, que pode ser 

até de comoção. Mas, 

também há pessoas 

que tem esse caráter 

de inquietação desde 

pequeno.

Podemos, se entrarmos 
por esse caminho, de-
fi nirmos como défi cit 

de atenção, hiperativos, e se 
não controlar esse jeito de ser, 
como pessoas problemáticas. 
Sabem como são as pessoas 
que nascem para serem desor-
deiras, que na sua mecânica de 
fl uídos, a bílis contribui para 
ao chegar num ambiente já se 
fazer notar? Pois é, tumultuar 
é com elas. Claro que esse 
fluxo turbulento tem uma 
hora que escoa e o alvoroço 
se mantém em ordem. 

Num navio, quando as 
ordens do capitão não eram 
respeitadas, um motim era 
confl agrado, a disputa por 
quem iria mandar daquele 
momento em diante. Afi nal, 
enfrentar uma tormenta em 
alto mar, sem saber para 
onde se está indo, não é para 
qualquer marujo inexperien-
te, nem para quem quer se 
arriscar no desconhecido. 

Melhor é fi car com as rega-
lias que já se têm. Então, o me-
lhor caminho é uma pequena 
revolta para mostrar poder.

A agitação é a ordem no 
recreio, ruidosa, desorde-
nada, mas que as crianças 
parecem se entender. É como 
se inconscientemente tives-
sem certeza de que aquilo 
que estão fazendo é melhor 
naquele momento. Há uma 
comunicação que não se con-
segue compreender. Como, 
aquela movimentação no ar, 
em grandes altitudes, olha-
-se o céu limpo, mas o avião 
balança. Há uma corrente de 
ar que joga, empurra, há uma 
mudança brusca de tempe-

ratura, na velocidade ou na 
pressão do ar.

Quando a mudança é de uma 
hora para outra ou quando 
acontecem variações segui-
das, não há como controlar um 
avião rapidamente, o mesmo 
ocorre quando um grupo de 
pessoas resolve fazer manifes-
tações de surpresa numa rua 
da cidade, sem que tenham 
combinado anteriormente. Ou 
mesmo quando se vivencia um 
ataque terrorista, não há como 
se adaptar aquela pressão que 
se está sofrendo. 

Assim como no avião, essas 
massas descontroladas mu-
dam a sustentação de quem 
estava em equilíbrio.  E, nessa 
esteira de turbulência que afe-
ta toda a natureza das coisas, 
dependendo de suas intensi-
dades, é melhor não entrar em 
áreas de instabilidade. 

Quando sabemos o que va-
mos enfrentar, fi ca mais fácil 
administrar e resistir às infl u-
ências e difi culdades. Como 
em observação de no nosso 
dia a dia, seja pela fumaça de 
uma chaminé, na sua relativa 
calmaria, ou o sofro de um 
vento forte, tudo varia com 
sua intensidade. 

Podemos retratar que inte-
resses se assemelham nesse 
sentimento, que podem ser 
um jeito de ser de alguém ou 
de um grupo que quer se rela-
cionar com outros ou que quer 
apenas chamar a atenção. Se 
for só isso, damos conta. Se for 
para querer trazer de volta as 
tempestades e o movimento 
caótico e imprevisível do que 
é irregular, entendo que isso 
não se quer.

O movimento turbulento 
tem muitas escalas e uma das 
habilidades é misturar tudo 
sem que se saiba onde se irá 
chegar. Qualquer semelhança 
com o que estamos vivendo é 
mera coincidência. 

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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O fogo acaba provocando prejuízos incalculáveis às pessoas e 

também ao meio ambiente, à natureza.

Com a proximidade das fes-
tas de São João, em junho, o 
risco de incêndios provocados 
por balões aumenta conside-
ravelmente. Estima-se até 
30% a mais de casos nessa 
época do ano. “São inúmeros 
os danos que a queda de 
um balão pode provocar. De 
incêndios de grandes pro-
porções em áreas urbanas a 
queimadas em áreas verdes 
de difícil combate, o fogo 
acaba provocando prejuízos 
incalculáveis às pessoas e 
também ao meio ambiente, à 
natureza. Além do risco que 
oferece também à segurança 
da aviação”, diz o Biólogo 
Giuseppe Puorto, membro do 
CRBio-01 Conselho Regional 
de Biologia – 1ª Região (SP, 
MT e MS).

As queimadas destroem a 
fauna e a fl ora nativas, cau-
sam empobrecimento do solo 
e reduzem a penetração de 
água no subsolo, entre outros 
danos ao meio ambiente. “O 
local atingido pelo fogo acaba 
sofrendo com outras sérias 
consequências. O desapa-
recimento de determinadas 
espécies, animal ou vegetal, 
pode acabar desencadeando 
outros problemas, ameaçando 
seriamente a nossa biodiversi-
dade”, alerta Puorto. Proibida 

O leite pode permanecer no freezer ou congelador da geladeira 

por até dez dias.

A pasta, em parceria com 
a Rede Global de Bancos 
de Leite Humano, lançou 

a Campanha Doe Leite Materno. 
O objetivo é conscientizar a 
sociedade sobre a importância 
da doação, além de incentivar 
a prática entre mães que ama-
mentam.

A amamentação, segundo o 
ministério, é o principal fator 
de redução da mortalidade na 
infância. A campanha prevê o 
aumento do número de novas 
doadoras voluntárias e também 
do volume de leite coletado e 
distribuído a recém-nascidos 
prematuros e de baixo peso 
internados em todo o país. O 
Brasil possui a maior rede de 
bancos de leite do mundo – 221 
unidades em todos os estados, 
além de 186 postos de coleta. 
O alimento passa por controle 
de qualidade antes de ser dis-

Ministro na 
Coreia
do Sul

renuncia
por 

negligência
O ministro interino de 

Justiça sul-coreano, Lee 
Chang-jae, apresentou, 
na sexta-feira (19), sua 
renúncia depois de uma 
investigação interna em 
sua pasta por suposta 
negligência em torno de 
um envolvido no caso 
Rasputina, que forçou o 
impeachment da então 
presidente Park Geun-hye. 

Lee estava no cargo como 
interino desde novembro, 
quando o então ministro de 
Justiça Kim Hyun-woong 
renunciou, pelo caso Ras-
putina, depois de passar 
seus últimos dias no posto 
à espera do anúncio do ga-
binete do novo presidente 
eleito sul-coreano, Moon 
Jae-in.

O anúncio de Lee ocorre 
um dia depois do início das 
investigações em torno de 
um alto funcionário de Jus-
tiça, Ahn Tae-geun, que su-
postamente recompensou, 
com dinheiro vivo, mem-
bros do Ministério depois 
que estes não detiveram o 
ex-secretário presidencial 
Woo Byung-woo duran-
te a investigação deste 
caso. Woo, ex-secretário 
presidencial de Assuntos 
Civis, será julgado por 
acusações de negligência, 
porque permitiu que Choi 
Soon-sil, amiga íntima da 
ex-presidente Park conhe-
cida como Rasputina, se 
envolvesse em assuntos 
de Estado.

No entanto, Woo é um 
dos poucos envolvidos na 
trama de corrupção que 
não foi colocado em pri-
são preventiva apesar das 
duas tentativas da promo-
toria para detê-lo. O caso 
Rasputina provocou em 
março o impeachment da 
presidente Park, em prisão 
preventiva e à espera de 
julgamento, acusada de 
criar uma rede de tráfe-
go de influências junto a 
sua amiga Choi, e forçou 
antecipar as eleições pela 
primeira vez na história da 
democracia da Coreia do 
Sul (Agência EFE).

Quadro “Untitled”, do artista norte-americano

Jean-Michel Basquiat.

O quadro “Untitled”, do artista 
norte-americano Jean-Michel 
Basquiat, foi vendido na última 
quinta-feira (18), por US$ 110 
milhões em um leilão organi-
zado pela Sotheby’s, em Nova 
York. Com a compra, a pintura 
de Basquiat vira a obra de arte 
contemporânea vendida pelo 
segundo maior preço já pago. O 
comprador é um empreendedor 
e colecionador japonês, Yusako 
Maezawa, fundador da “Start 
Today”, uma das gigantes na área 
do comércio eletrônico. 

Ele deu lances para adquirir 
a pintura com o comerciante 
Nicholas Mueller. “Quando vi esta 
pintura, fui surpreendido com 
tanta emoção e gratidão pelo meu 
amor pela arte”, disse Maezawa 
ao jornal “The Guardian”. O qua-
dro, que retrata um crânio preto 
sobre uma tela azul, foi vendido 
em apenas 10 minutos e bateu 
em cerca de US$ 60 milhões o 
valor inicialmente estimado pela 
Sotheby’s, que organizou o leilão 
e tinha prometido a Lise Spiegel 
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Leite Materno: um pote sustenta 
até dez recém-nascidos

No Dia Nacional de Doação de Leite Materno, lembrado na sexta-feira (19), o Ministério da Saúde 
reforçou, por meio das redes sociais, que o ato pode salvar vidas, uma vez que cada 300 mililitros 
(mL) do alimento sustentam, em média, dez recém-nascidos

te, a Rede Brasileira de Bancos 
de Leite Humano consegue 
suprir em torno de 60% da 
demanda para recém-nascidos 
internados em unidades de 
terapia intensiva.

Toda mulher que amamenta 
é considerada uma possível 
doadora de leite humano – bas-
ta estar saudável e não tomar 
nenhum medicamento que 
interfi ra no processo. Quem 
estiver amamentado e quiser 
doar deve procurar o banco de 
leite mais próximo ou ligar para 
o Disque Saúde 136.

De acordo com o ministério, 
não existe quantidade mínima 
para fazer a doação. Já que um 
pote de 300 ml de leite humano 
pode alimentar até dez recém-
-nascidos internados, a mulher 
não precisa se preocupar em 
encher o pote para fazer a 
doação (ABr).

tribuído e é fornecido de acordo 
com as necessidades de cada 
criança.

Dados do ministério indicam 
que, no Brasil, nascem cerca 
de 3 milhões de bebês por ano, 
sendo 332 mil prematuros ou 
com baixo peso (menor de 2,5 

quilos). O recém-nascido, nes-
ses casos, tem melhor chance 
de sobrevivência e recuperação 
quando a alimentação com leite 
humano é ofertada. Apesar da 
mobilização, o número de do-
ações no país ainda é baixo em 
relação à demanda. Atualmen-

Balões provocam danos 
incalculáveis à natureza

desde 1998, a prática de soltar 
balões é considerada crime 
ambiental, com pena de até três 
anos de detenção e pagamento 
de multa. 

“No entanto, só a lei não inibe 
a ação dos baloeiros. Por isso, 
é importante maior rigor no 
combate à prática, principal-
mente por meio de denúncias, 
até mesmo em casos apenas de 
suspeita”, defende o Biólogo. 
As denúncias podem ser feitas 
anonimamente ao Corpo de 
Bombeiros, às prefeituras, às 
secretarias estaduais do Meio 
Ambiente e também ao Ibama. 
Embora esses números não 
estejam relacionados à queda 

de balões, segundo o Inpe, o 
Brasil até registrou uma queda 
no número de queimadas em 
2016, se comparado ao ano de 
2015 – caiu de 235 mil para 
188 mil. 

No entanto, o ano de 2015 
foi a pior da história desde 
que o monitoramento por sa-
télite passou a ser registrado, 
em 1988. Mato Grosso, um 
dos estados da jurisdição do 
CRBio-01, no mês de junho 
de 2016, foi o Estado com 
o maior número de focos 
de incêndio registrado pelo 
INPE, com 1.417 ocorrências. 
Seguido do Tocantins, com 
1.307 (CRBio).

Obra de Basquiat é arrematada
por US$ 110 milhões

Wilks, vendedora da pintura, que 
a obra de arte superaria o último 

recorde de Basquiat, de US$ 57 
milhões (ANSA/COM ANSA).

O secretário de Defesa dos EUA, general 
James Mattis, anunciou na sexta-feira (19) que 
o presidente Donald Trump ordenou a adoção 
da estratégia de “cercar e aniquilar” o Estado 
Islâmico (EI) em todas as zonas onde o grupo 
jihadista opera. Em uma coletiva de imprensa 
no Pentágono, Mattis assegurou que o objetivo 
é que o EI não escape das zonas onde resiste, 
a fi m de eliminá-lo. Junto ao chefe do Estado 
Maior, general Joseph Dunford, Mattis anunciou 
uma “mudança tática” que não buscará deslocar 

os jihadistas de suas posições, mas “cercá-los”.
A nova estratégia - que não se restringirá à Síria 

e ao Iraque apenas, mas também alcançará outros 
lugares onde há presença do grupo jihadista, 
como Líbia e Afeganistão - pretende fazer com 
que os combatentes estrangeiros que se juntaram 
ao EI não possam fugir e retornar a seus países. 
“Os combatentes estrangeiros são uma ameaça 
estratégica”, apontou Mattis, dizendo que “ani-
quilará” essa ameaça para que não ponham em 
risco outros países. Ele disse que as regras de 

combate não mudarão e que continuará tentando 
fazer o possível para minimizar as vítimas civis nos 
bombardeios e operações americanas de apoio 
às forças locais na Síria e no Iraque. O anúncio 
da nova estratégia ocorre na véspera do início da 
primeira viagem internacional de Trump como 
presidente à Arábia Saudita, Israel e Europa, 
onde a luta contra o terrorismo jihadista será 
tema central das conversas, especialmente na 
capital saudita Riad e na reunião de cúpula da 
Otan, em Bruxelas (Agência EFE).

Trump ordena “cercar e aniquilar” Estado Islâmico
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Como potencializar o seu 
negócio nas principais 

datas do comércio

As datas comemorativas 

como Dia dos 

Namorados são ótimos 

momentos para 

potencializar as vendas 

no varejo físico

As oportunidades tor-
nam-se ainda maiores 
quando há organização 

e planejamento, utilizando 
a inteligência da análise de 
comportamento dos clientes 
durante todo o ano, por meio 
da tecnologia. Dispositivos 
para monitoramento de tráfe-
go, por exemplo, conseguem 
medir índices de conversão, 
atratividade, frequência, en-
tre outros indicadores sobre 
o comportamento do cliente 
dentro de um estabelecimento 
comercial. 

Todos esses indicadores 
permitem que as estratégias 
de venda sejam direcionadas 
de forma certeira para os mais 
diversos tipos de consumido-
res. Durante as sazonalidades, 
grande parte do público que 
vai ao comércio está à procura 
de presentes para  familiares e 
amigos. Uma vitrine com itens 
relevantes e preços competiti-
vos é fundamental para atrair 
um cliente para dentro da loja. 

Por isso, a taxa de atrati-
vidade mensurada durante 
o restante do ano mostra ao 
gestor o resultado de diferen-
tes estratégias de produtos e 
valores, permitindo colocar 
em prática nas semanas que 
antecedem o Dia das Mães, 
por exemplo, ações que se 
mostraram mais efetivas para 
engajar o maior número de 
consumidores. 

O mapeamento dos chama-

dos hot zone também serve 
de insumo ao gerente da loja 
ao orientar e distribuir os 
vendedores pelos espaços do 
estabelecimento que recebem 
mais pessoas, a fi m de ajudá-las 
a encontrar o que procuram ou 
esclarecer eventuais dúvidas. 

Além disso, é possível tam-
bém avaliar o motivo das zonas 
de calor e transferir itens mais 
atrativos para outras gôndolas 
ou até seções, espalhando os 
visitantes de maneira mais 
equilibrada. Outra atividade 
corriqueira durante os perí-
odos sazonais é a pesquisa 
de preços, que faz com que 
potenciais consumidores vi-
sitem uma ou mais lojas com 
frequência antes de decidir o 
presente e o local onde dese-
jam comprar. 

Neste contexto, a efetividade 
das estratégias citadas acima 
pode ser avaliada ou revista por 
meio da taxa de conversão ba-
seada em visitantes únicos. Ou 
seja, os sensores conseguem 
descartar visitas repetidas e 
funcionários para realizar uma 
contagem mais próxima da 
realidade entre oportunidades 
e vendas consumadas.

Os insights são diversos, e os 
lojistas que compreenderem a 
importância estratégica do uso 
de analytics em seus estabele-
cimentos terão mais chances 
de entregar uma experiência 
de compra diferenciada, garan-
tindo, assim, um relacionamen-
to melhor com seu público e 
até mesmo a fi delização desses 
consumidores para as datas 
comemorativas seguintes. 

(*) - É sócio fundador da FX Retail 
Analytics, empresa que oferece 

inteligência para o varejo por meio do 
monitoramento de fl uxo.

Walter Sabini Junior (*)

A - Jovens Empreendedores
A Lojas Americanas está com vagas abertas para o Programa de Estágio 
em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Podem se can-
didatar estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social, Economia, Engenharia de Produção e Marketing, 
com previsão de formatura em dezembro de 2017. O processo seletivo 
inclui triagem curricular, etapas on-line e com área de Gente & Gestão, 
além de entrevistas com gestores. A empresa busca estudantes que se 
identifi quem com o mercado varejista, por desafi os, ambição, foco em 
resultados e dinamismo. Inscrições no endereço (estagio.lasa.com.br).

B - Terceirização e Reformas
A aprovação da nova lei de terceirização e a tramitação da reforma trabalhista 
no Congresso têm dominado os debates nos últimos meses no Brasil. Para 
esclarecer dúvidas e atualizar a discussão, a Roncato Advogados promove 
na próxima tgerça-feira (23), às 9h30, o evento “Relação de Trabalho - PJ 
X CLT X Terceirização”. A palestra será comandada pela advogada Michely 
Xavier. Voltada a administradores, controllers, diretores, gestores e super-
visores, o encontro abordará também as mudanças nas regras de trabalho 
temporário. Acontece no Auditório Roncato Advogados, na Vila Mariana. A 
inscrição gratuita, com vagas limitadas, pode ser feita pelo telefone (3171-
0588) ou e-mail (comunicacao@roncatoadvogados.com.br). 

C - Maratona para Estudantes
A Scania Latin America lança a segunda edição do desafi o ‘Inovathon 
Logistics Challenge’, uma maratona para estudantes universitários que 
terão a missão de criar uma solução inovadora com foco em logística. 
Estudantes de todo o país podem se inscrever no site ofi cial até o dia 
16 de junho. O formato do projeto foi pensado para que os estudantes 
tenham oportunidade de aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala 
de aula, colocando-os em prática dentro de um ambiente real de uma 
empresa. O trabalho em equipe e a organização do tempo são fatores 
primordiais para a resolução dos cases. Outras informações e inscrições 
no site (http://www.inovathonscania.com.br/).

D - Excipientes Farmacêuticos
A Colorcon, líder mundial no desenvolvimento de revestimentos e ex-
cipientes especiais para sólidos orais, acaba de inaugurar sua primeira 

fábrica na América Latina. Localizada em Indaiatuba, a planta é a décima 
primeira unidade industrial da empresa no mundo e a sétima dedicada 
exclusivamente ao revestimento de películas para comprimidos. A 
cerimônia de inauguração contou com a presença do CEO global da 
Colorcon, Martti Hedman, e do presidente da Colorcon para as Américas, 
Perry Cozzone, além de autoridades e representantes de entidades do 
setor. A planta fabrica produtos de revestimento de película para os 
mercados farmacêutico, nutricional e veterinário de Brasil, Argentina, 
Chile, Paraguai e Uruguai. 

E - Feira de Vinhos
Principal portal de contato entre o mundo do vinho e a América do Sul, 
o ExpoVinis Brasil 2017 persiste em meio ao atual cenário econômico e 
confi rma sua 21ª edição, que será realizada entre 6 e 8 de junho no Expo 
Center Norte. Entre as empresas participantes estão vinícolas do Brasil 
reunidas pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) - Casa Venturini, 
Peterlongo, Rasip/RAR, Don Guerino, Vinícola Batalha, Vinícola Ara-
curi, Capoani, Zanella, Don Candido, Cavalleri, Sanjo, Lucano, Campos 
de Cima, Marco Luigi e Dom Pedrito, além de Pericó e Laurentia, que 
participam com espaços próprios. Também já confi rmaram presença 
produtores de Portugal, Chile, Itália, Eslovênia, Reino Unido, Argentina 
e Espanha. Mais informações em: (www.expovinis.com.br).

F - Experiência Única
A acessibilidade, por meio da tecnologia, já é uma realidade para a 
Samsung. Com esta fi losofi a em mente, a empresa acaba de lançar um 
projeto exclusivo e inovador “Teatro para Todos os Ouvidos”, em que 
disponibiliza os óculos de realidade virtual Samsung Gear VR* para que 
defi cientes auditivos e surdos consigam assistir a uma peça de teatro 
sem a necessidade de um intérprete de Libras. A ação, desenvolvida em 
parceria com a Leo Burnett Tailor Made, será oferecida na peça “O Pai”,  
com Fulvio Stefannini e grande elenco,  nos meses de junho e julho, no 
teatro Fernando Torres.  Outras informações: (www.teatrofernandotor-
res.com.br) e (http://news.samsung.com/br). 

G - Prática da Delegação
Com o objetivo de eliminar sobrecargas de trabalho e incentivar a 
descentralização de tarefas, por meio da utilização da ferramenta da 

delegação, a Abimaq promove o curso “Desenvolvendo equipe compro-
metida através da delegação”, no dia 6 de junho, das 09h00 às 18h00, 
na sua sede (Av. Jabaquara, 2925). Voltado a gestores de equipes e 
de processos que tenham como objetivo concluírem tarefas dentro de 
prazos pré-estabelecidos, o curso proporciona conhecimentos teóricos 
e práticos do processo de delegação e permite que os líderes e suas 
equipes se tornem mais produtivos. Inscrições, e mais informações, tel. 
5582-6313 ou (www.abimaq.org.br).

H - Veleiro em Paraty  
Oferecer viagens como forma de incentivar a equipe ou agradecer aquele 
cliente fi el é uma prática cada vez mais utilizada pelo marketing ou RH 
das grandes empresas. Por isso, a Wind Charter, maior empresa de alu-
guel de veleiros da América Latina, passa a trabalhar com este público, 
usando de pacotes personalizados. São dez veleiros, de 34 a 50 pés, que 
comportam até 8 pessoas no pernoite. A diária para até cinco pessoas 
pode sair mais barata do que uma diária em pousada. Como os pacotes 
são personalizáveis, é possível contratar diversos serviços extras como 
skipper e cozinheiro. As viagens podem ser realizadas o ano todo com 
opções também de cruzeiro de fl otilha, com aluguel de mais de um barco 
de cada vez. Saiba mais em: (www.windcharter.com.br).

I - Políticas Públicas
Uma startup que fi scaliza a qualidade de serviços públicos e incentiva 
a tomada de decisões do governo com base na participação popular é o 
primeiro investimento na área de políticas públicas do bilionário ame-
ricano Pierre Omidyar, fundador da plataforma de comércio eletrônico 
eBay, no Brasil. Sediado em São Paulo, o Colab.re vai receber aporte 
de R$ 4 milhões, capitaneado pelo maior fundo de impacto social do 
mundo, o Omidyar Network, criado pelo empreendedor da tecnologia e 
que está situado no Vale do Silício, e também pelo investidor da área de 
mídias independentes MDIF (Media Development Investment Fund), 
baseado em Nova Iorque.

J - BMW G310R é Brasileira  
A primeira unidade da motocicleta BMW G 310R, na cor branca, foi 
produzida na última quinta-feira (18), na fábrica do BMW Group em 
Manaus. Além desse modelo, a nova fábrica produz outros nove mode-
los, todos voltados para o mercado nacional. O investimento inicial do 
BMW Group foi de aproximadamente 10,5 milhões de euros na planta, 
que tem capacidade produtiva inicial de 10 mil motocicletas por ano 
e já foi responsável pela contratação de mais de 175 colaboradores 
e 45 fornecedores locais, sendo 15 para a nova linha de produtos — 
números que podem crescer de acordo com o aumento da demanda. 
Inaugurada em outubro de 2016, a fábrica de Manaus produz cerca 
de 98% da demanda da BMW Motorrad no Brasil. Informações (www.
bmw-motorrad.com.br).

TEL: 3106-4171

A - Jovens Empreendedores
A Lojas Americanas está com vagas abertas para o Programa de Estágio 

fábrica na América Latina. Localizada em Indaiatuba, a planta é a décima 
primeira unidade industrial da empresa no mundo e a sétima dedicada 
exclusivamente ao revestimento de películas para comprimidos A

Os empresários da indústria farmacêutica foram os que 

apresentaram maior confi ança.

O Índice de Confi ança do 
Empresário Industrial (ICEI) 
registrou 53,7 pontos neste 
mês, com alta de 0,6 ponto 
em maio frente a abril. Esse 
aumento do indicador reverte 
parcialmente a queda de 0,9 
ponto assinalada em abril. As 
informações são da pesquisa 
divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
Índices acima de 50 pontos 
mostram industriais confi an-
tes; abaixo dessa linha, indi-
cam empresários com falta de 
confi ança.

Em relação a maio do ano 
passado, o índice está 12,5 
pontos maior. No entanto, o ín-
dice ainda não ultrapassou sua 
média histórica de 54 pontos.

Dos componentes do ICEI, os 
empresários percebem que há 
piora nas condições atuais, cujo 
indicador foi de 46,3 pontos, 
abaixo da linha dos 50 pontos. 
Já as expectativas são positivas, 
com índice de 57,4 pontos.

Índice de Confi ança do 
Consumidor registrou 
estabilidade em abril

Em abril, o Índice de Confi ança 
do Consumidor (ICC) do município 
de São Paulo fi cou praticamente 
estável ao alcançar 109,0 pontos 
em abril, levemente abaixo dos 
109,4 pontos apurados em março. 
Na comparação com abril de 2016, 
quando o indicador marcava 87,7 
pontos, porém, houve crescimento 
expressivo de 24,3%. A pesquisa é 
realizada mensalmente pela Feco-
mercioSP e a escala de pontuação 
varia de zero (pessimismo total) a 
200 (otimismo total).

O Índice das Condições Econô-
micas Atuais (ICEA) cresceu 6,8%, 
ao passar de 66,8 pontos em março 
para 71,3 pontos em abril. Em rela-
ção a abril do ano passado, o índice 
registrou alta de 37,5%. Por outro 
lado, o Índice de Expectativas do 
Consumidor (IEC), outro compo-
nente do ICC, registrou queda de 
2,6% ao passar de 137,8 pontos 
em março para 134,1 pontos em 
abril. No comparativo anual, o IEC 
anotou alta de 20,3%.

Segundo a assessoria econômica 
da FecomercioSP, a melhora na 
situação econômica atual está 
ancorada basicamente na queda 
persistente da infl ação, que acaba 
criando o efeito renda; e a queda 
dos juros abre expectativa para me-
lhoria de condições de crédito das 
famílias. A queda da confi ança em 
relação ao futuro denota a insegu-
rança do consumidor com o cenário 
político instável que vigora no País 
que, segundo a Entidade, coloca 
em risco a defi nição das reformas 
necessárias para o equilíbrio fi scal 
(AI/FecomercioSP).

Diplomanta Zhu Qingqiao: “as estatais chinesas priorizam o 

investimento de longo prazo no Brasil”.

Ele destacou que as esta-
tais chinesas priorizam 
o investimento de longo 

prazo no Brasil e demais países 
latino-americanos e caribenhos. 

“Quando temos uma coope-
ração com os países, como o 
Brasil, temos que ter uma visão 
de longo prazo e estratégica para 
desenvolver uma cooperação 
duradoura”, afi rmou o diplo-
mata, em entrevista coletiva na 
sede da representação diplomá-
tica, em Pequim. Segundo Zhu 
Qingqiao, as empresas chinesas, 
quando fazem investimentos, 
dão importância às potencialida-
des do mercado. “Os problemas 
políticos e econômicos podem, 
no curto prazo, aumentar os 
riscos para a cooperação entre 
as empresas, mas, em geral, 
não vão causar signifi cativas 
mudanças”, acrescentou.

Para o representante do go-
verno chinês, em momentos de 
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Situação política não afeta relações 
com o Brasil, diz diplomata chinês

As mudanças na situação política brasileira não afetam as relações bilaterais e o desenvolvimento de 
uma cooperação pragmática com a China, disse na sexta-feira (19) o diretor-geral do Departamento 
de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhu Qingqiao

e no setor agropecuário.
Zhu Qingqiao destacou que o 

Brasil representa um terço dos 
intercâmbios comerciais chine-
ses na América Latina e no Ca-
ribe. Ressaltou a complemen-
taridade das duas economias, 
pois a pauta exportadora do 
Brasil para a China concentra-
-se em commodities agrícolas, 
minerais e proteína animal. As 
exportações chinesas estão 
baseadas em produtos manu-
faturados.

Desde 2009, a China é o 
principal parceiro comercial 
do Brasil. Segundo o Minis-
tério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços brasileiro, 
o intercâmbio comercial entre 
os dois países em 2016 foi de 
US$ 58,49 bilhões. As expor-
tações do Brasil para a China 
totalizaram US$ 35,13 bilhões 
com um superávit brasileiro de 
US$ 11,76 bilhões (ABr).

crise, as empresas podem tomar 
medidas empreendedoras que 
tragam resultados favoráveis 
no longo prazo. “Desde o ano 
passado, as empresas chinesas 
são muito ativas na aquisição de 
empresas brasileiras”. O país 

asiático investiu US$ 10 bilhões 
no Brasil no ano passado, e o 
estoque acumulado de investi-
mentos chega a US$ 30 bilhões. 
Os investimentos concentram-
-se na área de infraestrutura, so-
bretudo energia e transportes, 

Confi ança do empresário 
industrial tem alta em maio

Empresários da maioria dos 
setores estão confi antes em 
maio. Dos 32 setores analisa-
dos na pesquisa, apenas seis 
apresentam ICEI abaixo dos 
50 pontos: impressão e repro-
dução de gravações; outros 
equipamentos de transporte; 
serviços especializados para a 
construção; madeira; minerais 
não metálicos; e coque e deri-
vados do petróleo.

Os setores que apresen-
taram maiores índices de 
confi ança foram: farmoquí-
micos e farmacêuticos (58,9 
pontos), indústria extrativa 
(57,6 pontos) e manutenção 
e reparação (56,9 pontos). O 
levantamento foi feito entre 
2 e 12 deste mês com 3.008 
empresas. Dessas, 1.231 são 
de pequeno porte, 1.097 são 
médias e 680 grandes (ABr).

A Comissão de Trabalho e 
Serviço Público, da Câmara, 
aprovou proposta que permite a 
concessionárias de energia elétri-
ca comprar energia de centrais 
hidrelétricas de pequeno porte 
(PCHs), usinas com capacidade 
de 100 a 30.000 quilowatts (kW). 
A ideia é que a aquisição corres-
ponda a no mínimo 5% do volume 
de energia que a empresa injeta 
no sistema.

Pela versão original do projeto 
de lei do deputado Fernando 
Francischini (SD-PR), tanto a 
compra quanto o percentual 
mínimo eram obrigatórios.

Mas, o relator, deputado Jorge 
Côrte Real (PTB-PE), optou por 
deixar a medida facultativa. “A 

obrigatoriedade poderá resultar 
em uma demanda por PCHs em 
áreas onde já se tem o supri-
mento energético necessário ou 
poderá alterar a atual distribuição 
existente em áreas em que está 
sistematizada a distribuição”, 
argumentou.

A legislação atual já faculta 
às distribuidoras de energia a 
contratarem 10% de sua carga 
por meio do sistema de geração 
distribuída, independentemen-
te da capacidade instalada da 
central hidrelétrica. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisada ainda pelas 
comissões de Minas e Energia; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Venda de energia por 
pequenas hidrelétricas
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Previdência
e produtividade

Com 67,6% de seus 200 

milhões de habitantes 

em idade ativa (15 a 

64 anos), o país passa 

pelo chamado bônus 

demográfi co

É estágio em que a estru-
tura etária da popula-
ção, composta majori-

tariamente por pessoas aptas 
ao trabalho, contribui para a 
expansão do PIB. Porém, o que 
seria uma oportunidade tende 
a se tornar um grande proble-
ma. Sem o devido processo 
de formação e de capacitação 
para a produção efi ciente, há 
um grande volume populacio-
nal improdutivo, com baixa 
capacidade de geração de 
renda, que imporá um elevado 
custo ao Estado quando for se 
aposentar.

A improdutividade do bra-
sileiro supera em muito o 
problema da estrutura da Pre-
vidência, que tem apresentado 
um rombo crescente: os gastos 
passaram de 0,3% do PIB em 
1997 para 2,3% em 2016 e 
são projetados em 2,7% neste 
ano, valor estimado em R$ 
181,2 bilhões. Por mais que se 
debata a necessidade da Refor-
ma da Previdência, problemas 
estruturais, que reduziriam o 
elevado défi cit, fi cam de lado. 
A falta de qualifi cação do tra-
balhador é um dos principais. 

Enquanto nos Estados Uni-
dos se requer apenas um 
trabalhador para fabricar de-
terminado produto, no Brasil, 
precisa-se de quatro pessoas, 
segundo levantamento do Con-
ference Board, compilado pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Esta situação, 
aliada à crise econômica, pio-
ra muito as perspectivas de 
qualidade de vida quando se 
chega à idade da aposenta-
doria. É preciso lembrar que 
a produtividade está ligada à 
capacidade de crescimento, 
geração de riqueza e qualidade 
de vida de uma economia. 

Porém, enquanto se debate 
a necessidade da Reforma 
da Previdência, não existe o 

menor esforço para ampliar 
a capacidade produtiva dos 
milhões de jovens que se afas-
tam da educação formal e se 
tornam atores produtivos inefi -
cientes. Não é de se estranhar 
que o governo queira que nos 
aposentemos mais tarde. Am-
pliar a capacidade produtiva 
exige uma melhor capacitação 
técnica dos brasileiros, o que 
depende de vontade política 
e foco, o que não se observa 
atualmente. 

Mais de 50% das vagas de 
Educação Superior ofertadas 
não são preenchidas. A evasão 
média dos programas de Edu-
cação para Jovens e Adultos su-
pera 80%. Ainda assusta o fato 
de que mais de 33% dos jovens 
não concluem Ensino Médio 
porque não se identifi cam com 
os conteúdos desenvolvidos e 
não há contextualização para 
o mundo do trabalho.

Nota-se a necessidade de 
oferta de uma formação mais 
técnica, que se aproxime do 
mercado de trabalho. 

No entanto, três anos após 
ser formatado em lei, o Plano 
Nacional de Educação não é 
sequer registrado como linha 
de ação do Ministério da Edu-
cação. Dentre suas principais 
metas destacam-se três: meta 
12, de Ampliação do Acesso ao 
Ensino Superior; Meta 10, de 
Ampliação dos Programas de 
Educação para Jovens e Adul-
tos com Profi ssionalização; e 
a Meta 11, de Ampliação da 
Educação Profi ssional. São as 
três que sustentam a formação 
e capacidade de produção mais 
imediata para o país. Sem des-
prezo, as outras 17 se voltam ao 
ciclo normal e são estruturais.

Melhor discutir a inovação 
aplicada à educação para a 
produtividade do que discutir 
a Reforma da Previdência. O 
maior dos males é não tratar 
a causa e sim os efeitos, isto 
é ciência, isto é saber, isto é 
aplicação do conhecimento.

(*) - É presidente da Fundação FAT, 

Cesar Silva (*)

6ª VC –   Amaro  EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014057-
66.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARMANDO ISIDRO DE OLIVEIRA GOMES, CPF. 732.167.208-53 e MANOEL DE OLIVEIRA 
GOMES, CPF. 319.481.389-  

CACILDA ALVES DE SOUZA e OUTROS, alegando em síntese que a Requerente 

-

te cabível 
aos requeridos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

 MAIS. 

Os suplentes do deputado 
Rocha Loures (PMDB-PR) 
e do senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), afastados de seus 
mandatos por decisão do STF, 
ainda não foram convocados 
para assumir as vagas de seus 
titulares e, talvez, nem sejam. 
O suplente de deputado ou se-
nador pode ser convocado, no 
prazo de 48 horas em caso de 
vacância da vaga e se o titular 
tomar posse no cargo de mi-
nistro de Estado, governador, 
secretário, prefeito ou chefe 
de missão diplomática. Outra 
possibilidade de convocação é 
o licenciamento do titular por 
motivo de doença ou interesse 
particular, desde que não ultra-
passe o prazo de 120 dias. 

Nenhum desses casos se 
aplica à situação de Loures ou 
Aécio. Assim sendo, no Senado, 
o entendimento de assessores 
da secretaria-geral da Mesa é de 
que nessas condições, o primeiro 

suplente de Aécio, Elmiro Alves 
do Nascimento (PSDB-MG) não 
assumirá a vaga. Já na Câmara, o 
entendimento de assessores da 
secretaria-geral da Mesa é outro. 
Lá, a explicação é de que a deci-
são de chamar ou não o suplente 
para assumir a vaga depende 
exclusivamente do presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O deputado afastado Rocha 
Loures é suplente de Osmar 
Serraglio (PMDB-PR), que 
deixou a Câmara para assumir 
o Ministério da Justiça. O se-
gundo suplente é o deputado 
Antônio Teruo Kato, que tam-
bém é do PMDB do Paraná. 
Apesar de estar proibido de 
atuar como parlamentar, na 
sexta-feira (19), o gabinete do 
senador Aécio Neves o expe-
diente seguía normalmente. 
Já o gabinete de Rocha Loures 
estava fechado e a assessoria 
do parlamentar também não 
foi localizada (ABr).

O presidente Michel Temer 
ouviu, na companhia de asses-
sores, o áudio gravado pelo 
empresário Joesley Batista 
que o implicaria na compra 
do silêncio do ex-deputado 
Eduardo Cunha e do doleiro 
Lúcio Funaro, investigados na 
Operação Lava Jato. O áudio 
da conversa entre Temer e 
Joesley foi divulgado pelo STF 
depois que o ministro Edson 
Fachin retirou parcialmente 
o sigilo da delação premiada 
do empresário. Após ouvir 
o áudio, o entendimento de 
Temer e sua equipe é de que 
o conteúdo da conversa não 
incrimina o presidente. 

O áudio tem cerca de 40 
minutos. Na conversa, Temer 
e Batista conversam sobre 
o cenário político, os avan-
ços na economia e também 
citam a situação de Cunha, 
que está preso em Curitiba. 
O entendimento do governo 
é que a frase dita por Temer 
“tem que manter isso, viu?” 
diz respeito à manutenção 
do bom relacionamento en-
tre Cunha e Batista, e não 
a um suposto pagamento 
de mesada pelo silêncio do 
ex-deputado. Além disso, 
Temer minimiza a sua fala no 
trecho no qual Batista diz que 

Presidente Michel Temer.

JBS é alvo de 
seis processos 
administrativos na CVM

A empresa JBS é objeto de 
seis processos administrativos na 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), autarquia vinculada ao 
Ministério da Fazenda que regula e 
fi scaliza o mercado de capitais. Três 
desses processos foram abertos 
em uma semana, nos últimos dias 
12, 17 e 18, para apurar notícias, 
fatos relevantes e comunicados 
envolvendo a companhia aberta. 
A CVM não informou o teor dos 
processos.

A JBS é alvo da Operação 
Lava Jato e de outras operações 
defl agradas pela Polícia Federal 
para investigar possíveis desvios, 
pagamentos de propina e fraudes 
na liberação de recursos públicos. 
Também há indícios não confi rma-
dos de que a JBS teria se benefi -
ciado da alta do dólar que ocorreu 
na última quinta-feira (18), horas 
depois da divulgação de gravação 
feita por um dos controladores da 
empresa, Joesley Batista, na qual, 
segundo ele, o presidente Michel 
Temer dá aval para pagamentos 
ao ex-deputado Eduardo Cunha. 

Em nota, a JBS informou que 
gerencia de maneira minuciosa e 
diária sua exposição cambial e de 
commodities (produtos agrícolas 
e minerais comercializados no 
mercado exterior). “Tendo em 
vista a natureza de suas operações, 
a JBS tem como politica e prática 
a utilização de instrumentos de 
proteção fi nanceira visando, exclu-
sivamente, minimizar os seus riscos 
cambiais e de commodities prove-
nientes de sua dívida, recebíveis em 
dólar e de suas operações” (ABr).

PPS entra com Ação 
para assegurar uso 
da maconha

O Partido Popular Socialista 
(PPS) entrou com Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI), 
no STF, com pedido cautelar, 
para assegurar no país o uso 
da Cannabis sativa L. para fi ns 
medicinais e terapêuticos e a im-
portação de medicamentos a base 
de Canabidiol, o princípio ativo da 
maconha, por meio de uma medida 
cautelar. A Justiça já liberou o uso 
e a importação da Cannabis para 
tratamentos de pacientes com 
epilepsia e autismo regressivo. 

Mas como o THC, princípio 
ativo da maconha, está na lista 
de substâncias proscritas no 
Brasil, muitas vezes o uso do me-
dicamento é proibido. De acordo 
com o partido, a necessidade da 
liberação da Cannabis para fi ns 
medicinais e terapêuticos é im-
portante para a cura de doenças 
que não apresentam resultados 
satisfatórios com outros me-
dicamentos. De acordo com o 
PPS, na década de 1960, o uso 
do Cannabis teve efi ciência no 
tratamento de diversas doenças.

Além da substância ser retirada 
da lista de substâncias proscritas, 
a ação pede que a medida cau-
telar seja concedida em caráter 
de urgência para assegurar o 
plantio, cultivo, colheita, guarda, 
transporte, prescrição, ministra-
ção e aquisição de cannabis para 
fi ns medicinais e de bem estar te-
rapêutico, mediante notifi cação 
de receita, conforme as normas 
de saúde pertinentes (ABr).

Segundo o líder do Psol, 
Glauber Braga (RJ), o 
argumento principal do 

novo pedido da oposição será a 
tentativa de obstrução à Justiça. 

Os partidos também defendem 
eleições diretas para a substi-
tuição de Temer. A PEC, que 
será analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça na pró-
xima terça-feira (23), permite 
eleições diretas para a Presi-
dência da República em caso de 
vacância do titular, exceto nos 
seis últimos meses de mandato. O 
deputado Rubens Pereira Júnior 
(PCdoB-MA) disse que, ao tentar 
obstruir a Justiça, apoiando o 
silêncio de testemunha, Temer 
procedeu de modo incompatível 
com o decoro do cargo. 

Na visão do deputado, há 
claramente crime de responsa-
bilidade, ao contrário do ocor-
reu no impeachment de Dilma 
Rousseff, quando havia dúvidas 
se a chamada “pedalada fi scal” 
era motivo para afastamento da 
ex-presidente. Já o líder do PSDB 

Oito pedidos de impeachment foram formalizados na Secretaria-Geral da Mesa desde a divulgação 

das denúncias contra Temer, na quarta-feira (17).

A atitude do presidente 
Michel Temer de receber o 
empresário Joesley Batista 
não foi inteligente nem de-
cente, na opinião do senador 
Cristovam Buarque (PPS-DF). 
O parlamentar lembrou que 
antigamente os políticos se 
relacionavam com os eleitores 
a cada quatro anos. Hoje, obser-
vou, é a cada quatro segundos. 
“A política tem que mudar. Hoje 
toda relação é publica. Acabou 
a privacidade nas relações polí-
ticas, e isso é bom. O presidente 
parece que não entendeu isso. 
Precisamos retomar a decência 
e a inteligência, bem como a cre-
dibilidade da política”, afi rmou.

O senador se referiu ao fato 
de Temer ter recebido o em-
presário à noite, no Palácio do 
Jaburu, para tratar de assuntos 
sem vínculo com o interesse 
público. A conversa foi gravada 
com autorização judicial. Sobre 
a possibilidade de eleições di-

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF).

Oposição protocola novo pedido de 
impeachment de Temer; já são oito

Partidos de oposição protocolaram na Câmara mais um pedido de impeachment do presidente da 
República, Michel Temer. O documento foi assinado por PT, PDT, PCdoB, Rede, Psol e PSB. Oito pedidos 
de impeachment foram formalizados na Secretaria-Geral da Mesa desde a divulgação das denúncias 
contra Temer, na quarta-feira (17)

na Câmara, deputado Ricardo 
Tripoli (SP), afi rmou que, caso 
as denúncias contra Temer sejam 
comprovadas, os ministros do 
partido sairão do governo. Tripoli 
defendeu, porém, a continuidade 
da agenda de reformas e, em 

eventual afastamento de Temer 
da Presidência, pediu “o respeito 
à Constituição”. O líder do PPS, 
Arnaldo Jordy (PA), defendeu 
a renúncia de Michel Temer e 
informou que a Executiva do 
partido vai defi nir a permanên-

cia ou não no governo. Segundo 
o deputado, as denúncias, se 
confi rmadas, “são de extrema 
gravidade”. Ele disse ainda que, 
neste momento de crise insti-
tucional, é preciso respeitar a 
Constituição (Ag. Senado).

Para Temer, áudio de conversa 

está “segurando dois juízes” 
que cuidam de casos em que 
o empresário é processado.

“O presidente Michel Temer 
não acreditou na veracidade 
das declarações. O empresário 
estava sendo objeto de inqué-
rito e por isso parecia contar 
vantagem. O presidente não 
poderia crer que um juiz e um 
membro do Ministério Público 
estivessem sendo cooptados”, 
disse a assessoria do Palácio 
do Planalto, em nota. A expec-
tativa do governo é que o STF 
investigue e arquive o inquérito. 
Após seu pronunciamento, o 
presidente recebeu apoio de 
partidos, como PP e PRB, além 

de mensagens por telefone e 
ligações de aliados políticos. 

A avaliação é que a fala do 
presidente repercutiu bem 
entre os parlamentares da 
base. Contudo, não foi possí-
vel evitar baixas, como a saída 
do PPS do governo e a de 
Roberto Freire do Ministério 
da Cultura.

Um dos principais objetivos 
do governo agora é manter a 
sua base no Congresso Nacio-
nal, tranquilizar o mercado e 
esperar pela conclusão das 
investigações no STF com, 
na expectativa do Planalto, 
o arquivamento do processo 
(ABr).

Mesmo com afastamento 
de Aécio e Loures, 

suplentes não assumem

O suplente do senador 

Aécio Neves pode não 

assumir o cargo.

Encontro de Temer com 
empresário ‘não foi decente’

retas para escolha de um novo 
presidente da República, como 
defendem alguns senadores, 
Cristovam Buarque alertou 
para o risco de um processo 
eleitoral num ambiente político 
e econômico tão conturbado.

“A eleição direta tem que ser 
discutida no interesse do país. 

Pode ser o melhor caminho para 
legitimidade, mas é um risco um 
processo eleitoral nessa situação. 
Imagina candidatos sob suspeitas 
debatendo simplesmente para 
ganhar voto e não para melhorar 
o Brasil. Como a gente blinda 
a economia nesse período?”, 
indagou (Ag.Senado).



A economia brasileira 

ainda vive um período 

de instabilidade com 

o aumento no valor de 

seus produtos

Cada vez mais, os varejis-
tas estão sofrendo com 
a falta de um planeja-

mento estratégico destinado 
a período de crise econô-
mica, onde as vendas são 
baixas e faturamento cada 
vez menor. A crise existente 
tem pressionado as vendas 
tanto da indústria quanto 
do varejo, o que intensifi ca 
a busca por resultados, bem 
como a dinâmica de confl ito 
entre a cadeia de fornecedor 
e varejista.

O mais comum no mercado 
é acompanharmos a intensa 
pressão da indústria para a 
aceitação de pedidos maximi-
zados por parte da equipe de 
compra do varejo. Ao mesmo 
tempo, o setor industrial se vê 
pressionado por esta última 
para que as condições de 
preço sejam cada vez mais 
baixas, dado o resultado fi nal 
em precifi cação e a difícil 
comercialização.

É a volta da famosa discus-
são do “push” (empurrar) 
e “pull” (puxar) da cadeia. 
Isso vem na contramão das 
cadeias colaborativas que, 
por sua vez, vêm fazendo 
parte do debate internacio-
nal, inclusive, com a criação 
de modelos de negócios 
integrados, também conhe-
cidos por “ecossistema”. Do 
ponto de vista do varejista, 
quando se faz uma compra 
com o fornecedor e se avalia 
o fl uxo de venda, muitas 
vezes, não é viável adquirir 
apenas a demanda solicita-
da. E, em alguns casos, é 

indicado comprar apenas 
uma parte dela. 

Como se sabe, existem pro-
dutos que, em determinada 
época do ano, aumentam o 
seu valor (são os chamados 
itens sazonais). Já outros, 
considerando uma compra 
conjunta ou um cenário 
econômico em que o consu-
midor esteja menos receoso e 
suscetível a preço, podem ter 
seus valores mais “aceitados” 
pelos consumidores. Dessa 
forma, e para haver um bom 
desempenho, é essencial 
conhecer não só a economia 
como também a variação que 
seus produtos sofrem em 
relação a ela. 

Ao fazer o devido mape-
amento, é possível traçar 
períodos em que os produtos 
estão em melhores preços e 
condições. E isto não se refe-
re somente a épocas como a 
Páscoa (peixes e chocolates) 
ou Natal (chester e peru). 
Mas, sobretudo, a matérias-
-primas – épocas em que a 
proteína, a soja ou o milho 
estejam mais baratos, por 
exemplo. 

Em outras palavras, deve-
-se conhecer o mercado, 
avaliar as condições, o his-
tórico de demanda, o perfi l 
do cliente. É estar preparado 
para, quando o produto tiver 
uma queda em seu valor, e 
ter um correto planejamento 
de demanda e estoque, com 
entendimento dos aspectos 
fi nanceiros envolvidos. Estas 
são as chaves para o controle 
e sucesso. 

Não compre apenas para 
suprir a demanda. Antecipe-
-se a ela e faça investimentos 
certeiros e econômicos.

(*) - São, respectivamente,
diretora de conteúdo e colaborador 

da Academia de Varejo.

Trabalhe com a
economia a seu favor

Patricia Cotti e Arnaldo Mello (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 25/05/2017  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 31/05/2017  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 25/05/2017 às 10:25 horas e o 2º Leilão será rea-
lizado no dia 31/05/2017 às 10:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES 
(A) FIDUCIANTES: AMANDA CAMPOS CAFAGNI, MAURICIO 
PACHECO,  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 335.351,88 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
oitenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 334.800,80 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos reais e oitenta centavos),

COMIS-
SÃO DO LEILOEIRO: 
do leilão. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATAR TEMPORÁRIA SEM AGÊNCIA
Empresa pode contatar funcionária temporária diretamente, para 
substituir licença maternidade, sem agência? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO QUE FARÁ 60 ANOS 
NO MÊS SEGUINTE?

Informamos que perante a legislação trabalhista não há impedimento 
salvo previsão em contrário na convenção coletiva. Assim, orientamos 
verificar junto ao sindicato.

EXTRAVIO DA CTPS 
Funcionária extraviou a CPTS e conseguiu uma nova, como proceder 
para o registro das empresas anteriores? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR APOSENTADORIA 
Funcionária que conseguiu aposentadoria junto ao INSS por invalidez, 
qual critério que a empresa deve usar para fazer a rescisão de contrato, 
pode ser demitida? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO VERIFICAR SE A EMPRESA ESTÁ PAGANDO O PERCENTUAL DE 
GRAU DE RISCO CORRETO. QUAIS TABELAS CONSULTAR E AS LEIS?  

Informamos que a empresa poderá verificar o seu RAT através do seu 
CNAE no anexo I da IN RFB nº971/09 ou anexo V do Decreto nº 3.048/99. 
Base Legal – Art.72, II, §1º da IN RFB nº971/09.

DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO NA SEXTA-FEIRA
Dúvida sobre pagamento de dias na rescisão, funcionários mensalistas, 
quando demitidos na sexta feira, deve ser pago o final de semana? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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rCompanhia Agrícola Igurê
CNPJ 50.669.225/0001-03 – NIRE 35.300.002.342

Extrato da Ata da AGOE realizadas Cumulativamente em 08/01/2016
Data, Hora, Local: 08/01/2016, às 10 hrs na sede social. Presença: Totalidade dos acionistas, ainda, 
Diretores da Cia. para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos dos acionistas. Mesa: Sra. 
Gabriela Hall – Presidente. Sra. Erika Auta Porr – Secretária. Convocação: dispensadas Ordem do 
Dia e Deliberações: Em AGO: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: (1) Apro-
vada as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2013 publicadas em 31/12/2014 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresa 
& Negócios; (2) Aprovada as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2014 publicadas em 31/12/2015 nos jornais Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e Empresas & Negócios. (3) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no valor anual 
global de até R$ 15.000,00. Em AGE: (4) Deliberação Aprovada: Reeleição da atual diretoria para 
um novo mandato a encerrar-se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício findo em 
31/12/2016: (I) pelos acionistas titulares da totalidade das ações ordinárias de Classe A, os Srs. (I.i) 
Henrique Schiefferdecker; (I.ii) Gabriela Hall; (I.iii) Trevor Allan Hall; e (II) pelos acionistas titulares 
da totalidade de ações ordinárias de Classe B, os Srs. (II.i) Erika Auta Porr; (II.ii) Ulrike Porr; (II.iii) 
Michaela Porr. A Declaração de Desimpedimento assinada pelos diretores reeleitos anexo a presente 
ata. (5) Alteração do Objeto Social: Atividade de Reflorestamento e plantio de eucalipto, locação de 
imóveis próprio, em virtude desta alteração o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a 
vigorar com a seguinte redação: Artigo 3º - Objeto – O Objeto da sociedade será a exploração de 
atividades agrícolas e pecuárias, reflorestamento de eucaliptos, locação de imóveis próprios, poden-
do também participar de outras empresas. Outros Assuntos de interesse social; Falou a presidente 
sobre a retirada dos diretores Gerda da Silva Pinto, Nelson da Silva Pinto, Henrique Schiefferdecker 
Filho, agradeceu aos retirantes pelo serviços prestados a companhia. Encerramento: A ata foi lida 
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Gabriela Hall, Secre-
tária da Mesa: Erika Auta Porr. Acionistas Presentes: Gahe Holding S/A, neste ato representada por 
seus Diretores; Henrique Schiefferdecker, Gabriela Hall e Trevor Allan Hall; Eap Holding S/A, neste 
ato representada por seus Diretores:  Erika Auta Porr, Ulrike Porr e Michaela Porr. São Paulo, 08 de 
Janeiro de 2016. Gabriela Hall – Presidente da Mesa. O presente foi extraído do original arquivado 
na JUCESP sob o nº 205.941/17-5 em 05/05/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NH262 PATRIMONIAL S.A.
CNPJ nº 10.704.346/0001-24 - NIRE 35.300.370.830

Extrato da Ata da AGO Realizada no Dia 7/04/2017
Data, Hora e Local: 7/04/2017, às 11h, na sede, à Rua Novo Horizonte n° 262, São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Thereza Nickelsburg Brandão Teixeira e Se-
cretário: Victor Brandão Teixeira. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1. Aprovação das Demonstrações Fi-
nanceiras do exercício de 2016, publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empre-
sas e Negócios” ambos na edição de 30/03/2017. Aprovaram por unanimidade. 2. Aprovação da destinação
do lucro líquido ratificando a distribuição antecipada aos acionistas. Encerramento: Formalidades legais.
Registrada na JUCESP nº 215.785/17-4 em 11.05.17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 (em R$)
Ativo              2016              2015
 Circulante  7.351.099,41  5.713.631,73
 Disponível  7.342.217,20  5.713.514,43
 Outros Créditos  8.882,21 117,30
 Permanente  6.197.228,51  6.561.254,15
 Imobilizado  6.197.228.51  6.561.254,15
 Total Ativo  13.548.327,92  12.274.885,88

Passivo              2016              2015
  Circulante  140.810,26  124.152,96
  Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher  3.603,99  3.151,02
  Impostos e Contribuições a Recolher  118.408,27  104.169,94
  Demais Contas a Pagar  18.798,00  16.832,00
  Patrimônio Líquido  13.407.517,66  12.150.732,92
  Capital Social  9.150.000,00  9.150.000,00
  Lucros ou Prejuízos Acumulados  4.257.517,66  3.000.732,92
Total Passivo  13.548.327,92  12.274.885,88

 Demonstração do Resultado (Em R$)              2016             2015
 Receitas de Aluguéis  2.916.512,89  2.555.528,28
 Impostos sobre Aluguéis  -106.452,81  -93.276,86
 Lucro Bruto  2.810.060,08  2.462.251,42
 Despesas Operacionais  -980.618,33  -1.066.592,06
 Encargos Financeiros Líquidos  902.554,70  605.198,44
 Resultado Operacional (antes IR e CS)  2.731.996,45  2.000.857,80
 Imposto de Renda e Contr Social sobre Lucro  -600.211,71  -459.886,82
 Lucro Distribuídos no Período  -875.000,00  -600.000,00
 Resultado Líquido  1.256.784,74  940.970,98

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - (em R$)
Origens de Recursos             2016             2015
 Das Operações-Lucro Líquido do Exercício  2.131.784,74  1.540.970,98
 Depreciações e Amortizações  364.025,64  393.856,42
 Total das Origens  2.495.810,38  1.934.827,40
 Aplicações de Recursos
 Aquisição de direitos do Imobilizado –  5.481,65
 Remuneração Acionistas  875.000,00  600.000,00
 Total das Aplicações  875.000,00  605.481,65
 Aumento/Diminuição do Capital Circulante
  Líquido  1.620.810,38  1.329.345,75

Demonstração das Mutações do Patimônio Líquido (Em R$)
             2016              2015

Patrimônio Líquido Inicial  12.150.732,92  11.209.761,94
  Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  2.731.996,45  2.000.857,80
  Imposto sobre o Lucro Líquido  -600.211,71  -459.886,82
  Lucros Distribuídos no Período  -875.000,00  -600.000,00
 Patrimônio Líquido Final  13.407.517,66  12.150.732,92

Demonstração Capital Circulante Líquido              2016              2015
 Ativo Circulante  7.351.099,41  5.713.631,73
 Passivo Circulante  -140.810,26  -124.152,96
 Capital Circulante Líquido  7.210.289,15  5.589.478,77
 Variação  1.620.810,38  1.329.345,75

Notas Explicativas
1. Diretrizes Contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas
em conformidade com as disposições contidas na Lei 4,320/64 e legislação
específica posterior. 2. Capital Social - é de R$ 9,150,000,00 (nove milhões,
cento e cincoenta mil reais) dividido em 915,000 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 3. Distribuição de Lucros no Período - foram distri-

buídos lucros no decorrer do exercício no valor de R$ 875,000,00 (Oitocen-
tos e Setenta e Cinco Mil Reais), referente a Lucros do Exercício.
São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

MOBAR S.A.MOBAR S.A.MOBAR S.A.MOBAR S.A.MOBAR S.A.
CNPJ 05.364.792/0001-05

Demonstrações Financeiras

Sérgio Luiz de Moraes Barros - Diretor
Hélio Hissáo Kamizaki - Contador SP 126021/O-1

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de junho de 2017, às 9:30 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos. 
Ordem do dia: (i) deliberar sobre a eleição dos conselheiros independentes da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia
na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação da deliberação do item “i” acima. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser
representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos 
termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”,  
com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 20 de maio de 2017. 
Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

Presentes que Lula ganhou de 
chefes de Estado são da União

Ex-presidente Lula.

A decisão é do juiz federal 
Carlos Alberto Loverra, 
da 1.ª Vara Federal de 

São Bernardo do Campo, na 
Grande São Paulo. Entre outros 
argumentos, o ex-presidente 
apontou a “decadência (perda) 
do direito de rever atos admi-
nistrativos de incorporação dos 
bens ao seu patrimônio privado” 
- tendo em vista o transcurso de 
mais de cinco anos entre tais 
ocorrências e a decisão do TCU.

Para Carlos Loverra, o ar-
gumento quanto ao prazo de-
cadencial não deve ser aceito, 
tendo em vista que a contagem 
de tempo inicia-se no dia de 
desligamento do presidente 
do cargo, o que ocorreu 31 de 
dezembro de 2011. Como a 
decisão do TCU foi dada em 31 

A Justiça Federal indeferiu o pedido de liminar em ação ajuizada pelo ex-presidente Lula, o qual pretendia 
a anulação da decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinou a incorporação ao patrimônio 
da União de presentes que ele recebeu de chefes de Estado em visitas ofi ciais, quando no exercício do 
mandato presidencial
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ses em visitas ofi ciais, devem 
receber o tratamento geral de 
destinação à União, pois, em 
tese, ao Brasil foram ofertados 
e não à pessoa do Presidente, 
ressalvados aqueles objetos 
de caráter personalíssimo ou 
consumíveis”.

Loverra explica que não há 
que se falar em perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do 
processo, requisitos para con-
ceder tutela antecipada, “pois 
a transferência dos bens ao 
patrimônio da União em nada 
interferirá em sua integridade, 
podendo os mesmos serem re-
quisitados e entregues ao autor 
a qualquer tempo mediante 
ordem judicial, caso ao fi nal 
procedente seu pedido” (AE).

de agosto de 2016, não chegou 
a completar o prazo legal de 
cinco anos.

O juiz acrescenta que, se-
gundo a legislação, “presentes 
recebidos de Chefes de Estado 

São Paulo - O Conselho de 
Administração da Vale reafi r-
mou que o processo de escolha 
dos membros de sua diretoria 
executiva, em especial de 
seu novo diretor-presidente, 
Fabio Schvartsman, “ocorreu 
a salvo de qualquer interfe-
rência externa e foi conduzido 
em conformidade com as me-
lhores práticas de mercado”. 

Segundo comunicado da 
empresa, divulgado na sexta-
-feira (19), o processo seguiu 
os ritos e a governança da com-
panhia, resultando “na contratação de um 
profi ssional de mercado cuja reputação 
foi inteiramente formada em empresas 
privadas”. A empresa se manifestou por 
conta da divulgação da delação do em-
presário Joesley Batista, da JBS, em que 
ele afi rma que o senador afastado Aécio 
Neves teria dito que estaria nomeando o 
presidente da Vale, entre outras coisas. 

São Paulo - O Fundo Mone-
tário Internacional completou 
na sexta-feira (19), uma visita 
ofi cial ao Brasil para preparar o 
relatório Artigo IV, documento 
anual da instituição que avalia 
a economia de todos os países-
-membros da instituição. A di-
vulgação deve ocorrer em julho. 

A comitiva foi liderada pelo 
chefe da missão do FMI para o 
Brasil, Alfredo Cuevas. A visita 
começou no último dia 8 e in-
cluiu reuniões em Brasília com 
membros da equipe econômica 
do governo, principalmente na 
Fazenda e no Banco Central. O 
diretor do Brasil no FMI, Alexan-
dre Tombini, também integrou a 
comitiva. Outro participante foi 
o diretor para o departamento do 

O diretor do Brasil no FMI,

Alexandre Tombini, também integrou a comitiva.
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FMI concluiu visita ofi cial ao Brasil e deve 
apresentar relatório em julho

Hemisfério Ocidental do Fundo, 
Alejandro Werner. 

Na sexta-feira, na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Werner 
e outros economistas do FMI 
apresentaram um relatório 
sobre a América Latina. A pre-
visão é que a região deve sair da 
recessão este ano. Sobre a atual 
crise brasileira, Werner disse 
que ainda é muito cedo para 
avaliar os desdobramentos, 
mas o FMI está monitorando a 
situação “de perto”. 

De volta para a sede do FMI 
em Washington, a equipe vai 
preparar o Artigo IV, que pre-
cisa ser aprovado e em seguida 
apresentado ao conselho exe-
cutivo do Fundo para discussão 
e divulgação (AE).

Vale: escolha de diretoria e presidente 
não teve interferência externa

especializada no recrutamento 
de executivos “com larga ex-
periência e reconhecimento 
globais, que presta serviços há 
mais de 12 anos para a Vale”.

A Vale informa, ainda, que, 
na última reunião do Conselho 
de Administração da empre-
sa, realizada em 11 de maio 
deste ano, foram renovados 
os mandatos de quase todos 
os executivos, à exceção de 
Humberto Freitas, que, por 
decisão pessoal, optou por dei-
xar a companhia no fi m de seu 

mandato, previsto para o próximo dia 25, 
sem a admissão de qualquer outro diretor.

“O Conselho de Administração da Vale 
reafi rma o seu compromisso com a ética, 
a transparência e a efi ciência de gestão 
voltadas para atender os interesses dos 
seus acionistas, colaboradores, fornece-
dores, clientes e as comunidades onde 
atua”, diz o comunicado (AE).

Conforme a mineradora, no processo 
de escolha, o Conselho estabeleceu uma 
comissão formada por representantes de 
seus principais acionistas controladores, 
que fi cou responsável pela condução do 
processo de identifi cação e escolha do novo 
executivo. Em todo o processo, a comissão e 
o próprio Conselho de Administração foram 
assessorados pela empresa Spencer Stuart, 
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Fotos: Divulgação

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Conheça os fatos que marcaram a 
fatídica noite de 23 de maio 
de 1932
Costumeiramente as pessoas me perguntam qual o signifi cado da data que dá nome a uma das principais avenidas de São Paulo, que é justamente 
aquela que leva ao obelisco onde repousam os heróis de 1932. Pois bem, vamos contar o que aconteceu naquele ano no dia 23 de maio

(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

Os moradores do prédio número 70 (mais tarde 298 
da Rua Barão de Itapetininga), no centro da capital 
paulista, já estavam na cama quando foram desper-

tados pela gritaria. Os que levantaram e espiaram pelas 
cortinas do quarto puderam ver uma multidão compacta se 
aproximando, formada na maioria por jovens. Certamente 
eram estudantes realizando mais uma de tantas manifesta-
ções pela democracia, mas desta vez, vários deles portavam 
correntes ou barras de ferro, o alvoroço foi aumentando e 
o número de pessoas crescendo, tendo início uma investi-
da na direção a este prédio de 6 andares, situado bem na 
esquina com a Praça da República.

Escadas de madeira foram debruçadas sobre a fachada do 
imóvel. A intenção era chegar à sobreloja onde funcionava 
a sede da Legião Revolucionária, fundada em 1930, para 
dar apoio ao regime implantado por Getúlio Vargas, que 
prometera um governo provisório, mas que continuava a 
comandar o país por meio de decretos e com o auxílio de 
interventores estaduais escolhidos por ele. Desde o início 
daquele ano de 1932, os estudantes já haviam promovido 
outras passeatas pedindo a implantação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte, mas nada surtia efeito. 

A Legião Revolucionária, formada por tenentes que 
apoiavam Getúlio foi rebatizada de Partido Popular Paulista 
- PPP. Os estudantes não concordavam, queriam invadir e 
depredar os escritórios daquela agremiação que ajudava 
promover a repressão e servia de base para o tenentismo 
no Estado. Como passava das 11 da noite, as luzes da sede 
da Legião estavam apagadas. Imaginou-se, portanto, que 
não haveria ninguém. Porém, tão logo os primeiros estu-
dantes iniciaram a abordagem ouviu-se uma saraivada de 
tiros mesmo com as salas escuras. 

Havia lá dentro militantes armados que para dissuadir os 
invasores, fi zeram os primeiros disparos para o alto surpre-
endendo os visitantes indesejáveis que foram obrigados a 
saltar das escadas para o chão em busca de abrigo. A massa, 
entretanto, não se dissipou, ao contrário, com a chegada de 
mais populares vindos dos comícios em prol da constitucio-
nalização, realizados pela cidade, naquela segunda-feira, 23 
de maio de 1932, a multidão foi se aglomerando nas ruas 
adjacentes à Praça da República e por volta da meia-noite, 
novos manifestantes chegaram bem guarnecidos. 

Um grupo arrombou três 
lojas próximas que vendiam 
armas e munições e trocaram 
as correntes por revólveres, 
carabinas e fuzis. De posse 
desse arsenal, decidiram 
fazer nova ofensiva. Um gru-
po deu cobertura, atirando 
contra sobreloja, enquanto 
outro se esgueirou até as 
escadas apoiadas sobre a 
fachada. Lá em cima sob 
um chuveiro de balas, os 
sitiados improvisaram uma 
trincheira, empilhando ar-
mários e outros móveis rente 
às janelas. 

Mesmo em fl agrante infe-
rioridade numérica, os mili-
tares favoráveis ao governo 
central, tinham a seu favor 
a visão privilegiada, devido 
à altura na qual se encontravam. Um dos primeiros a 
tentar alcançar o topo, foi alvo fácil para um balaço e o 
homem ferido, soltou um grito de dor e despencou na 
calçada. Uma bolsa de sangue logo se formou em volta 
de seu corpo imóvel. Os companheiros que o seguiam 
também foram atingidos mas conseguiram se afastar 
cambaleantes, para fora da zona de perigo, seguindo-se 
cerrado tiroteio.

As 20 famílias que moravam nos apartamentos situados 
a partir do terceiro pavimento daquele prédio, entraram 
em pânico. Projéteis adentravam a sala, o quarto, a copa, 
quebrando lustres, abrindo buracos nas paredes, estraça-
lhando espelhos, destruindo cristaleiras. Homens, mulheres 
e crianças disputavam um lugar no elevador ou se atrope-
lavam pelas escadarias internas todos em direção ao sexto 
andar onde funcionava a administração do condomínio. De 
lá, ligaram para o plantão da Força Pública que prometeu 
mandar um pelotão urgente. Contudo, três horas depois, o 
tiroteio continuava e a polícia não havia aparecido.

Às quatro da ma-
drugada ouviu-se 
um matraquear en-
surdecedor de me-
tralhadoras. Eram 
forças do exército 
que, na ausência da 
polícia, finalmen-
te chegavam para 
impedir a continu-
ação do embate. 
O comandante da 
operação, ordenou 
o imediato cessar-
-fogo. Caso con-
trário, gritou, seus 
homens seriam for-
çados a impor a or-
dem nem que para 
tanto precisassem 
disparar contra um, 
ou outro lado, sem 
distinção. 

Enquanto os soldados formavam um cordão de isolamento 
e punham uma fi leira de metralhadoras voltadas para a praça, 
um ofi cial se dirigiu ao portão do edifício. Nem precisou de 
esforço para arrombá-lo. Bastou um empurrão, a fechadura 
já estava arrebentada pelas balas. Intimados a se render os 
ocupantes da sede da Legião receberam garantias de que 
seriam conduzidos para um quartel, longe das vistas dos 
que ameaçavam linchá-los. Debaixo de vaias, um a um, os 
legionários atravessaram a ala dupla de soldados e foram 
introduzidos em três carros estacionados junto ao meio-fi o. 
Nenhum deles exibia a ferimentos graves.

Nesse momento, não muito distante dali, os sinos do reló-
gio do Mosteiro de São Bento anunciavam as badaladas das 
cinco horas da manhã. Em poucos minutos o dia iluminaria 
o cenário do confl ito, permitindo que os paulistas, a caminho 
do trabalho, tivessem uma melhor dimensão do episódio 
ocorrido durante a madrugada. Muitos feridos ainda podiam 
ser vistos caídos pelo chão ensanguentados. Os padioleiros 
da Santa Casa continuariam a trabalhar com o sol a pino. 
Os baleados somavam algumas dezenas. O número de 
vítimas, incluindo os que morreriam dias depois em leitos 
pelos hospitais da cidade chegaria a 13, mas a maioria dos 
mortos foi esquecida pela historiografi a e condenados ao 
anonimato eterno.

O noticiário da época e os relatos posteriores destacaram 
a morte de três indivíduos: o auxiliar de cartório, Euclides 
Miragaia; o comerciário Antônio Américo Camargo Andrade 

e o fazendeiro Mário Martins de Almeida, recolhidos já sem 
vida e conduzidos ao necrotério. Um quarto, o ajudante 
de farmácia, Dráusio Marcondes de Souza, de apenas 14 
anos, morreria menos de uma semana depois devido às 
complicações dos ferimentos a bala. 

As iniciais dos seus nomes de guerra: Miragaia, Martins, 
Dráusio e Camargo forneceriam a sigla e o símbolo da cru-
zada paulista contra Getúlio Vargas: o MMDC. 

Assim começaria a epopeia que marcaria a trajetória de 
São Paulo para sempre.

do Nunes*

Uma rara foto em que aparecem Martins, Miragaia, Drausio e Camargo com os 
braços entrelaçados a frente da multidão naquele dia 23 de maio,

pouco antes de o grupo ser atacado a bala.
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Um fl agrante do enterro de um dos mártires
de 23 de maio de 1932.
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A atitude é a alma
do negócio

Mesmo no mundo 

da TI, sorrir ao falar 

e cumprimentar de 

maneira confi ante 

são posturas que 

têm mais chances de 

fechar um negócio 

que conhecimento 

sobre a última geração 

tecnológica de certo 

produto, por exemplo

Você tem sorriso na voz? 
Cumprimenta o porteiro 
da empresa pela manhã? 

As perguntas podem parecer 
um pouco estranhas ou exa-
geradas, mas têm feito cada 
vez mais sentido no mercado 
de trabalho. Nunca antes o 
quesito ‘comportamento’ foi 
tão valorizado e comentado 
no mundo. O que há alguns 
anos era aceitável, devido ao 
conhecimento técnico, hoje 
não é mais tolerável. E já não 
era sem tempo, precisamos 
aprender a exercitar a nossa 
humanidade e resiliência; 
uma vez que cada dia mais as 
características antes inerentes 
a algumas profi ssões têm se 
expandido e tomado o lugar 
do que era dedicado ao ‘tec-
niquês’. Pensando nisso, vale 
a pena refl etir sobre alguns 
conceitos que o mundo tem 
desenhado e podem te ajudar 
em uma oportunidade ou no 
seu atual emprego. 

Como anda o seu CHA?

Dizem que somos contrata-
dos pelo nosso conhecimento e 
demitidos por conta da atitude. 
Faz sentido, especialmente 
tendo em vista que CHA é 
a sigla para Conhecimento, 
Habilidade e Atitude, e que 
é por meio da união desses 
termos que o seu caminho 
pode ser traçado. O Conhe-
cimento é defi nido por aquilo 
que aprendemos ao longo da 
vida, estudos, cursos, aprofun-
damentos técnicos dentro de 
certo assunto, e tudo o mais 
que adquirimos de maneira 
teórica. A Habilidade pode 
ser desenvolvida, mas é fun-
damentada no conhecimento 
teórico, por outro lado, é um 
conceito bastante pessoal, uma 
vez que também diz respeito 
aos métodos que você mesmo 
desenvolveu para atuar em 
certa atividade, a conhecida 
aptidão. Já a Atitude diz res-
peito ao seu comportamento 
ante algumas situações, você é 
proativo? Como reage frente à 

pressão do dia a dia? A maneira 
como você trata a sua equipe 
ou seus colegas diz muito 
sobre você.

O perfi l global

É esperado de alguém que 
trabalha com vendas a ca-
pacidade de se relacionar 
bem, que seja comunicativo e 
atencioso. Mas e quem traba-
lha com desenvolvimento de 
sistemas? O conhecido geek 
que geralmente está focado na 
frente do computador? Não é 
porque você trabalha de home 
office, ou porque atua nas 
áreas menos ‘movimentadas’ 
da empresa, que o seu skill de 
relacionamento não deve ser 
desenvolvido, ao contrário, 
para ganhar destaque precisa 
mostrar o rosto, ser mais do 
que apenas a assinatura do 
e-mail. Em todas as áreas da 
empresa, e não apenas nas que 
se esperam. Se a recepcionista 
precisa ter simpatia, por que o 
analista não pode ter um sor-
riso na voz? Ao vendedor, que 
conheça o time que desenvolve 
o seu produto, ao programador, 
que dê uma pausa aos códigos e 
busque os rostos dos seus cole-
gas. Habilidades interpessoais 
são valiosíssimas, ou você pode 
‘sumir’ dentro da empresa.

Respeito acima de tudo

Há pelo menos uns vinte 
anos, se você fosse o profi s-
sional que pressiona, grita e 
humilha, mas entregasse e 
fi zesse os seus subordinados 
entregarem o resultado, estava 
tudo bem. Hoje, o nome disso 
é assédio. Mais do que tudo, 
o que se espera de um profi s-
sional é o respeito, e empatia 
é a palavra-chave nesse caso. 
Colocar-se no lugar do outro 
é uma maneira de engajá-lo, 
e sabemos que engajamento 
traz resultado, e resultados 
deixam o cliente e a empresa 
felizes. Além de humanizar o 
ambiente de trabalho e apro-
ximar a equipe. 

O mercado de trabalho não 
funciona mais com números, 
além de uma boa entrega, foi 
incluído à sua rotina um bom 
relacionamento e comporta-
mento com a corporação. A 
validação das suas atividades 
tem muito mais chances de ser 
um sucesso, se o testemunho 
alheio confi rmar isso. Afi nal, 
a venda boca a boca sempre 
funcionou melhor, não?

(*) É sócio-diretor da Conquest 
One, empresa especializada em 

contratação de profi ssionais 
especializados em TI, e responsável 

pela área de Pessoas e Processos.

Marcelo Vianna (*)

News@TI
Webtech gratuito sobre armazenamento 
baseado em objetos

@No dia 24 de maio, às 13h (horário de Brasília), acontece o web-
tech gratuito com o tema “Armazenamento Baseado em Objetos: 

Benefícios e Tendências de Adoção Chave”. O webinar realizado pela 
Hitachi Data Systems será apresentado, no idioma inglês, por Laura 
DuBois, GVP, Enterprise Storage, Server e System Infrastructure 
Software da consultoria IDC; e Jeff Lundberg, gerente sênior de 
Marketing de Produtos da HDS. Encontrar uma forma de gerenciar 
dados com um sistema simples sem esquecer a efi ciência é uma 
preocupação dos gestores de TI. Com o método de armazenamento 
baseado em objetos, que é ideal para dados não-estruturados, é possí-
vel reunir qualquer quantidade de dados com atualizações contínuas 
em um sistema sem períodos de indisponibilidade (https://www.
brighttalk.com/webcast/12821/258991?utm_source=WebTech&utm_
medium=Email&utm_campaign=Marekto).

Webinar gratuito sobre criação de aplicativos

@Para quem quer começar a desenvolver aplicações móveis sem 
codifi car muito, o GeneXus – ferramenta que permite desenvolver 

software em multiplataformas – traz mais uma vez o webinar com o 
tema “Crie Seu Primeiro App com GeneXus”. A palestra gratuita será 
no dia 23 de maio, às 14h (horário de Brasília) com apresentação de 
Fábio Visquete, sócio-fundador da FMX Soluções. A era digital exige 
adaptação rápida às mudanças constantes e desenvolver um aplicativo 
com agilidade sem perder a qualidade é um requisito fundamental. 
Pensando nisso, em poucos cliques o webinar apresenta como gerar 
sistemas em várias linguagens de programação e banco de dados 
e maneiras mais simples de desenvolver aplicações Web e Mobile 
(https://attendee.gotowebinar.com/register/2660407304425752322).

Solução de telefonia digital para mercado PME

@A IPCorp Telecom, operadora de telefonia tradicional e via IP, 
lança solução de telefonia digital em nuvem para pequenas e 

médias empresas. É o i91, sistema completo de gestão, controle e 
operação de telecomunicações, voltado para pequenas e médias 
empresas que necessitam ter maior produtividade em sua área de 
vendas e administrativa. O serviço é um sistema de Pabx baseado em 
nuvem que não requer hardware PBX ou uma equipe de TI treinada 
para confi gurar e manter. Tudo o que é necessário é acesso à Internet 
de alta velocidade. O serviço tem tecnologia de ponta e vem com um 
conjunto completo de recursos e ferramentas (www.ipcorp.com.br).

Nestes últimos dias, uma nova ameaça cibernética ganhou no-
toriedade, o WannaCry. Trata-se de um tipo de código malicioso 
classifi cado como ransomware, daqueles que "sequestram" dados 
de computadores para exigir um dinheiro em troca de devolver 
o acesso ao seu dono. Ou seja, uma vez infectada a máquina, 
ele encripta os arquivos e mostra uma tela na qual exige um 
resgate em dinheiro, tipicamente na moeda eletrônica bitcoins 
que, assim como o dinheiro vivo, não deixa rastros quando se 
movimenta e permite circulação de valores entre criminosos.

Interessante é que o WannaCry explora uma vulnerabilidade 
do sistema operacional Windows conhecida há pelo menos dois 
meses e que permite execução remota de um código através de 
uma vulnerabilidade no serviço SMB (Service Message Block). 

O que o episódio nos traz de lições?
 1. Crescimento das ameaças cibernéticas: as ameaças 

crescem em termos de magnitude e agressividade. Com a 
crescente conectividade, cada nova ameaça tem o potencial 
de infectar mais equipamentos.

 2. O cibercrime está crescendo: essa nova ameaça também 
nos recorda que o cibercrime está crescendo, pois cada 
vez mais as ameaças tem motivação fi nanceira. Elas se 
tornam mais perigosas, porque as organizações criminosas 
que as orquestram têm cada vez mais recursos. Podem 
desenvolver “armas” sofi sticadas e agir globalmente com 
elas.

 3. Impacto real nos negócios: tornaram-se comuns nos 
últimos dias notícias de empresas que foram contaminadas 
e tiveram que sujeitar-se a pagar pelo resgate. Outras deci-
diram por desligar computadores. Nos dois casos, torna-se 
claro o impacto em termos de custo (seja pelo pagamento 
pelo resgate ou, pior, pela perda de produtividade). 

 4. Prevenção é fundamental e começa com pequenas 

coisas: a vulnerabilidade é conhecida há pelo menos dois 
meses, quando a Microsoft publicou um boletim recomen-
dando atualização dos sistemas Windows para corrigi-las. 
Um trabalho de Gerenciamento de Patchs, complementado 
de Gerenciamento de Vulnerabilidades, teria evitado a dor 
de cabeça. Realizar cópias de segurança frequentemente é 
outra prática bastante corriqueira que ajuda em situações 
de ransomware. São conceitos simples, mas que precisam 
ser realizados de forma consistente, com processo, ferra-
mentas e pessoal treinado.

 5. Microssegmentar a rede: a utilização de ferramen-
tas para microssegmentação reduz o estrago. Ao isolar 
sistemas por microssegmentos, a movimentação lateral 
realizada pelo malware é contida e ele não contamina uma 
grande quantidade de equipamentos na rede. Opte pela 
microssegmentação por software, focando inicialmente em 

7 lições do WannaCry

sistemas mais críticos. Isso vai permitir adoção rápida, sem 
impacto na arquitetura da rede e com custo reduzido. Em 
médio e longo prazo a técnica vai aumentar a segurança e 
permitir a simplifi cação da rede ao reduzir complexidade 
de fi rewalls internos e segmentação via VLANs.

 6. Monitoração de Comportamento de Malware: a cada 
momento surgirão novas ameaças, as quais serão desco-
nhecidas por ferramentas tradicionais de segurança que 
trabalham com assinaturas e padrões de malware conheci-
dos. A utilização de ferramentas de correção de eventos é 
controle necessário, mas não sufi ciente. Preparar-se para 
o malware novo requer um SOC (Centro de Operações 
de Segurança) mais inteligente, que identifi que compor-
tamentos anômalos mesmo quando for um ataque novo 
com assinatura desconhecida. No caso do WannaCry, a 
comunicação pela porta do SMB, o comportamento de 
movimentar-se lateralmente dentro da rede, e o endereço 
de seu “mestre” que tenta contatar, são indícios típicos 
de algo estranho está acontecendo e que permitiram um 
SOC inteligente detectar a nova ameaça a tempo.

 7. Resposta a incidentes: Uma vez detectada a nova ame-
aça, requer-se pronta resposta. Respostas automáticas ou 
manuais poderiam bloquear tráfego suspeito e eliminar da 
rede equipamentos contaminados. A utilização de uma 
Arquitetura de Segurança Adaptativa é recomendada para 
responder de modo dinâmico, mudando a arquitetura de 
subredes à medida que contaminações são identifi cadas. 
Um exemplo é colocar em quarentena os equipamentos 
contaminados e evitar que os mesmos contaminem outros.

(Fonte: Leonardo Carissimi é Diretor de Soluções
de Segurança da Unisys na América Latina).

Rodrigo Sanchez (*)

Apesar de registrarem uma mesma cena, eles podem ter 
níveis desiguais de segurança contra ataques cibernéti-
cos – uma preocupação crescente para equipes de TI em 

órgãos governamentais e no setor Financeiro (devido à natureza 
confi dencial de suas operações), indústrias (sobretudo preo-
cupadas com sua propriedade intelectual) e hospitais (onde a 
privacidade dos pacientes é uma prioridade).

Nessas e em outras aplicações, a criação de redes mais seguras 
depende de um esforço contínuo e coletivo, envolvendo três ei-
xos: o compromisso do fabricante, o know-how dos integradores 
e uma atitude preventiva por parte dos usuários.

Essa articulação é importante especialmente considerando-se 
os riscos associados a esses crimes. Quando falamos sobre ata-
ques pela rede, podemos classifi cá-los em dois tipos principais:

Ataque oportunista: este ataque ocorre quando o invasor ex-
plora um ponto fraco conhecido para atacar as vítimas; se o vetor 
de ataque selecionado falhar, o invasor passará para a próxima 
vítima. Um ataque oportunista se concentra em usuários e em 
sistemas confi gurados de maneira inadequada.

Ataque direcionado: este ataque geralmente envolve um pla-
nejamento inteligente e ocorre quando um invasor seleciona um 
alvo específi co para atingir um objetivo específi co. O invasor se 
concentrará em usuários vulneráveis e em sistemas falhos ou 
mal protegidos.

O primeiro tipo de ataque é o mais frequente e fácil de exe-
cutar, enquanto o segundo é sem dúvidas mais perigoso, pois 
os riscos são mais altos, como a apropriação e o cancelamento 
de dados confi denciais ou o roubo de material protegido por 
direitos autorais.

Como proteger um sistema de videovigilância

Para garantir o mais alto nível de proteção, é necessário que o 
sistema de vídeo (que faz parte da rede) atenda a determinados 
requisitos que farão com que ele atinja os níveis de proteção para 
a infraestrutura existente e a política de proteção defi nida pela 
pessoa responsável pela rede. O sistema também deve ter uma 
proteção adequada considerando o nível de risco previamente 
calculado para todos os seus componentes (servidores, clientes 
e dispositivos conectados à rede), com base em uma análise de 
risco preliminar de extrema importância.

Com relação à proteção do cliente, os especialistas de segu-
rança cibernética da Axis recomendam proteger todos os “nós” 
da rede de acordo com as políticas de TI, através do uso de um 
fi rewall de gerenciamento e implementação de senha preciso e 

Cibersegurança, uma 
responsabilidade compartilhada
As aparências, também na área de tecnologia, enganam. Dois vídeos aparentemente semelhantes, 
capturados por câmeras de monitoramento de origens diferentes, podem ser fundamentalmente distintos

adequado, software antivírus e processos de criptografi a. E, por 
fi m, fornecer um gerenciamento preciso da manutenção do clien-
te com sistemas operacionais e aplicativos sempre atualizados.

Em linhas gerais, estas são as 10 principais recomendações de 
cibersegurança da Axis Communications:
 1 Faça uma análise de risco de ameaças potenciais e os pos-

síveis danos/custos se o sistema for invadido.
 2 Adquira conhecimento em proteção de sistema e possíveis 

ameaças. Trabalhe proximamente de revendedores, inte-
gradores de sistema, consultores, fornecedores de produto. 
A internet é um recurso fantástico.

 3 Proteja a rede. Se a proteção de rede for violada, aumenta o 
risco de intercepção à procura de informações confi denciais, 
invasão de servidores individuais e dispositivos de rede.

 4 Use senhas fortes e individuais, e troque-as regularmente.
 5 Não confi e em uma confi guração predefi nida da fábrica de 

dispositivos de rede
 • Altere senha predefi nida.
 • Habilite e confi gure serviços de proteção de dispositivos.
 • Desabilite serviços que não estejam sendo usados.
 6 Use conexões criptografadas, quando possível, mesmo em 

redes locais.
 7 Para reduzir exposição de vídeos, não deve ser permitido 

a clientes acessar câmeras diretamente, a menos que seja 
exigido pelo sistema/solução. Clientes só devem acessar 
vídeos através de um VMS (Sistema de Gerenciamento de 
Vídeo) ou um media proxy.

 8 Verifi que registros de acesso regularmente para detectar 
tentativas de acesso não-autorizado.

 9 Monitore dispositivos regularmente. Habilite notifi cações 
de sistema quando for adequado e justifi cado.

 10 Use o fi rmware mais recente, já que pode incluir correções 
de segurança.

Para além dessas recomendações, faz todo o sentido que en-
tidades governamentais e privadas adotem cautela em relação 
às origens dos dispositivos de videomonitoramento que irão 
conectar a sua rede. Na escolha de um sistema de videomonito-
ramento, deve-se observar o comprometimento de fabricantes 
com a identifi cação de vulnerabilidades e sua resolução de forma 
a minimizar danos. Por outro lado, a experiência dos integrado-
res é fundamental para aumentar a segurança de seus clientes, 
e os próprios usuários devem assumir sua responsabilidade na 
proteção dos dispositivos que protegerão o que lhes é valioso.

(*) É engenheiro de Vendas da Axis Communications.
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Saco de
pele para 
transportar
 líquidos

Apto como
o cliente
do plano
de saúde

O conteúdo
das obras 
do Marquês
de Sade

(?) Venân-
cio, apre-
sentadora
mineira

Valentino
Rossi,

piloto de
 Moto GP

Angenor de
Oliveira: o

Cartola
(MPB)

Origem
bíblica do
homem

Porta, 
em inglês

Superfície 
das quadras
de Roland

Garros

Combina-
ção de 3 

ou mais no-
tas (Mús.)

(?) com va-
ra, esporte
de Thia-
go Braz

Orelha, 
em inglês

"O Diário
de (?)",
filme

(2012)

Escanteio
(ing.)

Iluminado

Prefixo de
produtos
"verdes"
Medonho

Verídico

Desmond (?), ganhador
do Nobel da Paz por

sua luta contra o
apartheid

Seduz;
fascina
(?) de

parfum:
fragrância
de aroma 
concen-

trado (fr.)

Consciên-
cia moral

(pl.)

Artefato
têxtil

País de
Nicolás
Maduro

Educação (?) e
Cívica, matéria

escolar obrigatória
durante a Ditadura

Tipo de
hepatite

Papai, em
inglês

Movimen-
to do pião

Receoso

Conver-
sam com

Deus
Hábil

Aprazível
(o local)

(?) da Lua, conjunto que
acompanhava Carmen Miranda

Atriz que viveu a céle-
bre vilã Carminha (TV)

Permitem a isenção de taxas 
alfandegárias entre os
países participantes
É dado pelo fiador

Golpe co-
mo o "jab"

BOA
PARADISIACO

DNROVR
CREDENCIADO

GIROAOLS
AONBC

INTIMIDADO
SAIBROORAM

ECOACORDE
SCLAROR

ATROPSC
TEARATRAI

VENEZUELA
EEATATI

ESCRUPULOS

3/dad — ear — eau. 4/atro — door — nani. 6/corner. 10/escrúpulos. 11/credenciado.

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

Esta segunda é o vigésimo sétimo dia da lunação. A Lua plena em Áries dá uma certa necessidade de apurar as coisas, de tomar 

providências adiadas e mesmo de urgência, orientará as pessoas. Impaciência diante de situações adiadas, não resolvidas ou 

atrasadas e diante da nossa própria coragem em enfrentá-las. “Não passa de hoje” pode ser um sentimento que domine todo 

esse período. A sensação de que “depende só de mim” vai invadir a todos e criar uma necessidade de agir segundo os próprios 

critérios. Disposição a ousar, assumir riscos e pagar o preço de uma decisão. 
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Este é um dia em que deve evitar 
a teimosia. O excesso de confi ança 
pode ser danoso e trazer perdas 
mais tarde. Por isso faça tudo com 
a máxima competência. Use suas 
emoções à noite para criar e plane-
jar suas metas para esta semana. 
71/571 – Verde.

O dia pode acarretar prejuízos e 
arrependimentos pela precipitação. 
É preciso manejar habilmente seus 
negócios e fazer tudo de forma 
objetiva e bem pensada. O Sol na 
casa dois dá chance de aumentar os 
ganhos se tiver se preparado para 
isso. 58/958 – Azul. 

Perto do meio dia o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respons-
abilidades. É preciso aproveitar bem 
as chances para pôr sua vida em 
ordem, depois do aniversário. Faça 
tudo com a máxima competência 
e alto nível de qualidade. 64/264 
– Amarelo.

Prepare tudo para realizar depois 
que o Sol estiver em seu signo, 
medite e curta mais o ambiente. No 
meio do dia, será o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. Logo terá motivações 
renovadoras em sua vida, depois do 
aniversário. 42/342 – Cinza.

Neste meio de mês podem surgir 
conflitos emocionais, mas hoje 
ainda muita coisa se resolverá com 
uma mudança de atitude. O excesso 
de confi ança pode ser perigoso. 
Acredite nos seus sonhos e eles se 
realizarão antes que imagina. Saben-
do agir terá o passaporte do sucesso 
em suas mãos. 53/453 – Bege.

Seja mais aberto à conversa e a 
opiniões dos demais, aumentando 
sua espiritualidade através dos 
sentimentos positivos. É hora de 
começar a sonhar com algo novo e 
renovador que logo irá acontecer 
em sua vida, depois que o Sol passar 
para Câncer, aguarde até o dia 22. 
76/476 – Amarelo.

É preciso controlar o emocional que 
leva a agressividade nos relaciona-
mentos em geral no fi nal do dia. 
O seu modo de pensar possessivo 
precisa mudar para poder fazer 
alguém sentir-se seguro e ser real-
mente feliz. Não queira ser o único 
alvo das atenções em seu ambiente. 
54/554 – Verde.

Comece o dia determinada a re-
solver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. A falta de 
mudança em seu modo de pensar 
leva a dispersão e traz difi culdade 
de agir nesta terça. Mais no fi nal 
da tarde emocional controlado au-
menta a tendência ao bom senso e 
segurança. 88/388 – Azul.

A primeira parte do dia promete 
ser bem inspirada e de astral alto. 
Atividade em que coopere com os 
demais poderá ter grande sucesso 
neste período em tudo que iniciar. 
Use bem sua capacidade de trabalho, 
dedicando-se ao que é importante. 
82/882 – Marrom.

Veja o que poderá oferecer em troca 
do que pretende, nada vem de novo 
se não abrir mão do antigo, dando 
espaço para a renovação. Analise a 
situação antes de agir, ouça opiniões 
e só depois comece a tomar atitudes 
que o façam obter o sucesso que tanto 
persegue. 72/572 – Azul.

A Lua plena em Áries dá uma certa 
necessidade de apurar as coisas, 
de tomar providências adiadas e 
mesmo de urgência, orientará as 
pessoas. Evite a insatisfação que 
tende a afastá-lo das pessoas. Não 
queira ser o único alvo das atenções 
em seu ambiente nesta terça-feira 
de manhã. 75/775 – Verde.

Durante a manhã pode haver atrasos 
e impedimentos. Evite a impulsivi-
dade que tende a provocar prejuízos 
e não disperse seus esforços. Pode 
ser um bom momento para avaliar 
a relação e se entender logo mais à 
noite com quem ama. 77/277 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 22 de Maio de 2017. Dia de Santa Quitéria, São Casto, 
São Romão, e Santa Rita de Cássia. Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é 
o amparo. Dia do Apicultor, Dia do Talento, Dia do Economiário, 

e Dia Nacional das Vocações. Hoje aniversaria o músico e ator 
Charles Aznavour que faz 93 anos, o cantor Morrissey nascido em 
1959, a modelo Naomi Campbell que chega aos 48 anos, o jornalista 
Tiago Leifer nascido em 1980 e a atriz Sofhia Abrahão que faz 26 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito tolerante e 
compreensivo. Possui um senso comum refi nado e um ponto de vista 
liberal. É dotado de um corpo físico harmonioso e intelecto afi ado. 
Tende a considerar-se piloto de sua vida e gosta de coisas vistosas 
e objetos exóticos. É do tipo de pessoa que não sabe mentir e não 
aceita mentiras. É honesta e criativa. No lado negativo precisa evitar 
obstinação, pressa e a tendência de falar demais ou se envolver em 
discussões.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no 
joga. Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, 
sonhar com bolsa é aviso de felicidade no amor e 
que seus desejos se tornarão realidade. Números de 
sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Para se livrar das verrugas: Corte uma berinjela 
em duas partes. Passe as duas superfícies cortadas, 
três vezes, sobre as verrugas. Junte novamente as 
partes, amarre com o barbante e guarde embaixo 
do tanque. Repita a mesma operação com a mesma 
berinjela, três dias seguidos, guardando sempre no 
mesmo lugar. Passados três dias, deixe a berinjela 
embaixo do tanque até apodrecer. Depois, jogue 
tudo no lixo.
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Cisne. Foto: Julio Leão

Refl exõesRefl exõesRefl exõesReestreia
Com concepção do Núcleo Artísti-

co Società Anonima e dramaturgia, 
direção e atuação de Alvise Camozzi, 
Psicotrópico reestreia dia 12 de 
maio. O espetáculo é resultado de 
reflexões sobre a mobilidade con-
temporânea, a arte da atuação, as 
migrações e a memória. Por meio 
de diferentes narrativas e recur-
sos cênicos (luzes, sonoridades, 
vídeos, quadros e esculturas), a 
performance recria a história de 
uma impossível volta para casa. 
O título do espetáculo remete aos 
deslocamentos espaço-temporais 
criados pelas narrativas ficcionais 
e auto-biográficas que conduzem 
a performance, entre o onírico e 
o hiper-realismo. O entrelace das 
diferentes narrativas se desenvolve 
de maneira a induzir, no espectador, 
uma espécie de desnorteamento, 
para deixá-lo livre para compor suas 
próprias ressignificações.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. 
Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3222-2662. Quintas 
e sextas às 20h e sábados às 18h. Entrada franca. 
Até 27/05.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Zé Guilherme faz tributo a Orlando Silva.

O intérprete Zé Guilherme apresenta 
o repertório de seu terceiro CD Abre a 
Janela – Zé Guilherme Canta Orlando Sil-
va. O disco, lançado em 2015 é uma bela 
homenagem a um dos mais signifi cativos 
intérpretes da música popular brasileira, 
que completaria 100 anos na época do 
lançamento do álbum. O trabalho é norte-
ado por uma releitura delicada e pessoal 
de 18 canções do repertório do Cantor 
das Multidões, selecionadas em um longo 
processo de pesquisa sobre sua trajetória.  
Entre as músicas do show, destaque para 

“A Jardineira”, “A Primeira Vez”, “Abre a 
Janela”, “Aos Pés da Cruz”, “Curare”, “Faixa 
de Cetim”, “Lábios Que Beijei”, “Lealda-
de”, “Malmequer”, “Pela Primeira Vez”, 
“Preconceito” e “Alegria”, entre outras. O 
intérprete se apresenta acompanhado por 
Cezinha Oliveira (direção musical e violão), 
Adriano Busko (percussão), Luque Barros 
(baixo e violão de 7 cordas) e Pratinha 
Saraiva (fl auta).

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579,  Jar-
dim São Paulo, tel. 2971-8700. Quarta (24) às 15h. Ingressos:  
R$ 20. Grátis para maiores de 60 anos.
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Joaquim Lopes e Camila Lucciola.

Régis Faria dirige a 
comédia romântica 
de Juliana Frank, “Por 
Isso Fui Embora”. 
Quatro personagens 
envolvidos em uma 
ciranda amorosa.. 

Na trama, a escritora Ci-
res amou apenas uma 
vez, mas foi deixada. 

Desiludida, não crê no mode-
lo tradicional de casamento 
e vive encontros fortuitos 
com homens diferentes. O 
mais assíduo deles é Joker, 
cúmplice de sua história e 
dono do bar que ela mais 
frequenta. Dançando e can-
tando livremente na porta 
deste bar, conhece Martin, 
que é casado e feliz com 
Pérola. Ele se encantar po 
Cires e sua relação visceral 

Nilton Rodrigues

Nilton Rodrigues tenta explicar o inexplicável no 
standy-up Comedy Pretinho Básico. O fato de não ter 
problema algum com a sua cor negra! Apesar da precon-
ceituosa associação da cor preta a itens depreciativos, o 
ator convence a platéia justamente do contrário, fazendo 
comparações com termos que terão resultados positivos! 
Alem do “pré-conceito”, outras temáticas são abordadas 
no show, como: amizades, relacionamentos, hipocondria 
e desentendimentos. Nilton Rodrigues faz uso da lin-
guagem do teatro participativo, porém sem apelação ou 
constrangimento.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 
2574-7749. Sábado (27) às 21h. Ingresso: R$ 40. 

Comédia romântica

D
iv

ul
ga

çã
o

com a vida. Pérola vai encon-
trar no desencontro uma nova 
perspectiva pra sua jornada. 

Com Juliana Knust, Joaquim 
Lopes, Camila Lucciola e Flá-
vio Rocha.

Seriço: Teatro Vivo, R. Dr. Chucri Zaidan, 
2460, Itaim Bibi. Sextas às 21h30, sábados 
às 21h e aos domingos, às 18h. Ingressos: 
De R$ 40 a R$ 80. Até 30/06.

SUPORTEMOS: “Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita...” 
(Tiago 1:4). Detém-te um minuto no torvelinho das preocupações 
costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à Paciência 
divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de mil 
modos. Muita gente, talvez, em te fi tando na ternura do recém-
nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência 
terrestre, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devo-
tamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio 
corpo. Entendidos em psicologia, em te anotando a intempesti-
vidade infantil, provavelmente desconfi aram da tua possibilidade 
de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te 
a heróica ternura de professores abnegados que te abriram no-
vos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, 
cada dia, permite, generosa, que tales plantas inermes, que te 
assenhoreies do suor e do sangue dos animais, que te apropries 
das forças da Natureza e que te valhas, indiscriminadamente, do 
concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, 
restaures e instruas. Lembra-te dessa Paciência Perfeita que te 
benefi cia, e cultiva paciência para com os outros. O companheiro 
cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja insipiência te irrita são 
irmãos que te rogam cooperação, e entendimento, e quantos te 
caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e 
consolo... Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e 
reconfortes é necessário que a tolerância construtiva te alente os 
passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que 
ajuda, e, diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência 
que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem 
jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a Paciência 
de Deus. (De “Palavras de vida eterna”, de Francisco Cândido 
Xavier, pelo espírito Emmanuel).

Stand-up
Divulgação

Homenagem
Divulgação
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INICÍO A MINHA COLUNA comentando as mudanças de 
cenários nos Telejornais da Rede Globo. Depois de reformular o 
‘SP TV’ e o ‘Bom Dia SP’, a emissora vai promover mudanças no 
Jornal Nacional . A maior delas diz respeito ao estúdio em que 
o telejornal é gravado. Wilhiam Bonner e Renata Vasconcellos 
sairão de um piso colocado sobre a sala de jornalistas para 
ganhar espaço exclusivo.

OUTRO AJUSTE QUE ACONTECERÁ É NA PARTE 

GRÁFICA do programa que, além de novos cenários e vinhetas, 
terá também novo projeto de arte quando mostrar a tempera-
tura ou nome dos repórteres. O plano é modernizar o que já 
existe. A Globo quer colocar o renovado ‘Jornal Nacional’ no ar 
no começo do mês que vem e já faz, em segredo os primeiros 
testes do formato.

APÓS REPORTAGEM DO ‘DOMINGO ESPETACULAR’ 

na semana passada, em que revelou ter câncer no pâncreas e no 
fígado, Marcelo Rezende de 66 anos, passou a semana recebendo 
ligações de amigos. O apresentador não pode receber visitas por 
ordem médica. O tratamento fragiliza o sistema imunológico e 
demanda cuidados e muito repouso.

POR CAUSA DO NOTICIÁRIO SOBRE A DEMORA DA 

RENOVAÇÃO de seu vínculo com a Record, Rodrigo Faro 
decidiu colocar fi m á tensão na semana passada. Com contrato 
que venceria em junho do ano que vem , o apresentador pro-
curou a direção da emissora para assegurar que seguirá nela 
pelos próximos anos. Seu contrato foi renovado por mais 5 anos.

O AUTOR DE NOVELAS GILBERTO BRAGA FOI A 

BOLA DA VEZ no programa ‘Donos da História’, no canal a 
cabo Viva. Na atração, ele rememorou sua trajetória e lembrou 
dos momentos mais marcantes. O projeto do programa home-
nageia alguns dos mais emblemáticos escritores brasileiros que 
marcaram a teledramaturgia brasileira.

DEPOIS DE COMANDAR OS REALITIES ‘THE VOICE 

BRASIL’ E ‘BB17’, Tiago Leifert já tem data para voltar ao ar. 
Retornará à Globo na próxima semana com a segunda temporada 
do ‘Zero 1’, programa de games e herois que vai ao ar durante as 
madrugadas. Nos novos episódios o apresentador vai disputar 
uma partida de futebol no vídeo game.

AGORA É OFICIAL, A ATRIZ BRUNA MARQUEZINE 
vai se casar com o jogador Neymar o ano que vem. Ela está 
na Espanha com ele passeando mas já estão morando juntos 
e encaram isso como teste de convivência, segundo o casal. 
Fontes bem informadas garantem que tudo está sendo cuidado 
pela assessoria dos dois para a realização de uma grande festa.

COM AUDIÊNCIA ABAIXO DE SUAS ANTECESSORAS 
no horário das 11 da noite, ‘Os Dias Eram Assim’ não passou 
dos 16 pontos e por essa razão passará por mudanças. A Globo 
percebeu que os telespectadores não sabiam que a história se 
tratava de período da ditadura militar. Em decorrência disso 
as cenas começaram a ser reescritas para explicar de maneira 
mais didática o que se passou na época.

FRASE FINAL: A Verdade, ainda que pobre, é mais adorável 
e santa que a mentira disfarçada e suntuosa.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

Redes e boias de pescar, 
capacetes, isqueiros, 
escovas de dentes e 

embalagens de plástico fazem 
parte do acúmulo de resíduos, 
embora a maioria seja de “ob-
jetos sem identifi cação, que só 
medem um milímetro”, disse 
Jennifer Lavers, do Instituto de 
Estudos Marítimos e Antárticos 
da Universidade da Tasmânia.

Lavers participou de estudo 
que a organização não governa-
mental britânica RSPB fez em 
Henderson e que constatou a 
presença de 671 restos de lixo 
por metro quadrado na ilha, o 
maior índice global, segundo 
a revista científica Procee-
dings da National Academy of 
Science. O relatório mostrou, 
além disso, que 3.570 dejetos 
chegam à costa diariamente, 
apesar de suas praias fazerem 
parte da Lista do Patrimônio 
da Humanidade da Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco).

Resíduos do Japão, da China, 
dos Estados Unidos, do Chile, 
Equador, Peru, e de países mais 
afastados, como a Alemanha, 
França, Espanha e o Reino 
Unido, acabam nessa ilha des-
coberta pelo português Pedro 
Fernandes de Queirós em 1606 
e que faz parte do arquipélago 
britânico de Pitcairn. A distân-
cia não é um impedimento para 
a chegada do lixo: o território, 
de 37 km², se encontra a mais de 
5 mil km de distância da massa 
continental mais próxima e só 
recebe visitas com fi ns cientí-
fi cos a cada cinco ou dez anos.

Lavers explicou, por telefo-
ne, que uma possível causa da 
elevada contaminação poderia 
ser sua proximidade do giro 
oceânico do Pacífi co Sul, um 

Ilha remota britânica tem maior concentração de poluição,

com 671 itens de plástico por metro quadrado.

Remota ilha no Pacífi co Sul tem a 
maior densidade de lixo do planeta
As 18 toneladas de lixo que cobrem a desabitada ilha de Henderson transformam esse remoto 
território britânico no Pacífico Sul no de maior densidade de dejetos produzidos pelo ser humano
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sistema de correntes marítimas 
rotativo que transportaria os 
resíduos de outras nações até o 
local. A especialista previu que 
a contaminação em Henderson 
e no planeta se agravará no 
futuro pela mudança climática 
e o aquecimento global. Fará, 
segundo ela, com que “muitas 
das correntes que conhecemos 
mudem de direção, profundida-
de ou velocidade”.

Essas modifi cações causa-
rão mudanças no acúmulo de 
plástico nos próximos anos, “o 
que pode expor aos mesmos 
problemas novas comunidades 
de espécies de outros lugares”, 
detalhou Lavers, que apelou aos 
governos para que gerenciem 
melhor o lixo e compartilhem 
seus conhecimentos com as 
nações menos desenvolvidas.

Os cientistas calculam que 
mais de 300 milhões de to-
neladas de plástico foram 
produzidos em 2014 em todo 
o mundo, enquanto na década 
de 1950 a produção mundial 
não chegava a 2 milhões de 
toneladas. O plástico que não 
é reciclado fl utua e tem um 
período de vida bastante lon-
go, uma situação que põe em 
perigo mais de 200 espécies 
que habitam os oceanos, entre 
elas peixes, invertebrados, 
mamíferos e aves.

Os restos de plástico repre-
sentam um perigo para muitos 
animais que se enroscam neles 
ou os ingerem, além de acabar 
nas margens das praias, for-
mando barreiras que impedem 
a passagem das tartarugas 
marinhas.

“Há muitos problemas, além 
do visível, que é o lixo nas 
praias do mundo, há o impacto 
econômico no turismo e na 
vida selvagem”, comentou 
Lavers. Ele alertou que esses 
mesmos resíduos ameaçam 
os humanos, muitos dos quais 
só se preocupam quando os 
problemas lhes afetam dire-
tamente.

“Cerca de 25% das espécies 
marinhas comem plástico, mas 
o número aumenta cada vez 
mais. Segundo as pesquisas, os 
peixes e as aves ingerem plásti-
cos que liberam toxinas em seus 
tecidos”, afi rmou a especialista. 
“E se comemos um peixe com 
esses tecidos contaminados, 
na realidade estamos comendo 
nosso próprio lixo”, concluiu 
(Agência EFE).

Comemorando 43 anos de criação em 
2017, a Usina Hidrelétrica de Itaipu in-
formou que já repassou mais de US$ 10,5 
bilhões em compensação fi nanceira pelas 
terras que foram ocupadas nas últimas 
décadas pelo seu reservatório. Operando 
no Brasil e no Paraguai, os valores foram 
divididos igualmente entre os dois países e, 
aqui, repassados aos municípios e estados 
atingidos e à União.

De acordo com a empresa, os recursos 
começaram a ser pagos em maio de 1984, 
quando Itaipu começou a operar. Cerca 
de US$ 1,83 bilhão foi dividido entre os 16 
municípios afetados com o reservatório, 
sendo 15 no Paraná e um no Mato Grosso 
do Sul. Os dois estados receberam US$ 1,82 
bilhão. No âmbito federal, os valores são 
repassados a órgãos como os ministérios 
do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnolo-
gia e de Minas e Energia, além do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico.

Segundo a Itaipu, os royalties estão entre 
as principais fontes de receita de municí-
pios como Mercedes (PR), que recebeu 
US$ 1,7 milhão no ano passado e está na 

Foi confi rmado para 2025 o 
primeiro teste experimental 
de fusão nuclear com o reator 
ITER, considerado o maior 
do mundo e fruto de um pro-
jeto envolvendo 35 países. O 
International Thermonuclear 
Experimental Reactor (ITER) 
está sendo construído no centro 
de pesquisas de Cadarache, em 
Saint-Paul-lès-Durance, no sul 
da França. “Quando iniciamos 
o projeto, havia um grande en-
tusiasmo e os 35 países tinham 
colocado um prazo para 2017”, 
contou o diretor da planta, 
Bernard Bigot.

O primeiro equipamento 
magnético daquele que é 
considerado o maior projeto 
experimental de fusão nuclear 
do planeta foi apresentado na 
sexta-feira (19), em uma fábri-
ca da empresa ASG Supercon-
ductors na cidade de La Spezia, 
noroeste da Itália. O ímã tem 
fabricação italiana e é o mais 
sofi sticado do mundo, medindo 
14 metros de altura e nove de 
largura. Com 300 toneladas, a 
peça possui o mesmo peso de 
um Boeing 747 e o formato de 

uma letra D gigante.
O ITER contará com mais 

17 equipamentos magnéticos 
semelhantes, sendo que outros 
oito serão produzidos em La 
Spezia - os nove restantes serão 
fabricados no Japão. “Estamos 
muito orgulhosos, nós e todos 
aqueles que trabalharam para 
construí-lo. Foram necessá-
rios cinco anos para fazer o 
protótipo”, disse o presidente 
da ASG, Davide Malacalza. A 
fusão nuclear é considerada 
uma espécie de “Santo Graal” 
da energia limpa e imita o pro-
cesso que acontece no coração 
das estrelas, onde átomos de 
hidrogênio se comprimem e 
produzem hélio, gerando imen-
sas quantidades de energia.

O projeto ITER nasceu em 
1985, por iniciativa dos Estados 
Unidos e da União Soviética, e 
mais tarde recebeu a adesão 
da União Europeia e de países 
como Índia, China, Japão e Co-
reia do Sul, totalizando 3,5 mil 
pesquisadores. Estima-se que 
a construção do reator custará 
cerca de US$ 14 bilhões (ANSA/
COM ANSA).
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Itaipu repassou mais
de US$ 10,5 bilhões em royalties

13ª posição no ranking do IDH, dentre os 
399 municípios paranaenses, e Marechal 
Cândido Rondon (PR), cujos royalties 
representam 12% das receitas municipais.

Os prefeitos, porém, estão preocupados 
com a continuidade dos repasses. “Em-
bora o pagamento dessa compensação 

tenha sido instituído pelo Tratado de 
Itaipu [assinado em 1973], que não perde 
a validade, o Anexo C [a parte fi nanceira 
do documento e que contém a fórmula de 
cálculo dos royalties] expira em janeiro de 
2023”, informou a empresa, por meio de 
nota (ABr).

Itália apresenta 1º ímã
de reator de fusão nuclear

A Coreia do Norte ameaçou os Estados 
Unidos, na sexta-feira (19), com “conse-
quências catastrófi cas” se o país persistir 
com sua política de sanções e disse que 
vai continuar expandindo seu programa 
de armas nucleares enquanto não houver 
uma mudança de postura em Washington. 

O embaixador adjunto norte-coreano 
na ONU, Kim In Ryong, respondeu assim 
às recomendações do governo americano 
para endurecer as sanções internacionais 
contra a Coreia do Norte em resposta a 
seus últimos testes de mísseis. Segundo 
Kim, a capacidade nuclear norte-coreana 
vai continuar sendo desenvolvida a grande 
velocidade enquanto os EUA insistirem 
com sua política contra o país com “suas 
desprezíveis ameaças nucleares, extorsão, 
sanções e pressão”.

O embaixador norte-coreano disse em 
uma entrevista coletiva que se o governo 
Trump quiser adotar uma nova política 
para seu país, ele deve acabar com as 
relações “hostis”, entre elas a política 
de sanções. E advertiu que se o governo 

Embaixador adjunto norte-coreano na 

ONU, Kim In Ryong.

Quase 3 mil migrantes foram 
salvos em um único dia após 
tentar cruzar o Mar Mediter-
râneo. Eles haviam deixado o 
norte da África e seguiam a 
caminho da Europa. Segundo a 
Organização Internacional para 
Migrações (OIM), parceira das 
Nações Unidas, vários navios 
ajudaram nas operações de 
resgate, realizadas na última 
quinta-feira (18). 

A maioria dos resgatados se-
guiu para a Itália e 500 voltaram 
para a Líbia. O total de mortos 
ainda é desconhecido, mas a OIM 
confi rma que seis corpos foram 
encontrados na costa marítima 
líbia. Uma outra rota bastante 
usada por quem busca refúgio na 
Europa é o trajeto entre a Turquia 
e a Grécia. A agência afi rma que, 
entre janeiro e abril, mais de 5 mil 

migrantes cruzaram o Mar Egeu, 
que separa os dois países, sendo 
a maioria sírios e iraquianos.

Em Genebra, o porta-voz da 
OIM, Joel Millman, explicou 
que a Turquia continua sendo 
uma “válvula de escape” dos 
conflitos sírio e iraquiano, além 
dos corredores na região do 
Curdistão, o que faz bastante 
sentido.

Segundo o porta-voz, cidadãos 
de outros países tentam acessar 
a Turquia para de lá, seguirem 
viagem até a Grécia, incluindo 
haitianos e dominicanos o que 
tem sido motivo de surpresa 
explicou.

No mundo todo, a OIM já 
registrou as mortes de 1,9 mil 
migrantes no mar este ano, sendo 
que dois-terços delas ocorreram 
no Mediterrâneo (ONU News).

Coreia do Norte ameaça EUA
com “consequências catastrófi cas”

Kim In Ryong assegurou que “a guerra 
está muito próxima” e que a tensão é fru-
to unicamente das “políticas hostis” dos 
EUA e de suas “provocadoras” manobras 
militares na região junto com a Coreia do 
Sul. Por isso, o embaixador defendeu como 
necessários os testes com mísseis balísticos 
de seu país, entre eles o realizado no último 
fi m de semana.

O lançamento foi condenado de maneira 
unânime pelo Conselho de Segurança da 
ONU, que proíbe a Coreia do Norte de 
realizar essas ações. Kim atacou também 
o Conselho, ao acusá-lo de utilizar “dois 
pesos e duas medidas” ao denunciar as 
ações norte-coreanas e ignorar as ativida-
des militares americanas.

Além disso, o embaixador qualifi cou de 
“ridículas” as alegações de que seu país tem 
responsabilidade no ciberataque mundial 
da última semana e em outros ataques ci-
bernéticos. Além disso, afi rmou que “cada 
vez que acontece algo estranho”, os EUA se 
aproveitam para infl amar sua “campanha” 
contra a Coreia do Norte (Agência EFE).
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americano mantiver o caminho atual, “terá 
que assumir plena responsabilidade pelas 
consequências catastrófi cas”.

Em apenas um dia, 3 mil migrantes 
são resgatados do Mar Mediterrâneo

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

ou ligue para
netjen@netjen.com.br TEL: 3106-4171



Planejamento 

sucessório é 

indispensável para 

qualquer negócio, 

mas nem sempre 

este tema está entre 

as prioridades dos 

empresários

Para muitos, é difícil lidar 
com um futuro (distan-
te ou não) no qual o 

patrimônio estará nas mãos 
de outras pessoas, seja em 
decorrência de morte ou da 
decisão pela aposentadoria. 
Fato é que para um negócio 
se manter após a saída de seu 
fundador é necessário que 
haja planejamento elaborado 
com regras a serem mantidas 
pelos novos sócios, que na 
maioria das vezes são os fi lhos 
ou outros parentes próximos.

Uma coisa é certa: não existe 
receita para o planejamento 
sucessório. Cada empresa e 
cada família possui suas par-
ticularidades, seus desafi os e 
seus propósitos. É importante 
ressaltar que sucessão não está 
relacionada necessariamente 
ao falecimento. Um pai que 
pretende deixar seu patrimô-
nio para os fi lhos pode iniciar 
o processo em vida, enquanto 
ainda esteja em plena ativi-
dade. Para isso pode se valer 
da doação com reserva de 
usufruto, por exemplo.

Trata-se de uma forma de 
inserir os herdeiros no negócio 
previamente, permanecendo, 
contudo, o fundador com o 
direito de tomar as decisões na 
empresa e o direito de receber 
os dividendos provenientes 
das referidas quotas/ações 
doadas. Os fi lhos, por sua vez, 
tornam-se nu-proprietários 
das participações societárias e 
começam a ter defi nidas desde 
já suas responsabilidades no 
futuro do negócio, mediante a 
validação de regras previstas 
no contrato social e a celebra-
ção de acordo de sócios.

O planejamento sucessório 
depende, assim, das carac-
terísticas únicas de cada 
empresa e de cada família. 
Quando os sucessores são 
vários as chances de haver 
conflitos na empresa são 
maiores. Afi nal, são pessoas 
que pensam de maneira dife-
rente e podem ter objetivos 
distintos para o negócio. 
Como fi ca, por exemplo, se 
um fi lho prefere vender as 
quotas/ações da empresa e o 
outro não? Se um fi lho prefere 
vender os imóveis detidos 
pela empresa e o outro não? 
Impasses como esses podem 
ser evitados por meio do pla-
nejamento sucessório.

Quando o patrimônio é 
composto por imóveis, a 
constituição de uma holding 
para concentrar a propriedade 
desses bens pode ser uma ex-

celente ferramenta para a im-
plementação do planejamento 
sucessório, podendo ainda 
ser cumulada com a doação 
de quotas aos herdeiros, com 
ou sem a reserva de usufruto. 
Neste caso, os herdeiros rece-
berão quotas/ações da holding 
e não frações ideais de imóveis, 
o que, sem dúvida, em muito fa-
cilita a administração, controle 
e manutenção do patrimônio 
imobiliário.

Além dos benefícios do 
ponto de vista da gestão, a hol-
ding é também vantajosa sob 
o aspecto fi scal, pois manter 
imóveis que geram renda sob 
titularidade da pessoa física 
pode acarretar maior carga tri-
butária sobre a referida receita. 
Outra ferramenta bastante 
funcional na implementação 
do planejamento sucessório é o 
testamento. Este instrumento 
pode ser a solução para o caso, 
por exemplo, de uma empresa 
em que o seu fundador tem 
cinco fi lhos, mas acredita que 
apenas um deles tem condi-
ções de liderar o negócio após 
o seu falecimento. Neste caso, 
por lei, o pai não pode excluir 
os outros quatro fi lhos da su-
cessão do patrimônio. 

Contudo, respeitada a legíti-
ma que cabe a cada herdeiro, 
o planejamento sucessório 
pode permitir a divisão do 
patrimônio de maneira a que 
o fi lho considerado melhor 
preparado assuma a empresa 
e que a parcela do patrimônio 
atribuída aos demais herdeiros 
seja composta por outros bens 
e direitos. Por outro lado, se 
não houver planejamento, 
todo o patrimônio será divi-
dido igualmente, incluindo as 
quotas/ações da empresa, o 
que no futuro pode acarretar 
discussões entre os herdeiros 
a respeito do que fazer com o 
negócio e como gerenciá-lo. 

Nota-se, portanto, que mui-
tos são os exemplos que po-
dem ser citados para ilustrar 
a importância da realização 
do planejamento sucessório, 
assim como várias são as fer-
ramentas previstas em lei que 
podem ser utilizadas na imple-
mentação do planejamento – 
doações, com ou sem reserva 
de usufruto, a constituição 
de holdings, a celebração de 
Acordo de Sócios, a realização 
de testamento, dentre outras.

Não existe tempo certo para 
começar a programar a suces-
são, assim como não importa 
o tamanho do patrimônio, o 
importante é protege-lo e ga-
rantir sua manutenção pelas 
próximas gerações. É essencial 
se antecipar e se preparar e, 
neste momento, contar com 
a assessoria de especialistas 
no assunto pode fazer toda a 
diferença para o sucesso do 
planejamento.

(*) - É sócia do Braga & Moreno 
Consultores Jurídicos e Advogados.

Planejamento 
Sucessório é essencial 
para a preservação do 

patrimônio familiar
Renata Freires de Almeida (*)

www.netjen.com.br
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

JAIME SOUZA DE NORONHA,

PAULA FILIPPI,

OSWALDO FERREIRA DA SILVA FILHO,

BEATRIZ ELLEN FREIRE ZAPPAROLI, 

EL HADJI FALLOU MBACKE SARRY,

MICAELI FERREIRA DE OLIVEIRA,

WILSON GONÇALVES PASSOS,

MARIA CRISTINA DOS SANTOS, 

ALEX SANDRO RODRIGUES ALVES,

LUCIANA MILILO,

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

Dra. Ruth de Andrade Moraes - 

DAVID IBAÑEZ MAGAÑA,

MARIA ROSEMAR DE LIMA,

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

Robert Dilts – Leader – Mundialmente respeita-
do, o mestre Dilts, nesta obra ressalta com bastante 
profundidade, a real importância da Programação 
Neurolinguistica num processo coaching. O leitor 
encontrará em suas páginas, ferramentas muito 
práticas, efi cazes, que poderão alterar o curso de 
uma vida, em termos pessoais, tanto quanto pro-

fi ssionais. Numa empresa, equipes de diversas atividades e 
mesmo corporações, de qualquer magnitude, ao colocarem 
em prática suas medidas, absolutamente factíveis, obterão 
resultados surpreendentes, em curto espaço de tempo após 
sua introdução. Muito útil.

De Coach a Awakener

Otavio Roth – Mariana Massarani (Ilustr) 

– Salamandra – É incrível a “sacada” de mais esse 
livro, editado para festejar o tão “garoto” Otavio. Com 

certeza, qualquer leitor de qualquer faixa etária, irá lembrar-se 
de coisinhas comezinhas, que o torna muito feliz e, que apesar de 
grande momento, muitas vezes, não recebeu atenção merecida. 
Por exemplo: Começar caderno novo; queijo com goiabada; 
respingo de chafariz, etc. Pequenas coisas que marcam um 

indelével momento. Para crianças, dentro e fora de adultos.

Duas Dúzias de Coisinhas à Toa 
que Deixam a Gente Feliz

Ana Dantas – Elvis Pereira da Silva (Ilus-

tr) – Uirapuru - Trata-se da abordagem de um tema 
polêmico, intrigante, bastante atual. Adoção de 
menores, por casais homo afetivos. O enredo é todo 

tratado de forma a mostrar ao leitor, as fases para a elaboração 
de um audiovisual, lastreado na história. Num orfanato, crianças 
preparam-se para ir jantar com uma voluntária. Nesse momento, 
são avisados que Júlia, será adotada por um casal feminino. 
O assunto é revelado com naturalidade e da mesma forma é 
tratado. A obra enseja além da obvia discussão, a oportunidade 
do leitor acompanhar/aprender, a produção de um áudio visual. 

Muito oportuno!

A Adoção de Júlia

Manuel Filho – Daniel Araujo (Ilustr) – Do 
Brasil – O cenário da obra é a Revolução Constitucio-
nalista de 1932, na qual São Paulo, foi seu principal 
protagonista. Nosso personagem central, em sua 
primeira inclusão trabalhista, um offi ce-boy, sente-se 

incomodado com o nome do edifício onde trabalha: “Ouro para 
o bem de São Paulo”. Intrigado, busca informações. O leitor 
descobrirá dados e fatos, lastreados em fotos e documentos 
que darão uma boa dimensão dos fatos ocorridos. Locais im-
portantes, até nossos dias, são mostrados – particularmente o 
“centro velho” - atestando assim, não só a devida participação 
dos Paulistas, como também, sua capital relevância. Oportuna 
homenagem, brevemente comemorará 85 anos.

Uma História de Ouro
e Sangue

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

Com apresentação de Ralph Peter.

MARCEL TANAKA,

TATIANA TIEMI MIZUTANI, estado 

CELSO ALVES DA SILVA,

ANNE LOURDES DIAS DE PINHO 
GOMES,

SAMIR LUIS SERRATTO,

Barbiero 
ALESSANDRA FRANCIS MARTINS, estado civil divorciada, 

ALBERTO QUERIDO RODRIGUES,

KELLY CRISTIANE STOPPA, estado 

GUILHERME DE SOUZA TONON,

JULIANA 
CARDOSO BECARI,

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Caso o peemedebista não 
mude de ideia, o cami-
nho mais curto para sua 

eventual queda seria a cassação 
da chapa Dilma-Temer pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
que retomará seu julgamento no 
próximo dia 6 de junho.

A campanha que reconduziu 
Dilma Rousseff à Presidência 
em 2014 é acusada de abuso 
de poder político e econômico, 
ao supostamente ter recebido 
recursos provenientes do esque-
ma de corrupção na Petrobras. 
Contudo o TSE deverá debater 
se as contas da petista devem 
ser separadas das de Temer - se 
esse entendimento prevalecer, o 
atual mandatário poderá seguir 
no cargo.

A oposição também já pro-
tocolou pedidos de impeach-
ment contra o peemedebista, 
mas esse percurso ser ia 
mais longo e dolorido. Do 
acolhimento da solicitação 
de afastamento de Dilma por 
Eduardo Cunha até a queda 
da petista, foram necessários 
quase oito meses, acaloradas 

O Congresso Nacional escolhe, entre qualquer cidadão brasileiro 

alfabetizado e com pleno exercício dos direitos políticos, idade 

superior a 35 anos e fi liação partidária.

2ª VC - Capital.   

Silvana Aparecida 
Giuliano ação de Monitória Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC Administração Regional no Estado de São Paulo , 

rando

sendo contestada 
 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital  
, 

e 
  O 

JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE decretar a interdição parcial de ANNA MARIA DE 
SOUZA MAYER BERGAMINE, ara 

, , 
 

 

Eleição direta ou indireta? Os cenários 
para eventual queda de Temer

A não-renúncia do presidente Michel Temer jogou um balde de água fria sobre seus adversários, que 
esperavam uma saída imediata do presidente da República por conta das delações da JBS

discussões no Congresso e um 
país paralisado. 

Em qualquer um desses casos, 
a Presidência seria assumida 
interinamente pelo chefe da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia - também investigado na 
Lava Jato -, que teria 30 dias 
para convocar eleição indireta 
para presidente e vice, já que o 

Palácio do Planalto fi caria vago 
na segunda metade do mandato.

Nessa votação, o Congresso 
poderia escolher entre qualquer 
cidadão brasileiro alfabetizado e 
com pleno exercício dos direitos 
políticos (ou seja, em dia com 
a Justiça), idade superior a 35 
anos e fi liação partidária. Com 
isso, alguns nomes já começaram 

a despontar no noticiário, como 
o da presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Cármen 
Lúcia.

No entanto a Lei Comple-
mentar nº64, de 18 de maio de 
1990, diz que são inelegíveis 
para a Presidência da República 
as pessoas que ocupem cargos 
executivos no poder público, 
como ministros, magistrados, 
governadores, prefeitos e che-
fes das Forças Armadas. Isso 
tiraria Cármen Lúcia da lista 
de presidenciáveis, embora o 
texto da lei não deixe claro se a 
regra também vale para eleição 
indireta.

Outro desdobramento pos-
sível envolve o Supremo: se o 
TSE cassar a chapa Dilma-Te-
mer, uma ação na STF pedirá a 
convocação de eleições diretas, 
já que o mandato seria simples-
mente anulado, e não declarado 
vago - a Constituição fala em 
eleição indireta apenas em caso 
de vacância. Em qualquer caso, 
o eventual substituto de Temer 
governaria até 31 de dezembro 
de 2018 (ANSA/COM ANSA).
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