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“Que continuemos 
a nos omitir da 
política é tudo o 
que os malfeitores 
da vida pública 
mais querem”.
Bertolt Brecht (1898/1956)
Dramaturgo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +1,36% Pontos: 
64.085,41 Máxima de +1,49% : 
64.170 pontos Mínima estável: 
63.228 pontos Volume: 8,63 
bilhões Variação em 2017: 
6,41% Variação no mês: -2,01% 
Dow Jones: -0,01% Pontos: 
21.080,28 Nasdaq: +0,08% 
Pontos: 6.210,19 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2668 Venda: R$ 3,2673 
Variação: -0,47% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2608 Venda: R$ 
3,2614 Variação: -0,64% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,4100 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,37% 
ao ano. - Capital de giro, 14,15% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US4 1.268,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,93% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,600 
Variação: -0,3%.

Cotação: R$ 3,2710 Variação: 
-0,26% - Euro Compra: US$ 
1,1174 (às 17h34) Venda: US$ 
1,1176 (às 17h34) Variação: 
-0,31% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6490 Venda: R$ 3,6510 
Variação: -0,76% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5830 Venda: R$ 
3,8200 Variação: -0,78%.

turo: +0,97% Pontos: 64.320 
Máxima (pontos): 64.475 Míni-
ma (pontos): 63.970. Global 40 
Cotação: 887,214 centavos de 
dólar Variação: -0,38%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse na sexta-feira 

(26) que se instalou um clima 
exagerado de pessimismo no 
país em relação à economia. 
“Nós temos uma tendência, em 
determinados momentos em 
que as notícias são todas boas, 
de colocar um otimismo exage-
rado, o que é negativo porque 
leva a decisões equivocadas. 
Em alguns momentos, [de 
colocar] um pessimismo exa-
gerado também. É importante 
serenidade e equilíbrio nesse 
tipo de situação”, afi rmou.

Para ele, o Brasil está dis-
cutindo e aprovando reformas 
importantes, como a trabalhis-

     

Meirelles diz que Brasil 
vive clima de pessimismo 
exagerado na economia

ta e a da Previdência, a Lei do 
Teto de Gastos e a da gover-
nança das estatais, que estão 
colocando o país no rumo do 
crescimento. “É um momento 
em que o equilíbrio é importan-
te”, reforçou. Meirelles partici-
pou do 89º Encontro Nacional da 
Indústria da Construção (Enic), 
em Brasília, promovido pela Câ-
mara Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic) e realizado 
pelo Sinduscon-DF.

O ministro apresentou aos 
empresários dados econômicos 
e destacou as boas perspectivas 
para a economia brasileira. 
Para ele, a crise política que o 
governo do presidente Temer 
vive nas últimas semanas não 

vai atrapalhar a continuidade 
do crescimento que o país vem 
registrando, nem a aprovação 
das reformas e projetos. “Isto 
é, cada vez mais, uma agenda 
nacional. A minha hipótese de 
trabalho é de continuidade [do 
governo Temer]”, disse.

Segundo Meirelles, com a 
estabilização da economia e 
as reformas, o Brasil tem con-
dições de sair da crise e voltar 
a crescer em média 2,3% ao 
ano, nos próximos anos. “Com 
as reformas microeconômicas, 
que também estamos propondo, 
e a diminuição do tamanho do 
Estado, podemos aumentar essa 
taxa de crescimento potencial 
para os anos seguintes e chegar 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante palestra no 89º Encontro

Nacional da Indústria da Construção.

a um número entre 3,5% e 4%. 
Aí, sim, entrar em uma rota de 
crescimento robusto”, explicou.

Ele listou outras medidas que 

estão em gestação, como mudan-
ças no cadastro positivo e a nova 
lei de recuperação judicial, que 
deverá ser enviada ao Congresso 

Nacional em junho. “Estamos 
entrando em processo visando 
diminuição do custo Brasil”, 
completou (ABr).

Governador Geraldo Alckmin.

São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin afi rmou na 
sexta-feira (26) que discorda 
que o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, seja o nome 
mais viável em uma eleição 
indireta para continuar as re-
formas econômicas na eventual 
queda do presidente Temer. 
Ele afi rmou que, no cenário de 
eleição em um colégio eleitoral 
no Congresso, é preciso garan-
tir que as reformas continuem. 

“Eu acho que nós temos que 
apoiar as reformas, e as apoia-
remos porque elas são neces-
sárias ao País, independente 
de nomes”, disse Alckmin, ao 
responder se Meirelles seria 
o único nome em condições 
de levar adiante esta missão, 
em coletiva de imprensa após 
inaugurar uma usina solar no 
Parque Cândido Portinari, na 
zona oeste da capital paulista. 

Ele defendeu os nomes do 
ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso e do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
para concorrer a um eventual 
pleito de transição. Voltou a di-
zer que não será candidato em 
uma eleição indireta. “Eu, de 
antemão, já (estou) totalmente 
fora”, disse. “Minha tarefa é 
trabalhar aqui por São Paulo.”

Ministro do STF, Dias Toffoli.

Brasília - O ministro Dias 
Toffoli, do STF, decidiu levar 
a julgamento na Segunda 
Turma do STF os pedidos de 
extensão de habeas corpus 
feitos por três condenados da 
Lava Jato que querem obter o 
mesmo benefício concedido 
ao ex-ministro José Dirceu. 
Serão julgados nesta terça-feira 
(30), os pedidos de soltura 
do ex-diretor de Serviços da 
Petrobras, Renato Duque, e os 
empresários Flavio Henrique 
de Oliveira Macedo e Eduardo 
Aparecido de Meira, sócios da 
Credencial Construtora.

Os três têm condenação e 
são réus junto com José Dirceu 
em ao menos um processo 
na Justiça Federal do Paraná 
e alegam que os mandados 
de prisão preventiva que lhe 
foram decretados foram em 
situações idênticas a do ex-

Presidente do BNDES 
pediu demissão

A presidente do BNDES, Maria 
Silvia Bastos Marques, pediu 
demissão na sexta-feira (26). Em 
nota, ela alegou “razões pessoais” 
para deixar o cargo. A decisão foi 
comunicada ao presidente Michel 
Temer pela própria Maria Sílvia 
que esteve no Palácio do Planalto.

Mestre e doutora em economia 
pela FGV, Maria Silvia estava 
no cargo desde maio do ano 
passado. Em nota, o Palácio do 
Planalto agradeceu o trabalho 
realizado pela economista clas-
sificando sua conduta como 
“honesta, competente e séria”. 
A Presidência frisou ainda que 
Maria Silvia “despolitizou” a re-
lação do banco com as empresas.

“Seu trabalho honrou o gover-
no e moralizou um setor estraté-
gico para o país, despolitizando a 
relação com o setor empresarial 
e elegendo critérios profi ssionais 
e técnicos para a escolha de 
projetos a serem contemplados 
com fi nanciamentos oriundos de 
recursos públicos (ABr).

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse, na sexta-feira 
(26), que o plenário da Corte 
poderá discutir a validade dos 
termos do acordo de delação 
premiada da JBS. Para ele, 
outra questão que também 
deverá ser reanalisada pelo STF 
será a decretação da prisão de 
condenados com sentença con-
fi rmada pela segunda instância. 
Ambos os casos terão impacto 
nas investigações da Operação 
Lava Jato. Os questionamentos 
sobre o acordo da JBS come-
çaram após os termos terem 
sido divulgados pela imprensa 
na semana passada. 

Segundo acordo assinado 
pelos irmãos Batista com a 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), eles não cumprirão 
pena de prisão e poderão morar 
nos Estados Unidos, onde está 
parte dos negócios da família. 
Nos demais casos envolvendo 
delatores envolvidos em des-
vios da Petrobras, a pena de 
prisão por tempo determinado 
e o uso de tornozeleira eletrô-
nica foram aplicados.

Segundo Gilmar, o juiz po-
deria fazer uma homologação 
prévia da delação, e os termos 
poderiam ser referendados por 
um colegiado. 

“A mim me parece que, neste 

As operadoras mandarão 

mensagens com avisos aos 

usuários que têm aparelhos 

irregulares.

A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) poderá 
bloquear os celulares que não 
tenham certifi cação. A propos-
ta apresentada pela área téc-
nica da Anatel já foi aprovada 
em reunião administrativa da 
agência, mas deve passar pelo 
Conselho Diretor e ainda pode 
sofrer mudanças. 

Antes de bloquear os celu-
lares, as operadoras deverão 
avisar os clientes que têm 
aparelhos não regularizados e, 
somente, após 75 dias poderão 
bloqueá-los. 

A previsão é de que as em-
presas comecem a mandar 
mensagens com avisos para os 
usuários a partir do dia 30 de 
julho, mas pode haver um adia-
mento no início da implantação 
do sistema. Segundo a Anatel, 
serão bloqueados os celulares 
que não tenham certifi cação da 
agência e Imei válidos. O Imei é 
uma sequência de números que 
identifi ca o celular internacional-
mente e são listados no banco 
de dados da GSMA, organismo 

Campanha de vacinação 
A Campanha de Vacinação con-

tra a Infl uenza foi prorrogada até 
o dia 9 de junho. A previsão inicial 
do Ministério da Saúde era de que 
a imunização fosse encerrada na 
sexta-feira (26). A prorrogação 
objetiva atingir a meta de vacinar 
90% do público-alvo (idosos, 
puérperas, indígenas, crianças, 
gestantes, professores e trabalha-
dores de saúde). Até o momento, 
foram imunizados 63,6% de um 
total de 54,2 milhões de pessoas.
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Marcelo Camargo/ABr

Três pedidos de extensão de 
habeas concedido a Dirceu

sido o autor do voto vencedor 
no julgamento em que a Se-
gunda Turma decidiu soltar o 
ex-ministro, no dia 2 de maio.

Crítico ao uso de longas pri-
sões preventivas na Lava Jato, 
o ministro até poderia tomar 
decisões monocráticas (sem le-
var a julgamento no colegiado) 
sobre os pedidos de liberdade 
dos três presos, mas optou 
por remeter ao julgamento do 
próprio colegiado que tomou 
a decisão utilizada como argu-
mento para os novos pedidos 
de soltura. A Procuradoria-
-Geral da República (PGR) já 
se posicionou contra a soltura 
dos três condenados. Afi rma 
que os pedidos de extensão não 
apresentam os requisitos mí-
nimos para serem cumpridos, 
que seriam a presença de cir-
cunstâncias fáticas e infrações 
penais idênticas (AE).

-ministro petista e que, por isso, 
a ordem de habeas corpus lhes 
poderia ser concedida. Apesar 
de o relator da Lava Jato ser o 
ministro Edson Fachin, Dias 
Toffoli está como relator para 
as questões decorrentes da 
decisão no habeas corpus de 
José Dirceu somente por ter 

Anatel deverá bloquear 
celulares sem certifi cação

internacional que reúne as em-
presas de telefonia móvel. 

Ele equivale ao número do 
chassi dos carros. Os apare-
lhos sujeitos ao bloqueio são 
principalmente os vendidos 
irregularmente no mercado 
nacional. O projeto do bloqueio 
de celulares e sua forma de 
implantação vem sendo estu-
dados pela Anatel em conjunto 
com as operadoras de telefonia 
móvel e a Associação Brasileira 
da Indústria Eletro e Eletrônica 
(Abinee) (ABr).

Gilmar Mendes: Supremo 
pode discutir acordo de 

delação da JBS

caso, como envolve o presiden-
te da República, certamente 
vamos ter que discutir o tema 
no próprio plenário”, disse o 
ministro. Sobre a questão da 
prisão após condenação pela 
segunda instância da Justiça, 
Mendes esclareceu que a de-
cisão do STF que autorizou 
a cumprimento da sentença 
não é obrigatória e poderá ser 
revista. “Em uma decisão de 
segunda instância é possível 
já autorizar a prisão, isso que 
nós dissemos. Não dissemos 
que ela se torna obrigatória. 
Acho que está havendo uma 
certa confusão em torno disso”, 
completou Mendes (ABr).

Alckmin: Meirelles ‘não é 
o nome mais viável’ em 

uma eleição indireta

Depois de falar que é preciso 
apoiar o governo para garantir 
o encaminhamento das me-
didas econômicas, o tucano 
afi rmou que o compromisso 
do PSDB não é com o governo 
Temer, mas com o País. Ao 
comentar a reunião que teve 
com Tasso, o prefeito Doria e 
FHC, na casa do ex-presidente 
na última quinta-feira (25), o 
governador relativizou o apoio 
irrestrito a Temer e disse que 
é preciso “acompanhar os 
fatos” (AE).
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Doria anunciou na sexta-feira 
(26), que a fi la de cirurgia de 
São Paulo deverá ser zerada em 
um ano e meio. Para atender 
os cerca de 68 mil pacientes 
que aguardam por cirurgia, a 
Prefeitura vai manter centros 
cirúrgicos de cinco hospitais 
funcionando 24 horas por dia, 
todos os dias da semana.

Batizado de ‘Corujão da Ci-
rurgia’, o programa é dividido 
em quatro fases, com previsão 
de seis meses cada uma. “É um 
processo mais lento do que o 
Corujão da Saúde, dos exames. 
Óbvio, não é a mesma coisa”, 
disse o prefeito. “Você estima 
que uma cirurgia tenha três 
horas e, muitas vezes, ela vai 
cinco, seis, sete horas. Então, 
é bem diferente do exame 
que você sabe que em 20, 25 
minutos realiza”.

Segundo o Prefeito, a ideia é 
“zerar gradualmente” o número 
de pacientes já diagnosticados 
que aguardam por cirurgia. 
“Você tem uma estocagem de 
uma fi la grande, que foi her-
dada do ano passado, e mais 
as necessidades recorrentes, 

Corujão de Doria quer 
zerar a fi la de cirurgia 

em um ano e meio

mês a mês, que se apresentam 
às unidades de saúde”, afi rmou.

A Prefeitura deve usar os 
primeiros 15 dias para ligar para 
todos os pacientes. Primeiro, 
é marcada uma consulta com 
um cirurgião para avaliar se 
o procedimento ainda é ne-
cessário. Depois, é feita uma 
consulta pré-operatória. A 
previsão é que as cirurgias só 
comecem no dia 15 de junho. 
O custo previsto do programa 
é de R$ 15,8 milhões, segundo 
a Prefeitura (AE).

Prefeito João Doria



Mario Enzio (*)

Tudo de 
novo
Quem quer que 

estivesse fora do país 

por uns meses e voltasse 

diria que alguma coisa 

está mudando: para o 

bem ou mal? Mesmo que 

acordasse de um sono 

profundo, de um estado 

de coma pensaria que 

alguma coisa mudou?

Mudar em política não 
é da noite para o 
dia. São coisas que 

se acomodam ou se arran-
jam em anos, talvez muitos 
anos. Quem voltasse viria 
que velhas fi guras da polí-
tica ainda estão na mídia. 
Quem era acusado agora virá 
acusador. O que lhe parece? 
Surreal? Não, normal. Em 
política parece-me que tudo 
é permitido. 

Nesse sentido de acordar 
e viver tudo de novo só que 
meio parecido. Considero 
que sempre é necessário 
que exista um ato de ruptura 
para que a mudança possa 
ser profunda. Vamos ao que 
vivemos: escândalos são 
bons motivadores. Vejamos 
o caso Watergate. 

Já sei: você me dirá que foi 
nos Estados Unidos nos anos 
setenta. Só peguei como um 
exemplo: um caso emblemá-
tico que fez um presidente 
renunciar. Collor renunciou 
depois que se viu em uma 
situação de denúncia, apesar 
do processo de “impeach-
ment” ter se concretizado. 

Getúlio se matou depois 
que não conseguiu lidar com 
os desmandos de sua guarda 
pessoal, dando asas aos seus 
desejos passados. Há sempre 
um fato que pode gerar uma 
quebra no estado das coisas 
harmoniosas ou estabele-
cidas. Há quem torça por 
fatos chocantes, que prefi ra 
atear fogo para justifi car suas 
crenças ou privilégios, para 
que haja um rompimento 
no que se pode chamar de 
governabilidade. 

Quando o desequilíbrio 
de forças faz com que pen-
semos na razão de estarmos 
envolvidos em uma mesma 
sociedade que não tem uma 
solução que possa ser con-
siderada como viável para 
os mais simples problemas. 
Quando nos vemos nessas 
condições, parece-me que o 
melhor a fazer é mudar com 
o que está, aparentemente, 
desorganizado. 

Aí vem uma pergunta 
clássica: - quantos estão 
sensibilizados com essas 
questões? Quantas pessoas 
têm consciência de que uma 
mudança poderia ser mais 
promissora do que deixar 
as coisas do jeito que estão? 
Em política, quem não par-
ticipa ativamente, mal sabe 
o que poderia lhe ser mais 
conveniente a não ser o que 
lhe motiva em suas vontades 
básicas ou as relativamente 
secundárias. 

Refi ro-me àquelas que nos 
mantém com algum alimento 
na mesa, alguma segurança, 
um emprego, mesmo que 
em subcondições, e relativa 
mobilidade urbana. Sempre 
me provoco a dar alguma 
solução, para ir melhorando 
o entorno de onde vivo. Uma 
solução simples é sempre 
mais bem-vinda do que mu-
danças radicais. Daí penso 
sempre na votação do ano se-
guinte: de não votar em quem 
não fez nada ou de quem fez 
com que estivéssemos nesse 
clima de depressão? 

Mas, fi co pensando que os 
políticos que virão poderão 
incorrer na mesma prática. 
Se pensar assim, jamais ha-
verá uma mudança que seja 
consistente. E deixar os que 
estão aí? Nem sempre será 
uma solução. Que situação 
é essa que parece se repetir. 
Quando mudaremos? 

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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O baixo número de poupadores tem relação direta com a crise 

econômica, que potencializa a falta de cultura de poupar.

O fi lme brasileiro “Gabriel e a Montanha”, do 
diretor Fellipe Barbosa, recebeu o prêmio de 
“Revelação” da Semana da Crítica da 70ª edição 
do Festival Internacional de Cinema de Cannes. O 
fi lme conta a história real do economista carioca 
Gabriel Buchmann, que morreu de hipotermia 
em 2009 ao tentar escalar o monte Mulanje, no 
Malauí, e que era amigo de Barbosa.

Além de ser considerado uma revelação pelos 
críticos de cinema, o longa ganhou também o 
prêmio da Fundação Gan, que dá um valor fi nan-

ceiro para distribuir o fi lme na França. O grande 
vencedor da noite, em júri liderado pelo brasileiro 
Kléber Mendonça, foi o documentário “Makala”, 
dirigido por Emmanuel Gras, que conta a história 
de um trabalhador do Congo, chamado Kabwita, 
em um ambiente repleto de exploração trabalhista.

Também foram premiados o fi lme “Ava”, de 
Léa Mysius, o curta “The Best Fireworks Ever”, 
de Aleksandra Terpinska, e o prêmio Descoberta 
foi para o curta-metragem “Los Desheredados”, 
de Laura Ferrés (ANSA/COM ANSA).

Em março, 76% dos con-
sumidores não conse-
guiram poupar, contra 

19% que conseguiram guardar 
dinheiro.

Observando os dados por 
classe de renda, a proporção 
de poupadores foi maior nas 
classes A e B do que nas clas-
ses C, D e E. No primeiro caso, 
37% pouparam, ante 60% que 
não pouparam. Já entre aque-
les com menor renda, 13% 
pouparam, ante 80% que não 
reservaram nenhuma quantia. 
Apesar da diferença, em ambas 
as classes a maioria não poupou 
em março.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, o 
baixo número de poupadores 
tem relação direta com a crise 
econômica, que potencializa a 
falta de cultura de poupar. “O 
desafi o de boa parte das famí-
lias é superar a queda da renda 
decorrente do aumento do de-

MP autoriza 
descontos em 
pagamento à vista

O Plenário da Câmara apro-
vou a Medida Provisória 764/16, 
que autoriza desconto na 
compra de bens e serviços com 
pagamento à vista, proibindo 
contratos de prestadoras de 
serviço de excluir essa possi-
bilidade conforme a forma de 
pagamento (dinheiro, cartão 
de crédito, cheque). O texto, 
agora,  será enviado ao Senado.

De acordo com o projeto 
aprovado, do deputado Marco 
Tebaldi (PSDB-SC), a única 
mudança no texto original é a 
previsão de que o lojista deve 
informar, em local e formato 
visíveis ao consumidor, even-
tuais descontos oferecidos em 
função do prazo ou do instru-
mento de pagamento utilizado.

Se ele não cumprir a deter-
minação, fi cará sujeito a multas 
previstas no Código de Defesa 
do Consumidor.

Segundo o governo, a dife-
renciação de preços benefi cia 
empresas e consumidores e 
estimula queda no valor mé-
dio dos produtos. A medida 
também evitaria a prática do 
chamado subsídio cruzado, 
quando os consumidores que 
não utilizam cartão pagam o 
mesmo preço que os consumi-
dores que utilizam esse sistema 
de pagamento, sobre o qual 
incidem taxas (Ag.Câmara). 

As mesquitas se encarregam de lembrar, com suas chamadas à 

oração, do Fayer (nascer) e do Magreb (pôr).

Mais de 1,5 bilhão de mu-
çulmanos em todo o mundo 
(quase a quarta parte da 
população mundial) iniciaram 
no sábado (27) o mês de jejum 
do Ramadã, o mais importante 
do calendário por ser um dos 
cinco pilares do Islã. Durante 
este mês, os muçulmanos que 
tiveram alcançada a puberda-
de não poderão comer, beber, 
fumar e nem manter relações 
sexuais enquanto o sol estiver 
no horizonte. Dessa obrigação 
só fi cam excluídas as mulheres 
menstruadas e as grávidas, 
os doentes e os viajantes que 
fazem trajeto penoso, mas 
todos eles “deverão pagar” 
mais tarde pelos dias de jejum.

As horas exatas do nascer 
e do pôr-do-sol aparecem 
hoje em dia em qualquer tela 
de celular, mas as mesquitas 
também se encarregam de 
lembrar, com suas chamadas 
à oração do Fayer (nascer) e 
do Magreb (pôr). As grandes 
cidades utilizam, além disso, 
canhões e sirenes para marcar 
o esperado momento do pôr-
-do-sol. Nos países de maioria 
muçulmana, a vida se trans-
forma totalmente durante o 
mês do jejum: as empresas, as 
repartições públicas e as es-
colas encurtam seus horários 
de funcionamento para que o 

Ex-presidente da CBF, Ricardo 

Teixeira.

Documentos revelados pela 
Procuradoria da Espanha 
apontam que o ex-presidente 
da CBF, Ricardo Teixeira, fa-
zia parte de uma organização 
criminosa que lavava dinheiro 
usando a seleção brasileira. 
A investigação conduzida na 
Espanha mostra que Teixeira 
obrigou a empresa compradora 
dos direitos sobre jogos amisto-
sos da seleção, a ISE, a realizar 
pagamentos em seu benefício 
próprio e em “prejuízo à CBF”.

Segundo a acusação, o ex-
-presidente da entidade recebia 
um total de 8,3 milhões de eu-
ros, enquanto o ex-presidente 
do Barcelona, Sandro Rosell, 
preso na última terça-feira 
(23), ganhava 6,5 milhões de 
euros. “Em ambos os casos 

Trump: “problema” 
com Coreia do Norte 
“será resolvido”

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou na 
sexta-feira (26), ao início de uma 
reunião bilateral com o primeiro-
-ministro japonês, Shinzo Abe, que 
o “grande problema” da ameaça 
nuclear e das provocações da Coreia 
do Norte “será resolvido”. Trump 
e Abe abordaram a questã norte-
-coreana. “É um grande problema, 
um problema do mundo”, disse 
Trump, acrescentando que o mesmo 
“será resolvido em algum momento”.

Segundo um comunicado emitido 
pela Casa Branca após o encontro, 
Trump disse, em presença de Abe, 
que os EUA trabalharão com o Japão 
e a Coreia do Sul “para aumentar a 
pressão sobre a Coreia do Norte” e 
demonstrar que o atual caminho de 
provocações de Pyongyang “não é 
sustentável”. Além disso, Trump e 
Abe acordaram que suas respectivas 
equipes colaborarão para identifi car 
e punir “entidades que apoiam os 
programas de mísseis e nuclear da 
Coreia do Norte “.

Trump insistiu em deixar aberta a 
porta para uma ação militar contra 
o regime de Pyongyang, ainda que 
tenha evidenciado que prefere uma 
solução diplomática, e expressou 
sua confiança na mediação do 
presidente chinês, Xi Jinping, para 
acalmar as tensões. Em recente con-
versa telefônica com o presidente da 
Filipinas, Rodrigo Duterte, Trump 
chamou o líder norte-coreano de 
“louco com bombas nucleares”, 
segundo uma transcrição da ligação 
obtida pelo jornal The Washington 
Post (Agência EFE).
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Mais brasileiros
estão tirando o dinheiro da 
poupança para pagar contas

O Indicador de Reserva Financeira, calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostra que 65% dos brasileiros não possuem 
reserva fi nanceira

uso dos recursos poupados. 
Os principais motivos foram o 
pagamento de contas da casa 
(13%), imprevistos (11%), 
despesas extras (9%), viajar 
(4%) e comprar uma casa ou 
apartamento (4%).

Considerando o destino dos 
rendimentos, 64% escolhem a 
caderneta de poupança. Em 
segundo lugar, 20% dos en-
trevistados decidem manter o 
dinheiro guardado na própria 
casa. Em seguida, aparecem os 
fundos de investimento (10%); 
a Previdência Privada (7%); o 
CDB (6%); e o Tesouro Direto 
(4%). “Se o consumidor ganha 
pouco, não é preciso guardar 
muito. O importante é criar o 
hábito de poupar. É isso que 
faz toda a diferença, pois afasta 
o mau hábito de gastar além 
do orçamento e constitui uma 
reserva fi nanceira contra im-
previstos”, diz Marcela Kawauti 
(SPC/CNDL).

semprego e do avanço recente 
da infl ação, que corroeu o poder 
de compra do consumidor”. 

Em média, aqueles que con-
seguiram poupar guardaram 
R$ 502 em março - um total 
de R$ 14,2 bilhões poupados 

no mês. 64% dos que poupam 
escolhem a poupança como 
destino da reserva fi nanceira. 
O indicador ainda mostra que, 
em março, entre aqueles que 
possuem reserva fi nanceira, 
mais da metade (55%) fi zeram 

Mais de 1 bilhão de muçulmanos 
iniciam o jejum do Ramadã

jejum seja mais suportável, en-
quanto os cafés e restaurantes 
fecham durante o dia e fi cam 
abertos à noite.

Paradoxalmente, o mês do 
jejum é também o mês no qual 
há maior despesa com alimen-
tos nos lares. Os indicadores de 
consumo disparam nesse mês 
sagrado, bem como os preços 
das compras. São poucos os 
países que obrigam, por lei, 
o jejum e castigam o infrator 
- Arábia Saudita, Bahrein, 
Paquistão, Afeganistão, Irã, 
Malásia, Brunei e Marrocos. Na 
maior parte do mundo muçul-

mano, o Ramadã é cumprido 
por vontade própria ou por 
pressão social, e é pouco usual 
ver uma pessoa infringindo o 
jejum em público.

A observação do jejum 
torna-se um dos melhores 
termômetros para medir as 
raízes no mundo do Islã, que 
é atualmente a religião que 
mais cresce em nível global e 
na qual mais cresce a prática 
da crença. O jejum no Ramadã 
é, com muita diferença, a prá-
tica islâmica mais respeitada 
entre os muçulmanos de todo 
o mundo (Agência EFE).

Teixeira teria desviado milhões da 
CBF, diz Procuradoria

chegaram até a benefi ciar a es-
posa de Teixeira, que usava um 
cartão que lhe permitia realizar 
saques diretamente da conta 
usada para desviar os recursos 
do time nacional.

Os documentos revelam 
ainda como contratos foram fal-
sifi cados a fi m de que a seleção 
brasileira continuasse sendo 
usada para desvio de recursos, 
mesmo após Rosell, principal 
parceiro de Teixeira, ter sido 
nomeado presidente de um 
dos maiores clubes do mundo. 
Após a revelação das informa-
ções pela imprensa espanhola, 
o Ministério Público Federal 
do Brasil informou que pedirá 
o acesso aos documentos que 
envolvem dirigentes brasileiros 
(ANSA/COM ANSA).

sem conhecimento da CBF e 
em seu prejuízo”, informam os 
procuradores. O dinheiro era 
desviado para várias contas e 

Filme brasileiro premiado em Cannes
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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 dos Namora-
dos, por exemplo, ações que se 
mostraram mais efetivas para 
engajar o maior número de con-
sumidores. O mapeamento dos 
chamados 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 - Imagem nas Redes
Antônio Carlos de Barros Junior, psicanalista, mestre e doutor em psicolo-
gia social pela USP e consultor em educação corporativa, é o palestrante 
do Ciclo de Orientação e Informação Profi ssional, que o CIEE promove 
nesta terça-feira (30), às 8h30, no auditório Ernesto Igel, na sede da 
entidade (Rua Tabapuã, 540 – Itaim Bibi). O tema dessa edição é ‘Quem 
vê perfi l não vê coração: emprego, desemprego e construção da imagem 
de si nas redes sociais’. Precedido por café da manhã, o evento é gra-
tuito e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.ciee.org.br/portal/
eventos). Há estacionamento gratuito no número 445 da mesma rua.

B - Reabilitação Neuropsicológica 
O curso de especialização em “Reabilitação Neuropsicológica - Tópicos 
Básicos para atendimento da Criança e do Idoso”, oferecido pela UFSCar, 
está com inscrições abertas. Dentro da área da neurociência do bem-
-estar, são abordadas doenças neurológicas da infância e do envelhe-
cimento, além de temas como cérebro, desenvolvimento, qualidade de 
vida, memória, linguagem e percepção. O curso tem a duração de quatro 
semestres, num total de 360 horas/aula; os encontros ocorrerão em um 
fi nal de semana por mês, aos sábados e domingos. Profi ssionais das áreas 
de Educação e Saúde podem participar. Inscrições no site (www.dpsi.
ufscar.br). Mais informações: (www.reabilitaneuro2017.faiufscar.com).

C - Amantes do Erotismo 
Entre os dias 9 e 11 de junho, no Palácio das Convenções do Anhembi, 
acontece a famosa Erótika Fair, a mais importante feira do mercado 
erótico brasileiro, que se divide em Erótika For Business (evento de 
negócios) e Erótika Exxxperience que trará ao público as sensações que 
o parque temático Erótka Land irá proporcionar. Uma das novidades é 
o Erótika Tour, que irá provocar experiências eróticas em diversas salas 
e situações que irão surpreender com o BDSM, swing, entre outros, 
brincando com os sentidos do público em corredores quase escuros. 
Os amantes do erotismo contarão com diversas atrações e poderão 
aproveitar os produtos exclusivos da Loja do Prazer. Venda de ingressos: 
(www.pikante.com.br). Mais informações: (https://erotikaxxxp.com.br/).

D - Evento Holístico
Nos dias 8 e 9 de julho, a cidade de Alto Paraíso de Goiás recebe a 5ª 
edição do ‘Festival Ilumina – Música Vibrando Cura’, evento holístico 
que, anualmente, reúne pessoas em busca de experiências, aprofun-

damento espiritual e entretenimento, unindo práticas terapêuticas, 
música, dança, meditação, gastronomia, sustentabilidade, e bem-estar, 
a fi m de facilitar a integração corpo-mente-espírito sob um clima de 
paz e celebração. O líder humanitário e mestre espiritual brasileiro Sri 
Prem Baba abre o evento com uma celebração ao fogo, elemento que 
simboliza a transformação. Na programação musical, atrações como 
Lenine, Flaira Ferro e Chandramukha Swami & Krishna Bandhu. Saiba 
mais em (www.festivalilumina.com).

E - Jobs, o Visionário 
Homem que impactou o mundo com sua personalidade e capacidade 
de inovação, Steve Jobs é o tema da exposição Steve Jobs, o visionário, 
que abre ao público de São Paulo a partir do dia 15 de junho, no MIS. A 
mostra do gênio americano permanece no Museu até o dia 20 de agosto, 
com apresentação do Ministério da Cultura e Bradesco. Na exposição, 
o público tem acesso ao rico universo de Steve Jobs. São fotos, objetos 
pessoais, fi lmes, reportagens e produtos históricos que mostram a forma 
como pensava e criava uma das maiores personalidades do século XX. 
Steve Jobs, o visionário conta ainda com patrocínio da Cielo e apoio 
da Superga. A realização é da agência ítalo-brasileira FullBrand e co-
-realização do Museu da Imagem e do Som. 

F - Carga Tributária
No dia 1º de junho, o comércio varejista terá grandes descontos em 
estabelecimentos de 12 estados. Parece uma grande promoção, mas 
trata-se da 9ª edição do ‘Dia da Liberdade de Impostos’, ação coman-
dada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem para conscientização 
da alta carga de impostos no Brasil e apoiar a simplifi cação tributária. 
Para marcar a data, mil lojas e 10 shoppings em todo território nacional 
vão oferecer produtos com até 80% de desconto. Postos de gasolina 
também vão aderir a ação da CDL Jovem com a venda de 100 mil 
litros de combustível com cerca de 40% de desconto. Os preços, bem 
abaixo dos praticados normalmente, equivalem ao valor dos impostos 
embutidos nos produtos.     

G - Olimpíada de Física
A Sociedade Brasileira de Física realiza mais uma Olimpíada Brasileira 
de Física das Escolas Públicas. O credenciamento de escolas deve ser 
realizado de 1º de junho a 15 de julho. O evento objetiva valorizar a 
escola pública, à melhoria do ensino e estudo das ciências, propiciando 

ao estudante uma forma de avaliar sua aptidão e seu interesse pela 
ciência, em geral, e pela física, em particular. A olimpíada se insere 
no conjunto de ações que buscam o sucesso e a permanência do 
estudante na escola e o desenvolvimento de práticas educativas que 
envolvam o maior número possível de estudantes. Poderão participar 
estudantes de escolas públicas municipais, estaduais e federais em 
que houver pelo menos um professor responsável. Mais informações: 
(www.sbfi sica.org.br).

H - Automóveis Financiados
O Onix, da Chevrolet é líder no ranking de automóveis leves novos mais 
fi nanciados desde dezembro de 2015. Em abril, o modelo fi nanciou 6.713 
unidades, mantendo a primeira posição no levantamento. Em segundo 
lugar aparece o HB20, da Hyundai, com 4.983 carros novos fi nanciados. 
Já o terceiro lugar fi cou com o Gol, da Volkswagen, que ultrapassou o 
Ka, da Ford, com 3.493 unidades negociadas. O levantamento é da B3, 
empresa resultante da combinação de atividades da BM&FBOVESPA e 
a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina. O des-
taque do mês fi cou com o Compass, da Jeep, que em abril somou 1.732 
autos leves fi nanciados e passou da 19ª para a 10ª posição no ranking.

I - Para Empreendedores
A Secretaria Municipal de Trabalho lança nesta terça-feira (30), platafor-
ma digital inédita com tecnologia britânica para quem quer empreender. 
E mais, gratuita. O “Criado em Sampa On-line” será uma ferramenta 
disponibilizada a todos que buscam suporte para empreender, principal-
mente no segmento da economia criativa. Desenvolvida em parceria com 
o Conselho Britânico do Brasil, a plataforma é inédita e conta com áreas 
exclusivas para os que já tiveram contato com a temática, mas também 
oferece conteúdo aberto para quem deseja dar os primeiros passos na 
atividade. Os empreendedores terão acesso a mentoria, capacitação 
profi ssional, parcerias, acesso a fi nanciamentos e investidores anjos, 
laboratórios e incubação, que possibilitem criar sua empresa. Link para 
a plataforma: (www.criadoemsampa.com).

J - Cobertura Humanitária 
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anuncia a realização 
neste ano do Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional. 
Objetiva incentivar a criação de mais conteúdo jornalístico de qualidade 
sobre temas humanitários na imprensa brasileira. Serão premiadas pro-
duções jornalísticas que destaquem temas internacionais humanitários, 
com foco nas vítimas, publicadas entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de julho 
de 2017. Dentre os temas que podem ser abordados para participar do 
prêmio estão os assuntos humanitários em confl itos armados. Podem 
ser inscritas ainda reportagens que fazem referência à aplicação das 
normas do Direito Internacional Humanitário (DIH), também conheci-
do como as “regras da guerra”. Informações: (https://www.icrc.org/pt/
premio-cicv-de-cobertura-humanitaria-internacional).
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A - Imagem nas Redes
Antônio Carlos de Barros Junior, psicanalista, mestre e doutor em psicolo-

damento espiritual e entretenimento, unindo práticas terapêuticas, 
música, dança, meditação, gastronomia, sustentabilidade, e bem-estar, 
a fim de facilitar a integração corpo mente espírito sob um clima de

A principal causa da queda do INC mês a mês foi o desemprego, 

que bateu recordes nos últimos meses.

O Índice Nacional de Con-
fi ança (INC) da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) aponta que a con-
fi ança do brasileiro caiu nove 
pontos entre janeiro e maio 
deste ano. Os resultados fo-
ram: 77 pontos em janeiro, 74 
em fevereiro, 71 em março, 66 
em abril e 68 em maio. O INC 
varia entre zero e 200 pontos; 
o intervalo de zero a 100 é o 
campo do pessimismo e, de 
100 a 200, o do otimismo. A 
margem de erro é de três pon-
tos. As pesquisas foram feitas 
dentro da primeira quinzena 
de cada mês em todas as re-
giões brasileiras. 

No caso do INC de maio, as 
entrevistas ocorreram entre 
os dias 1º e 13 de maio, antes, 
portanto, do início da atual 
crise política, desencadeada 
dia 17. “Alguns indicadores 
econômicos melhoraram de ja-
neiro até agora, como infl ação, 
contas externas e juros, mas 
isso não se refl etiu no ânimo 
do consumidor. A principal 
causa da queda do INC mês 
a mês foi o desemprego, que 
bateu recordes nos últimos 

O Governo Central (Pre-
vidência, Banco Central 
e Tesouro Nacional) 

registrou superávit primário de 
R$ 11,451 bilhões. Os governos 
estaduais apresentaram supe-
rávit de R$ 828 milhões e os 
municipais, resultado também 
positivo de R$ 39 milhões. As 
empresas estatais federais, es-
taduais e municipais, excluídas 
empresas dos grupos Petro-
bras e Eletrobras, registraram 
superávit primário de R$ 590 
milhões, no mês passado.

Apesar dos resultados po-
sitivos registrados em janeiro 
(R$ 36,712 bilhões) e em abril, 
no ano o resultado das contas 
públicas é negativo. De janeiro 
a abril, o setor público registrou 
défi cit primário de R$ 15,106 
bilhões. No mesmo período de 

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), medido pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) na cidade 
de São Paulo, atingiu variação 
de 0,11% na terceira quadris-
semana de maio, fi cando 0,21 
ponto percentual abaixo da 
taxa registrada na prévia an-
terior (0,3%). Mais uma vez, 
a descompressão infl acionária 
foi puxada pelo grupo habita-
ção, que apresentou recuo de 
0,43%. Essa queda foi mais 
expressiva do que na pesquisa 
passada, quando o índice fi cou 
em 0,29%.

Também houve redução no 
ritmo de aumento do grupo 
alimentação, com a taxa pas-
sando de uma alta de 0,58% 
para 0,25%. O mesmo foi 
verificado em transportes, 
que teve elevação de 0,54%, 
depois de um avanço de 0,82% 
na segunda prévia do mês. 
Ocorreram ainda desacele-
rações em despesas pessoais 
(de 0,3% para 0,23%), em 
saúde (de 1,36% para 1,04%) 
e em educação (de 0,08% para 
0,06%). Além disso, o grupo 
vestuário permaneceu estável 
em 0,07% (ABr).
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Contas públicas com resultado 
positivo de R$ 12,9 bilhões em abril

As contas públicas fecharam abril com resultado positivo.  De acordo com os dados divulgados na 
sexta-feira (27)  pelo Banco Central,  estados e municípios apresentaram superávit primário de R$ 
12,908 bilhões, o melhor resultado para o mês desde abril de 2015 (R$ 13,445 bilhões). Em abril de 
2016, houve superávit primário de R$ 10,182 bilhões

Estados e municípios apresentaram superávit primário

de R$ 12,908 bilhões, diz Banco Central.
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registrou défi cit nominal - for-
mado pelo resultado primário e 
os resultados de juros – de R$ 
123,716 bilhões, de janeiro a 
abril. Somente no mês passado, 
o défi cit nominal fi cou em R$ 
15,423 bilhões.  

A dívida líquida do setor pú-
blico - balanço entre o total de 
créditos e débitos dos governos 
federal, estaduais e municipais 
– somou R$ 3,025 trilhões em 
abril, o que corresponde a 
47,7% do PIB. Em relação a 
março, o indicador de dívida 
e PIB fi cou estável. A dívida 
bruta (contabiliza apenas os 
passivos dos governos fede-
ral, estaduais e municipais) 
chegou a R$ 4,547 trilhões ou 
71,7% do PIB, com alta de 0,1 
ponto percentual em relação 
ao mês anterior (ABr).

2016, houve défi cit de R$ 4,411 
bilhões. Os gastos com juros 
nominais fi caram em R$ 28,331 

bilhões, no mês passado, e em 
R$ 138,821 bilhões no primeiro 
quadrimestre. O setor público 

Confi ança do consumidor caiu 
9 pontos entre janeiro e maio

meses”, comenta Alencar Burti, 
presidente da ACSP.  

“Mesmo assim, defendemos 
a continuidade da política 
econômica: ela está no cami-
nho certo, apesar do avanço 
lento dos números”, acrescenta 
Burti. “Inclusive essa política 
econômica, acompanhada pela 
melhora de indicadores, fez au-
mentar a confi ança da indústria 
e do empresariado”. 

Em janeiro, 38% dos bra-
sileiros acreditavam em uma 
melhora de sua própria situ-
ação fi nanceira. Nos meses 
seguintes, as parcelas foram 
caindo para 35% (fevereiro), 
34% (março), 32% (abril) e 
32% (maio). Os inseguros no 
emprego somavam 51% da 
amostra em janeiro; a parcela 
aumentou até chegar a 60% 
em maio (ACSP).

Infl ação volta a cair em
São Paulo

Tribunal derruba 
proibição ao Uber 
Black na Itália

O Tribunal de Roma emitiu na 
sexta-feira (26) uma sentença 
revogando a proibição nacional 
ao serviço Uber Black, do apli-
cativo de transportes Uber, im-
posta por ele mesmo no último 
dia 7 de abril. O veredicto segue 
uma decisão do Parlamento de 
adiar até 31 de dezembro a re-
gulamentação do setor de táxi e 
serviços de carros com motoris-
ta. “Estamos verdadeiramente 
felizes em poder anunciar que 
poderemos continuar usando 
nosso aplicativo na Itália”, diz 
um comunicado da empresa.

O Uber Black é o serviço 
original da companhia e exige 
veículos pretos e de alto pa-
drão e motoristas com roupas 
sociais. Já o Uber X e Uber 
Pop, similares ao táxi comum, 
continuam proibidos na Itália 
por decisão do Tribunal de 
Turim. “Infelizmente, nada de 
novo. A decisão demonstra 
mais uma vez que a lei, para os 
amigos, se interpreta, para os 
inimigos, se aplica. É necessário 
que o governo fi que do lado de 
um mercado com regras que 
respeitem o trabalho ou das 
multinacionais”, criticou Nicola 
Di Giacobbe, representante do 
sindicato dos taxistas.

A decisão do governo de adiar 
a regulamentação do setor 
motivou diversos protestos e 
greves nos meses de fevereiro 
e março (ANSA/COM ANSA).
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Reforma trabalhista: a 
formiga virou elefante

A reforma trabalhista 

está na agenda do 

Congresso Nacional 

a partir de proposta 

encaminhada, em 

dezembro de 2017, pelo 

governo do presidente 

Michel Temer

Este projeto de Lei, 
apesar de tratar de 
um número bastante 

limitado de questões, já trazia, 
na primeira formulação, polê-
micas que exigiam, para uma 
boa solução acordada, grande 
debate e cuidadoso processo 
negocial e legislativo. Nessa 
primeira quinzena de abril, o 
relator da Comissão Especial 
que trata do assunto, deputado 
Rogério Marinho, apresen-
tou um relatório que altera 
substantivamente o projeto 
encaminhado pelo Executivo. 
A formiga transformou-se em 
elefante.

O novo texto do Projeto, 
agora apresentado pelo rela-
tor, mexe na organização e no 
fi nanciamento sindical, altera 
o processo de negociação, 
confere novos poderes aos 
instrumentos que celebram 
os acordos, cria outras atribui-
ções para a justiça do trabalho, 
dá força de quitação a novos 
atores, reconfi gura inúmeros 
direitos trabalhistas e procura 
oferecer garantias a inúmeras 
práticas empresariais que são 
combatidas pelo movimento 
sindical e rejeitadas pelos 
trabalhadores.

O projeto busca fazer uma 
limpeza legislativa, submeten-
do todo aparato institucional e 
legal ao mercado, garantindo 
às empresas condições para 
se adequar à competição e 
concorrência e à busca da ren-
tabilidade espúria por meio de 
práticas de superexploração 
do trabalho.

A abordagem permite criar 
um ambiente institucional 
favorável a uma redução es-
trutural do custo do trabalho 
e permanente fl exibilização 
para cenários futuros. A le-
gislação autorizará a redução 
e os sindicatos terão a coluna 
de proteção fragilizada. É a 
desregulação do trabalho, com 
a oferta de amparo legal a inú-
meras práticas empresariais 
que hoje são proibidas na lei, 
impedidas pela interpretação 
da justiça ou difi cultadas pela 
ação sindical.

Para enfrentar os confl itos 
existentes nas relações sociais 
de produção e na distribuição 
do resultado, as sociedades 
democráticas criaram siste-
mas de relações de trabalho 
para normatizar as relações 
de produção. Os sindicatos 
se fi rmaram como sujeitos de 
representação coletiva e agen-
tes históricos voltados para 
tratar dos confl itos existentes 
na produção e distribuição da 
riqueza. As condições de tra-
balho, os contratos, os salários 
e os direitos passaram a ser 
regulados por acordos diretos 
entre as partes ou por uma 
legislação geral e específi ca. 

A combinação desses ele-
mentos constituiu os com-
plexos e diferentes sistemas 
de relações de trabalho. Em 
funcionamento há mais de 
sete décadas, baseado na 
CLT, o sistema de relações de 
trabalho brasileiro já passou 
por diversas atualizações. Em 

alguns momentos, negociações 
foram interrompidas e desvalo-
rizadas, em outros, retomadas 
e fortalecidas; confl itos foram 
resolvidos provisoriamente e, 
às vezes, de maneira precária. 

O sistema sindical brasileiro 
consegue proteger boa parte 
da força de trabalho, mas 
grande contingente perma-
nece sem proteção. Há ainda 
muito para ser alterado para 
proteger a todos no no mundo 
do trabalho.

Qualquer mudança, no en-
tanto, deve ser antecedida 
de amplo debate entre  tra-
balhadores e empregadores, 
com participação dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judici-
ário. A construção de qualquer 
proposta tem que ser feita em 
espaço de negociação, com o 
desenho completo de todos 
os elementos do sistema de 
relações de trabalho, a fi m 
de confi gurar um projeto que 
enfrente e supere os problemas 
identifi cados. 

As novas regras seriam a 
base para orientar um novo 
padrão de relações laborais. É 
preciso que fi que bem claro que 
o entendimento é um reque-
rimento essencial e condição 
necessária para o sucesso das 
mudanças. Isso somente será 
possível se o processo de mu-
dança for resultado de efetivo 
espaço de negociação, no qual 
a mediação social promovida 
pelo diálogo se oriente pelo 
projeto de desenvolvimento 
nacional que se quer perseguir.

O desenho das mudanças 
exige muitos exercícios que 
simulem resultados esperados, 
assim como esboços diversos 
de transição. Esse tipo de 
negociação e pactuação exige 
tempo, método, continuidade, 
assiduidade, compromisso, 
disponibilidade para pensar o 
novo, segurança para arriscar 
e vontade compartilhada para 
acertar. Demanda, fundamen-
talmente, desenvolver confi an-
ça no espaço de confl ito, en-
volvimento de trabalhadores, 
empregadores e do Legislativo, 
Executivo e Judiciário.

A complementariedade en-
tre a legislação e os acordos 
coletivos deve ser buscada 
por sindicatos fortes e repre-
sentativos, capazes de fi rmar 
contratos em todos os níveis e 
de dar solução ágil aos confl i-
tos, apoiados por um Estado 
que promova e proteja a força 
produtiva (empresa e trabalha-
dores) e melhore a distribuição 
dos resultados por meio do 
direito social e das políticas 
públicas. Nesse sentido, existe 
um campo de possibilidades 
para a construção de projetos 
de reforma, muito diferente 
daquilo que se apresenta hoje 
na agenda do debate público 
no Brasil.

No jogo social, as derrotas 
impostas no campo da regu-
lação ampliam os confl itos, 
aumentam a insegurança e tra-
vam as relações. Na produção, 
reduzem a produtividade. No 
desenvolvimento do país, traz 
retrocessos.

É urgente mudar o rumo 
desse processo legislativo, a 
fi m de evitar riscos de aumento 
de confl itos que travarão ainda 
mais o desenvolvimento do 
país.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico do 
DIEESE, membro do CDES – Consel-
ho de Desenvolvimento Econômico e 
Social e do Grupo Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

Programa de 
doação de 

alimentos e 
remédios pelo 

comércio
A Comissão de Seguri-

dade Social e Família da 
Câmara aprovou proposta 
que institui o programa 
‘Célula do Bem’, destinado a 
incentivar estabelecimentos 
comerciais a doar alimentos 
e remédios provenientes de 
sobras ou com prazo de va-
lidade próximo. A proposta 
busca evitar desperdício e 
amparar a população mais 
carente. Segundo dados do 
IBGE, de 2014, 7 milhões 
de pessoas ainda passavam 
fome no Brasil.

O texto aprovado é um 
substitutivo do deputado 
Dr. Sinval Malheiros (Pode-
-SP) ao projeto do deputado 
Flavinho (PSB-SP). Em 
relação aos alimentos, o pro-
jeto altera a Lei dos Crimes 
Contra a Ordem Tributária  
para isentar de qualquer 
crime contra as relações 
de consumo restaurantes, 
lanchonetes e estabeleci-
mentos semelhantes que 
doarem sobras de alimento, 
desde que próprias para o 
consumo e adequadamente 
acondicionadas.

Mercados e mercearias 
que comercializem alimen-
tos que não estejam pre-
parados para o consumo 
imediato, também poderão 
colocá-los para doação, 
desde que tenham validade 
de duas semanas. A ins-
tituição de caridade que 
receber a doação assume 
a responsabilidade relativa 
ao perecimento no trans-
porte, na distribuição ou no 
armazenamento. Poderão 
ainda ser feitas parcerias 
entre os estabelecimentos 
doadores e os receptores a 
fi m de recolher os alimentos 
doados e distribuí-los a quem 
necessitar.

No caso dos medicamen-
tos, a proposta permite 
que farmácias e drogarias 
disponibilizem para doação 
os produtos dentro do pra-
zo de validade. De acordo 
com o substitutivo, bastará 
os medicamentos a serem 
doados estarem dentro do 
prazo de validade, nas datas 
das respectivas doações.

Fica proibida a comercia-
lização de medicamentos 
adquiridos via doação.

Os medicamentos doados 
poderão ainda gerar créditos 
tributários aos doadores re-
lativos a tributos federais. O 
projeto ainda será analisado 
pelas comissões de Finanças 
e Tributação; e de Constitui-
ção e Justiça, antes de ser 
votado pelo Plenário (Ag.
Câmara).

A falta de recursos para 
melhorar o atendimento nas 
instituições de longa perma-
nência para idosos no Brasil, 
foi apontada por debatedores 
como o principal problema 
enfrentado hoje por essas en-
tidades. O tema foi discutido 
na Câmara, pela Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa. O diretor do Conselho 
Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde, Hisham 
Amida, lembrou que 10% da 
população brasileira é com-
posta por pessoas com mais 
de 60 anos. Para o conselho, 
é prioritário que os idosos es-
tejam na pauta de discussões 
sobre saúde no País. 

“Esse bem-estar virá por 
meio de academias de saúde, 
da disponibilização de lazer 
na integração do centro de 
convivência, de vivência junto 
às secretarias de Desenvolvi-
mento Social. Essa é pauta 
constante para o resgate da 
auto-estima e, consequente-
mente, para uma melhora na 
qualidade de vida dos idosos”. 
Segundo dados do Ministério 
do Desenvolvimento Social, há 
no Brasil 1.558 unidades de 
abrigo de idosos. Desse total, 
1.394 são Ongs que recebem 
auxílio do governo.

Carmen: garantir recursos para que instituições atendam 

determinações do Estatuto do Idoso.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, ao 
convocar a reunião, 

lembrou o compromisso fi rma-
do com os prefeitos, na última 
Marcha Nacional, ocorrida há 
duas semanas, de analisar o 
veto parcial que prevê a ar-
recadação do ISS no local de 
consumo do serviço.

“Essa é uma matéria extre-
mamente importante para os 
municípios brasileiros. Numa 
conversa com o presidente Te-
mer, lhe comuniquei que havia 
um movimento nesse sentido 
da derrubada do veto, e que eu 
iria pautá-lo. E fi z de ofício para 
a próxima terça-feira, havendo 
a reunião já convocada do Con-
gresso, com anuência do presi-
dente da Câmara, o deputado 
Rodrigo Maia”, disse Eunício.

O dispositivo vetado por Te-
mer transfere a cobrança do ISS, 

Deputados e senadores se reúnem em sessão do Congresso Nacional na terça-feira (30), para 

analisar 17 vetos, sendo que nove trancam a pauta.

A Comissão de Meio Am-
biente do Senado reúne-se na 
terça-feira (30), para analisar 
uma pauta de 10 itens. Entre 
eles, o projeto de Benedito de 
Lira (PP-AL), que visa incen-
tivar a aquaponia, um sistema 
de produção de alimentos que 
combina a criação de peixes e 
crustáceos com a hidroponia 
(cultivo de plantas em água) 
em um ambiente integrado. 
Em pequenos espaços, por 
exemplo, é possível produzir 
diversos vegetais, não sendo 
necessário adubo, pois as fezes 
dos peixes mineralizam a água.

Entre os benefícios previstos 
na proposta, estão prioridades 
na concessão e renovação de 
direitos de uso de recursos 
hídricos; a adoção de incen-
tivos fiscais; a preferência 
para quem adotar a aquaponia 
como fornecedor do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA); e o direito a crédito 
rural com juros diferenciados. 
O relator do projeto, senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), vê o 
desenvolvimento da aquaponia 
como algo estratégico no atual 
momento de crise hídrica que 
afeta diversas regiões brasilei-
ras. “A economia de água chega 
a 90% em relação à agricultura 
convencional”, destaca.

A economia de água na aquaponia, chega a 90% em relação à 

agricultura convencional.
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Congresso reúne-se na terça-feira 
para analisar 17 vetos presidenciais
Deputados e senadores se reúnem em sessão do Congresso Nacional na terça-feira (30), no plenário 
da Câmara, para analisar 17 vetos, sendo que nove trancam a pauta

atualmente feita no município 
do estabelecimento prestador 
do serviço, para o município do 
domicílio dos clientes de cartões 
de créditos e débito, leasing e de 
planos de saúde. Essa alteração 
da tributação para o domicílio do 

cliente é uma antiga reivindica-
ção de prefeitos.

No entanto, o Executivo ava-
liou que a mudança traria “uma 
potencial perda de efi ciência e 
de arrecadação tributária, além 
de redundar em aumento de 

custos para empresas do setor, 
que seriam repassados ao custo 
fi nal”, ou seja, ao consumidor. 
Para formular os vetos, foram 
ouvidos os Ministérios da Fa-
zenda e da Indústria e Comércio 
(Ag.Senado).

Mais recursos para instituições 
que abrigam idosos

A representante do minis-
tério, Vera Lúcia Campelo, 
reconheceu que os recursos são 
insufi cientes para garantir um 
atendimento adequado. “O valor 
está muito defasado e não tem 
reajuste desde 2005. Estamos 
fazendo um estudo para ex-
pandir esse co-fi nanciamento”, 
informou. Diretora do Asilo Vi-
centino de Lages, em Santa Ca-
tarina, Zilda Furlan concordou 
que o principal problema das 
instituições é a falta de recursos. 
“Realmente falta muito esse 
suporte do poder público para 
que as entidades possam dar 
uma qualidade de vida melhor 

aos idosos, para desenvolver 
um bom trabalho”.

Na avaliação da deputada 
Carmen Zanotto (PPS-SC), 
autora do pedido de debate, é 
preciso garantir recursos para 
que as instituições de longa 
permanência possam cum-
prir todas as determinações 
legais previstas no Estatuto 
do Idoso. “Não é mais uma 
instituição de depósito de pes-
soas, muito pelo contrário, é 
uma residência onde os idosos 
permanecem com toda a parte 
de alimentação, assistência 
médica, várias atividades de 
recreação (Ag.Câmara).

Incentivo à aquaponia pode ser votado 
pela Comissão de Meio Ambiente

O senador também ressalta 
que a aquaponia contribui na 
redução do impacto provocado 
pela produção de proteína de 
origem animal. Citando dados 
da FAO, Raupp lembra que a 
criação intensiva de animais na 
produção de alimentos possui 
efeitos devastadores sobre o 
meio ambiente.

“No que tange ao efeito estufa, 
a produção de um quilograma de 
pescado pelo sistema aquapônico 
gera impacto muitas vezes menor 
que a produção de um quilogra-
ma de carne bovina. E quando a 
comparação é feita usando como 
parâmetro o consumo da água, a 

diferença chega a 80 vezes”.
Na justifi cativa, Benedito de 

Lira lembra que Estados Uni-
dos, Austrália e nações da Ásia 
já consolidaram a aquaponia, 
adotando a técnica há mais de 
30 anos. Argumenta que entre 
as diversas vantagens do mode-
lo estão o trabalho com água de 
melhor qualidade e o aumento 
da produtividade. “O cultivo da 
alface produz 50 toneladas por 
hectare. Na aquaponia, são 300 
toneladas no mesmo espaço. E 
na aquaponia a colheita é feita a 
cada 30 dias, prazo muito menor 
que no modo normal, cerca de 
45 dias”, explicou (Ag.Senado).
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do 14º andar da Torre 2, do Edifício West Tower, CEP 06454-000. O Diretor Financeiro é investido em seu cargo, por prazo de 03 
(três) anos, admitida reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor. Parágrafo segundo - Os mandatos dos

(ii) a publicação desta
ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais. Mesa: Geraldo França
Sobreira - Presidente; Marcos Eduardo Binder- Secretário; Acionistas: Sodexo Pass International (p.p. Marcos Eduardo Binder),
Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. (r.p. Geraldo França Sobreira) e Marcos Eduardo Binder. Mesa: Geraldo França
Sobreira - Presidente; Marcos Eduardo Binder - Secretário. Acionistas: Sodexo Pass International p.p Marcos Eduardo Binder. 
Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. r.p. Geraldo França Sobreira. Marcos Eduardo Binder.
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Balanços Patrimoniais no Período de 31/12/2016 e 31/12/2015 (Valores em R$ )
                              Controladora

Ativo               2.016               2.015
Circulante 121.605,64 80,94
Disponivel 121.605,64 80,94
Não Circulante 20.963.192,00 21.161.651,00
Investimentos 20.963.192,00 21.161.651,00
Total do Ativo 21.084.797,64 21.161.731,94

                            Controladora
Passivo               2.016              2.015
Circulante 5.000,00 19.842,76
Outras Contas a Pagar 5.000,00 19.842,76
Não Circulante – –
Patrimonio Líquido 21.079.797,64 21.141.889,18
Capital Social 21.813.276,00 21.663.276,00
Reservas Estatutárias (733.478,36) (521.386,82)
Total do Passivo 21.084.797,64 21.161.731,94

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Nota 01 - Contexto Operacional: A Sociedade tem como principal objetivo
participação em outras sociedades empresariais. As demonstrações contá-
beis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,  que
compreendem os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que regula os procedi-
mentos contábeis para Pequenas e Médias Empresas, juntamente com a
NBC-T 19.41- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs),
aprovada pela Resolução nº 1.255/09, do Conselho Federal de Contabilidade
– CFC, em consonância com as Normas Internacionais de Contabilidade
(International Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Accounting

Demonstração das Mutuções do Patrimônio
Líquido em 31/12/2016 de 31/12/2015 (em R$)

Capital Reserva de
      Realizado     Estautaria               Total

Saldo em 31/12/2014 21.663.276,00 (873.001,06) 20.790.274,94
Lucro Líquido do Exercicio – 351.614,34 351.614,34
Saldo em 31/12/2015 21.663.276,00 (521.386,72) 21.141.889,28
Aumento de Capital 150.000,00 – 150.000,00
Prejuízo do Exercicio/2016 – (212.091,54) (212.091,54)
Saldo em 31/12/2016 21.813.276,00 (733.478,26) 21.079.797,74

 EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 06.225.026/0001-14

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016,
acompanhadas de notas explicativas e do parecer dos auditores. Aproveitamos para agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores.               Taboão da Serra, 10 de maio de 2017.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
em 31/12/2016 e de 31/12/2015 (em R$)

          2.016           2.015
A) Prejuizo do Exercício (212.091,54) 351.614,24
Aumento do Capital Social 150.000,00 –

(62.091,54) 351.614,24
B) Aumento/ Redução nos Ativos Circulantes
C) Aumento/ Redução no Ativo não Circulante
  Realizável Longo Prazo
D) Aumento/Redução nos Passicos Circulantes
Outras Contas a Pagar (14.842,76) 15.851,76

(14.842,76) 15.851,76
E) Aumento/ Redução no Exigivel a Longo Prazo – –
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Operacionais (76.934,30) 367.466,00
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado 198.459,00 (367.526,00)
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Investimentos 198.459,00 (367.526,00)
III - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Financiamento – –
Aumento/Redução Líquido
  de Caixa e Equivalente de Caixa 121.524,70 (60,00)
Demonstração do Caixa e Equivalência de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício (80,94) (140,94)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Final do Exercício 121.605,64 80,94

121.524,70 (60,00)

Demonstrações de Resultados nos
 Períodos de 31/12/2016 e 31/12/2015 (Valores em R$)

                            Controladora
              2.016              2.015

Despesas Administrativas e Gerais (13.523,64) (15.851,76)
Equivalência Patrimonial (198.459,00) 367.526,00
Lucro Antes do Resultado Financeiro (211.982,64) 351.674,24
Despesas Financeiras (108,90) (60,00)
Lucro Antes da Tributação (212.091,54) 351.614,24
Lucro Líquido Após Tribuitação (212.091,54) 351.614,24
Lucro Líquido do Exercicio (212.091,54) 351.614,24

A Diretoria         Shozo Sato - Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

Standard Board - IASB. Nota 02 - Sumário das Principais Práticas Contá-
beis: (a) Resultado:  A apuração do resultado foi realizado pelo regime com-
petência. (b) Investimentos: Foram reconhecidos pelo custo e atualizados
pelo método de equivalência patrimonial.
Empresa Naudiluz S/A               2.016              2.015
Participação 100%
Saldo Anterior 21.161.651,00 20.794.125,00
Equivalência Patrimonial (198.459,00) 367.526,00
Saldo Final 20.963.192,00 21.161.651,00
c) Capital Social, encontra-se totalmente integralizado é representado por
10.906.638 ações ordinárias e 10.906.638 ações preferenciais, nominativas
sem valor nominal.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TRANSFERÊNCIA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
Sócio majoritário abre nova empresa individual e pretende transferir 
alguns funcionários, como proceder na transferência sendo o mesmo 
sócio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTAS INJUSTIFICADAS DURANTE O AVISO
Funcionário pediu demissão com aviso prévio trabalhado, entretanto 
teve 10 faltas injustificadas no aviso, as faltas influenciam na contagem 
dos dias de ferias proporcionais da rescisão. Tem direito a 10 avós de 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGULAMENTAR O USO DO CELULAR
Empresa pode proibir o uso do equipamento celular durante o horário de 
serviço, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS
Funcionária durante as férias apresenta atestado de afasta-
mento de 120 dias por licença maternidade, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITOU APOSENTADORIA E FOI DEMITIDO
Funcionário deu entrada na aposentadoria e não comunicou a empresa 
e foi demitido. A empresa pode pesquisar em algum lugar o tempo que 
ele tem de contribuição, temos que readmiti-lo? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENSÃO DO CONTRATO DETERMINADO 
Funcionário no término de contrato pode ser desligado, mesmo estando 
com atestado médico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORAS DE SOBREAVISO
O regime de horas de sobreaviso compreende apenas nos finais 
de semana e feriado, ou pode ser considerado durante a semana? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Diferente da Lei das 

S.As que regulou o 

Acordo de Acionistas 

no art. 210, o Código 

Civil, quando trata das 

sociedades limitadas, 

não estabeleceu normas 

sobre Acordo de Cotista

Nada impede, entre-
tanto, que o acordo 
seja fi rmado entre os 

sócios para estabelecer, entre 
eles, obrigação, desde que 
observadas as normas legais. 
O acordo de cotistas foi tra-
tado pelo jurista Celso Barbi 
Filho, em sua obra “Acordo 
de Acionistas”, considerando 
perfeitamente valido o acor-
do de cotistas devidamente 
arquivado na sociedade que 
disponha sobre direitos pes-
soais, inclusive o de voto ou 
direitos patrimoniais relativos 
à negociabilidade das cotas e 
que não contrariem às dispo-
sições do Contrato Social”.  
(In Acordo de Cotistas – Ed. 
Del Rey) 

O Acordo de Cotistas é 
também, como no caso das 

Sociedades Anônimas, um 
Contrato Plurilateral geran-
do obrigações para todos os 
acordantes e Parassocial  pois 
a sociedade é estranha ao seu 
objeto.

Além do Acordo com relação 
ao voto e à negociação das 
cotas, os acordantes devem 
ainda regular o seguinte: 
morte de sócio acordante, 
constituição de ônus ou gra-
vames sobre cotas e o prazo 
do acordo. Este último ponto 
é importante, tendo em vista 
evitar que prazos muito longos 
possam ser questionados sob o 
argumento de que prejudicam 
a negociação das cotas.

A vedação de constituição 
de ônus e gravames sobre 
as cotas, se já não contiver a 
proibição no Contrato Social é 
importante para impedir que 
terceiros adquiram a proprie-
dade das cotas e depois as 
negociem com outros sócios, 
ou exijam a dissolução parcial 
de sociedade caso não lhes 
seja permitido entrarem na 
sociedade ou negociá-las com 
terceiros.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais. 

Acordo de Cotistas 
nas Sociedades 
Limitadas

Leslie Amendolara (*)

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0831474-
50.2005.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a TOCCO PÉROLA COM. E LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, CNPJ. 05.907.453/0002-09, MARIO HIROSHE, CPF. 111.034.188-18 e ANTONIA YAMAOKA 
HIROSHI, CPF. 249.094.408-87 que, nos autos da ação de EXECUÇÃO CLINICOMP 
MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA

2016 fls. 556 dos 
- 

-

525 do NCPC)

ma da lei. NADA 
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BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação  - Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 06/06/2017
Ficam convocados os acionistas do BANCO BMG S.A. para se reunirem em AGE, a ser realizada às 11 horas do dia 
06/06/2017, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-
-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito da (i) alte-
ração do número de integrantes do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração do número mínimo de 
integrantes da Diretoria; (iii) consequente alteração do dos Artigos 13 e 18, do Estatuto Social da Companhia; 
(iv) exclusão da possibilidade de voto por procuração nas reuniões do Conselho de Administração, com a consequente 
alteração do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) 
eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas poderão participar 
da AGE, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo, 24/05/2017. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, pediu 
autorização ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para tomar 
o depoimento do presidente 
Michel Temer, do senador afas-
tado Aécio Neves (PSDB-MG) 
e do deputado federal Rodrigo 
Rocha Loures (PMDB-PR), 
também afastado do mandato. 
As diligências foram solicitadas 
nos inquéritos a que os acu-
sados respondem na Corte, a 
partir das delações da empresa 
JBS.

Na manifestação, enviada ao 
ministro Edson Fachin, relator 
do processo, o procurador 
também defendeu a validade 
das gravações entregues pelo 
empresário Joesley Batista, 

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

“Meu cenário base é 
que o presiden-
te vai continuar”, 

afi rmou. Ele fez as afi rmações 
durante o 89º Encontro Nacio-
nal da Indústria da Construção, 
ao ser questionado sobre a crise 
política que ameaça a continui-
dade do governo. 

“Minha hipótese de trabalho 
é de continuidade do governo 
Temer, à medida que o País vai 
bem e a economia está cres-
cendo. Não vamos aqui fi car 
discutindo essas questões. O 
importante é que o País está na 
rota certa”, afi rmou. Disse ainda 
que o importante é manter a 
continuidade da agenda de re-
formas, para ajustar a economia 
e aumentar a distribuição de 
renda. “Temos uma tendência, 
o que é normal, de que, em 
determinado momento, haja 
um pessimismo exagerado, que 
pode levar a decisões equivoca-
das”, comentou. “É importante 
serenidade e equilíbrio nesse 
tipo de situação.”

Meirelles destacou também a 
agenda de reformas implantada 
pelo governo já foi incorporada 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante palestra no 

89º Encontro Nacional da Indústria da Construção.

‘Meu cenário base é que o presidente 
vai continuar’, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na sexta-feira (26), que trabalha com o cenário
de que o presidente da República, Michel Temer, vai cumprir seu mandato e se manter no cargo
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O ministro disse ainda que 
o governo tem condições de 
identifi car empresas que pres-
tem serviços para apenas uma 
companhia. “Pode-se estabele-
cer com facilidade uma contri-
buição previdenciária sobre o 
faturamento dessa empresa”, 
afi rmou. 

“À medida que isso se con-
figure como tendência, essa 
distorção pode ser facilmente 
corrigida”. Destacou ainda 
que o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) mostrou um 
crescimento de 1,12% no 
primeiro trimestre deste ano 
comparativamente ao mesmo 
período de 2016. “Houve um 
momento de ajuste no segun-
do semestre do ano passado, 
mas, a partir do momento em 
que começou o crescimento, 
no primeiro trimestre, come-
çou rápido”, afirmou. “Esse 
crescimento de 1,12% no 
trimestre é um crescimento 
anualizado de quase 4,5%. 
Isso mostra que o Brasil vai 
crescer e tem capacidade de 
crescimento, sim” (AE).

à agenda nacional. Segundo ele, 
a reforma previdenciária é uma 
necessidade e já é vista dessa 
forma, independentemente de 
posições contrárias ou favo-
ráveis ao governo. “A reforma 
da Previdência extrapola esse 
campo de debates”, afi rmou. 
Sem a reforma, segundo ele, 
as despesas com Previdência 
podem chegar a 80% do PIB em 
alguns anos. “Daqui a pouco, 
não haverá recursos para pagar 

mais nada, só para pagar apo-
sentadoria”, afi rmou. “Estamos 
longe disso e na hora de fazer 
a reforma.”

Sobre as mudanças na legis-
lação trabalhista, o ministro 
avaliou como irrelevante o risco 
de um aumento do processo de 
“pejotização” do trabalhador. 
Segundo ele, essa possibilidade 
é limitada a algumas profi ssio-
nais e seria inviável em fábricas 
com milhares de trabalhadores.

Janot pede autorização do STF para 
ouvir Temer, Aécio e Loures

com o empresário, no Palácio 
do Jaburu.

Janot citou os pronunciamen-
tos feitos por Temer, na semana 
passada. “Verifi ca-se que houve 
confi ssão espontânea quanto à 
existência do encontro não re-
gistrado no Palácio do Jaburu e 
do diálogo entre Michel Temer e 
Joesley Batista. Por outro lado, 
também há confi ssão espontâ-
nea nos pronunciamentos do 
presidente da República, dentre 
eles podemos citar o diálogo 
sobre possível corrupção de 
juízes; o diálogo sobre a relação 
de Joesley com Eduardo Cunha; 
o diálogo em que Michel Temer 
indica Rodrigo Loures para tra-
tar com o colaborador Joesley 
Batista”, diz a petição (ABr).

dono da JBS. Batista gravou 
conversas com Temer, Aécio e 
Loures. No caso do presidente, 

cuja defesa contestou a validade 
dos áudios, a PGR sustenta que 
Temer não negou o encontro 
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1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000011-77.2013. 
-  

Construtora Santos & 
Queiros Ltda, CNPJ 11.595.032/0001- ação de Monitória 
J. U. Ungaro Agro Pastoril Ltda -13

-
foi determinada a sua CITAÇÃO

-
-se 

 
 

1ª RP - Capital. EDITA
PROCESSO Nº 0007844- . 

rca de SÃO 
Antonio Marques, Dandolo 

Brunini, Antonio Mestieri Domingues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
ros e/ou sucessores, que Leonel Maria Castanheira 

e s/m Norbida da Assunção Gonçalves Castanheira, Francisco Antonio Castanheira e s/m Maria 
Teresa Pinto da Silva Castanheira ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 

- - 
-

-

nomeado curado  

12ª Vara da Família e Sucessões da Capital. 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO PROCESSO Nº 1092208-55.2015.8.26.0100. Ante o 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO interdição de A.C.F
-

Nomeio curador E.F.

-040, Parque Maria Luíza, nesta 
-

- -
-97.2011, Rel. Pedro Baccaratt, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 

em 27/04/2011). Diante o fato tratar-

movimentação -

ado o trânsito em 
julgado, anote- -se à Justiça Eleitoral informações relativas à 

-

cado 

- -
-  

2ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000415-
nto Amaro, 

GVL DEMOLIDORA LTDA, CNPJ. 06.988.832/0001-
que nos autos da ação de Procedimento Comum julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença SYLVIO FELICIANO ROCHA, foi deferida a sua intimação 

- 
edital na fase de conhecimento e foi revel, 

-  
recolhimento. II - -se o 

- 

 
- -se automaticamente o 

certificação nos autos. V - 
-

de de São Paulo, 23/05/2017. 

5ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1018331- - 

 
FERNANDA LEAL SOARES, CPF 274.305.668-12, RG 15.619.069- ação 
de Execução de Título Extrajudicial Bello Lar Empreendimentos e Participações 
Ltda

2012. Encontrando-

 

o FORD/ECOSPORT 
-
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Fotos: Divulgação

(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

Karina Toledo/Agência FAPESP

No dia em que foram entrevistados, 30% dos “baladei-
ros” deixaram a casa noturna com um nível alcoólico 
que se enquadra no chamado binge drinking (ao 

menos quatro doses para mulheres e cinco para homens 
em um período aproximado de duas horas), um padrão de 
consumo de risco associado em diversos estudos a maior 
ocorrência de abuso sexual, tentativas de suicídio, sexo 
desprotegido, gravidez indesejada, infarto, overdose alco-
ólica, quedas e outros problemas de saúde.

A pesquisa foi coordenada por Zila Sanchez, professora 
do Departamento de Medicina Preventiva da EPM/Unifesp, 
e contou com apoio da Fapesp.

“Os resultados indicam que homens e mulheres se expõem 
a riscos diferentes quando saem intoxicados da balada. 
Enquanto eles estão mais sujeitos a fazer uso de drogas 
ilícitas e a dirigir embriagados, elas tendem a continuar 
bebendo e correm maior risco de overdose alcoólica”, disse 
Sanchez. “Observamos ainda que, no caso das mulheres, 
beber em excesso triplica a possibilidade de sofrer abuso 
sexual nos estabelecimentos”.

As entrevistas foram feitas com jovens entre 21 e 25 anos – 
60% homens e 40% mulheres –, que aceitaram participar com 
a garantia de anonimato. Os participantes foram abordados 

Consumo excessivo de álcool na balada 
expõe homens e mulheres a riscos diferentes

Um levantamento feito com 2.422 jovens 
frequentadores de “baladas” na cidade de São Paulo 
revelou que a prevalência de consumo abusivo de álcool 
nessa população é de 43,4% – índice bem superior 
ao observado na população brasileira como um todo: 
18,4%.

Enquanto eles fi cam mais sujeitos a fazer uso de drogas ilícitas e a dirigir 
embriagados, elas apresentam maior risco de overdose alcoólica

e abuso sexual, de acordo com pesquisa feita na Unifesp.

em 31 estabelecimentos da 
capital paulista, situados em 
diferentes bairros e voltados 
a diferentes classes sociais e 
estilos musicais. “Buscamos 
compor uma amostra repre-
sentativa das baladas da ci-
dade. Entramos em contato 
com os donos ou gerentes e 
pedimos autorização para a 
coleta de dados. Bordéis e 
casas de swing não foram 
incluídos, pois nosso foco 
foram os locais em que as 
pessoas vão para dançar”, 
disse Sanchez.

Cada estabelecimento foi 
visitado por uma equipe de oito pesquisadores uniformi-
zados – seis dedicados a entrevistar voluntários e dois a 
observar fatores ambientais que poderiam infl uenciar o 
consumo de álcool, como temperatura, umidade, iluminação, 
pressão sonora, número de mesas e de pistas de dança e 
promoções para a venda de álcool.

A primeira entrevista foi feita ainda na fi la de entrada. Os 
voluntários responderam a questões sobre o perfi l sociode-
mográfi co (idade, profi ssão, escolaridade, renda), a prática 
do “esquenta” pré-balada (local, tipo de bebida consumida, 
frequência, gastos), o padrão convencional de uso de álcool 
(durante a vida e recente) e a experimentação de outras 
drogas ao longo da vida. Em seguida, foram submetidos 
ao teste do bafômetro e ganharam uma pulseira numerada 
para identifi cação.

Ao fi nal da balada, o teste do bafômetro foi repetido 
com os mesmos participantes, que também informaram 
a quantidade de álcool consumida e o dinheiro gasto no 
estabelecimento. No dia seguinte, os entrevistados rece-
beram em seu e-mail um link para um novo questionário, 
no qual tinham de relatar o que fi zeram após deixar a casa 
noturna. Dos 1.222 voluntários que concluíram as três 
etapas de perguntas, 10% disseram não se lembrar do que 

fi zeram depois de sair da ba-
lada. “Muitos disseram ter 
mantido relação sexual, mas 
não sabiam com quem. Ou 
ter acordado em um local 
estranho ou não se lembrar 
como haviam chegado em 
casa. Isso é bastante preocu-
pante”, disse a pesquisadora.

De acordo com Sanchez, a 
venda de bebidas no sistema 
open bar – em que se paga 
um valor fi xo e o consumo é 
liberado – foi o principal fator 
ambiental associado à into-
xicação. “Isso aumentou não 
apenas o consumo de álcool, 
como já era esperado, mas 
também o de drogas ilícitas. 
Nas baladas open bar, chega 

Em paralelo ao levantamento epidemiológico, o grupo 
da Unifesp realizou um estudo qualitativo com aproxi-
madamente 30 donos ou gerentes dos estabelecimentos 
incluídos na pesquisa, dados apresentados na tese de dou-
torado de Claudia Carlini, com Bolsa da Fapesp. Segundo 
Sanchez, muitos admitiram a venda de bebida adulterada 
como estratégia para aumentar o lucro, principalmente 
nos locais que adotam o modelo open bar. 

Alguns entrevistados relataram diminuir propositalmen-
te a potência do ar condicionado com o intuito de elevar 
a temperatura ambiente e, assim, estimular o consumo 
de álcool pelos frequentadores. No entanto, os resultados 
da pesquisa epidemiológica não indicaram a temperatura 
como um fator que infl uencia o consumo.

Embora a maioria tenha afi rmado não aprovar a venda ou 
uso de drogas ilícitas em seus estabelecimentos, admitiram 
não coibir a prática feita de forma clandestina por medo 
de espantar clientes e ter o lucro reduzido.

“Quando iniciamos a pesquisa, pensávamos em usar 
os dados para desenhar estratégias de intervenção que 
pudessem ser aplicadas nesses estabelecimentos para 
diminuir o consumo abusivo de álcool. Porém, o estudo 
qualitativo mostrou ser pouco viável esse tipo de medida. 

De olho no lucro

Os donos não estão abertos a intervenções que possam vir 
a comprometer seu faturamento mensal”, avaliou Sanchez.

Para a pesquisadora, somente políticas públicas pode-
riam amenizar o problema. Uma proposta seria combater 
a venda de álcool no modelo open bar e as demais promo-
ções que tornem a bebida muito barata. “Outra medida 
interessante seria proibir a venda para pessoas que já 
apresentam sinais de intoxicação, como fala pastosa e 
olhos vermelhos. Isso já é feito em diversos países. A 
ideia não é extinguir o consumo e sim garantir que as 
pessoas deixem os estabelecimentos em condições mais 
seguras”, disse.

a ser 12 vezes maior a probabilidade de haver consumo de 
ecstasy [metilenodioximetanfetamina], maconha, cocaína 
e até quetamina, um anestésico para cavalos com efeito 
alucinógeno”, contou.

A pressão sonora e o estilo musical também infl uenciaram 
o padrão de consumo de álcool dos frequentadores. De 
acordo com os resultados, quanto mais alto era o som am-
biente, maior era a possibilidade de os baladeiros deixarem 
o estabelecimento intoxicados. Nas casas especializadas 
em música eletrônica ou em hip hop, foi mais prevalente 
o consumo de álcool associado ao de drogas ilícitas. Por 
outro lado, os casos de intoxicação alcoólica foram bem 
menos frequentes nas casas especializadas em forró ou 
zouk, locais onde o foco dos frequentadores parece ser, 
de fato, a dança.

Nas baladas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transe-
xuais), particularmente nos estabelecimentos voltados 
ao público masculino, chamou a atenção dos pesqui-
sadores a maior prevalência no uso de quetamina e na 
prática de sexo sem proteção – mesmo havendo oferta 
gratuita de preservativo nos locais. O levantamento 
mostrou ainda que, de maneira geral, o “esquenta” pré-
-balada é mais comum entre os homens, que chegaram 
à casa noturna com níveis alcoólicos mais elevados. 
Na saída, porém, as mulheres apresentaram dosagens 
equivalentes, o que indica um consumo feminino maior 
dentro do estabelecimento.

“Nós tínhamos, inicialmente, a hipótese de que o objetivo 
do esquenta era economizar, reduzindo a compra de bebida 
dentro da balada. Mas, na realidade, aqueles que chegaram 
ao estabelecimento com níveis elevados de álcool acabaram 
bebendo mais que os outros. Portanto, são indivíduos que 
têm um padrão de beber mais e, consequentemente, um 
gasto maior”, disse a pesquisadora.
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Dispersão defi nida
por software

Não se iluda, a abstração 

é algo bom. E a abstração 

com APIs avançadas é 

excelente

A abstração do software dá 
suporte à meta de toda meca-
nização de reduzir o trabalho 

humano e estimular a criatividade 
dos engenheiros. Mas esse mesmo 
recurso sempre traz consigo um 
aspecto negativo raramente apa-
rente nos primeiros estágios da 
administração: a dispersão.

A virtualização eliminou em gran-
de medida as barreiras à geração 
descontrolada de novos servidores 
e agora devemos desbastar periodi-
camente nossos clusters, a menos 
que queiramos enfrentar alertas 
de recursos não provisionáveis. 
Flash e armazenamento híbrido são 
excelentes ativos em nossa eterna 
busca por mais IOPS, mas um design 
de pool indisciplinado não contribui 
para a efi cácia do data center. E 
por que esperaríamos que sistemas 
como redes defi nidas por software 
(SDN), virtualização de funções 
de rede (NFV), plataforma como 
serviço (PaaS) no local, sistemas 
hiperconvergentes etc. tivessem 
algum tipo de imunidade? Eles 
não têm, e dar conta da dispersão 
defi nida por software tornou-se 
mais uma das nossas tarefas.
A era das infi nitas redes

Talvez você tenha monitorado 
os caminhos do tráfego pelas 
redes de um provedor de SaaS e 
notado que alterações na rota do 
tráfego acontecem a cada dia ou 
até a cada hora. E isso faz sentido. 
Essas operadoras têm recursos de 
desenvolvimento consideráveis e 
há muito tempo desenvolveram 
abordagens proprietárias ao SDN. 
Seus serviços são distribuídos 
geografi camente entre diferentes 
fusos horários e se adaptam dina-
micamente à demanda usando uma 
combinação de abstração e atuação 
por software. Isso permite que elas 
façam alterações em confi gurações 
mais rapidamente e com maior 
precisão do que qualquer equipe 
humana poderia.

Mas agora com o SDN e o arma-
zenamento defi nido por software 
(SDS), entre outros elementos em 
seu data center, o roteamento, as 
políticas de segurança, a otimização 
da entrega de aplicativos e a arquite-
tura de armazenamento podem ser 
igualmente dinâmicos. No passado, 
você mantinha sua rede racionali-
zada em função de alguns vínculos 
avançados que geralmente não 
apresentavam problemas. Se possí-
vel, você pode seguir o exemplo das 
grandes operadoras e gerenciar as 
redes intricadas de diversas bases 
com apenas um clique.

Só tem uma pegadinha. Como isso 
é algo fácil, é provável que os re-
cursos acabem órfãos, duplicados, 
excessivamente provisionados ou 
simplesmente perdidos. Caso você 
tenha monitorado NetFlow, logs de 
fl uxos VPC do AWS ou perfi lagem 
de agentes OMS do Microsoft Azure 
no local, talvez já tenha notado uma 
pequena porcentagem do tráfego 
“vazando” além das rotas espera-
das. No caso de redes confi guradas 
manualmente, com frequência isso 
é rastreado até vínculos de internet/
VPN locais de fi liais, rotas de failover 
ativas quando deveriam fi car em 
espera, confi gurações indevidas de 
BGP CDIR ou políticas de fi rewall 
aleatórias.  

Se o número de vínculos for 
relativamente estático e pequeno o 
sufi ciente para manter uma imagem 
mental completa, a correção poderá 
ser simples. Mas se sua estrutura de 
SDN está funcionando como deve, o 
VMware vRealize está invadindo os 
domínios do NSX ou o SCVMM está 
embaralhando os contratos de ACI. 
Os controladores modifi cam o aces-
so à rede, bem como permissões, 
endereços e rotas regularmente 
sem a sua supervisão. O que também 
signifi ca que, em sua maior parte, as 
alterações estão acontecendo fora 
do alcance da visão.

O SDS costuma estar ainda 
mais sujeito à dispersão. Ideal-
mente, políticas bem ajustadas 
remanejam cargas de trabalho de 
armazenamento para obter máximo 
desempenho ao mesmo tempo que 
minimizam a utilização de recursos. 
Controladores híbridos otimizam 
arquivos individuais de volumes, 
atribuindo-os a diferentes mídias 
físicas com base na análise de uso. 
Mas, diferentemente de uma inter-
rupção, um pecado ocasionalmente 
perdoável das redes, uma falha de 
armazenamento (perda de dados) 
é algo grave. O resultado é uma ten-
dência a criar políticas conservado-
ras que, quando em dúvida, optam 
por deixar os arquivos onde estão 
para serem limpos posteriormente. 
A dispersão do armazenamento é 
um subproduto mais seguro quan-
do se deixa que as políticas sejam 
executadas de forma autônoma.
Dispersão como serviço

A dispersão da infraestrutura 
defi nida por software piora quando 
é composta. Na verdade, os orques-

tradores com controle de redes, 
armazenamento e outros recursos 
no local são o menor dos problemas. 
Um script de controlador de nível 
superior que, por sua vez, invoca 
APIs em sistemas de virtualização 
herdados pode gerar VMs, pools e 
vMACs sem se preocupar com o 
consumo de recursos. Pelo menos, 
os engenheiros no local ainda man-
têm o total controle administrativo, 
ainda sendo possível monitorar 
manualmente a dispersão com as 
ferramentas existentes, embora isso 
seja uma tarefa tediosa.

A TI híbrida e a nuvem, por outro 
lado, costumam elevar a dispersão a 
um novo patamar. Qualquer gerente 
de TI que já tenha sido surpreendi-
do por uma fatura de serviços que 
poderia potencialmente limitar sua 
carreira pode prestar testemunho 
do lado negro da dispersão defi nida 
por software. A criação de relatórios 
ou até mesmo a descoberta para de-
terminar como eliminar instâncias 
ociosas ou órfãs pode ser uma tarefa 
difícil. "O processo analítico mensal 
da equipe de fi nanças é executado 
em i-5of78b0zg9vps9fro? Ou seria 
em i-09eomj1mnex8ex6yi? Ah, es-
pere. Esse é do RH. Finanças está 
em i-299rjpen9ruwahzuo. Eu acho."

O problema é quando os admi-
nistradores se precipitam para 
aproveitar os incríveis recursos 
da infraestrutura definida por 
software, sem ter experiência 
com rastreamento distribuído/
delegado de transações e registro 
em log de ações de confi gurações, 
entre outras habilidades. Se uma 
organização adota o DevOps com 
DEV maiúsculo, isso já traz algum 
alívio. Ferramentas de integração/
compilação/entrega contínuas faci-
litam a garantia da rastreabilidade 
pelas camadas de abstração, mas o 
simples uso do Chef ou do Puppet 
não basta.   
O que você pode fazer

• Documentar – Sim, a tarefa 
tão temida. Primeiro, admita que 
você não gosta de documentar, 
reconheça que ninguém gosta e, 
então, documente ainda assim. Os 
sistemas que gerenciam pontos de 
controle individuais realizam um ex-
celente trabalho de organização dos 
elementos em seu campo de ação. 
No entanto, são péssimos para a vi-
sualização dos relacionamentos de 
ponta a ponta que passam por várias 
camadas do sistema. Passe algum 
tempo no Visio, faça diagramas de 
sua arquitetura integrada de siste-
mas SDx e, em seguida, imprima-os 
em pôsteres. As conversas sobre 
solução de problemas serão mais 
efi cientes e a gerência sentirá que 
você tem tudo sob controle. 

• Relatórios, não apenas aler-

tas – O gerenciamento responsivo 
da TI demanda a definição de 
alertas inteligentes que acelerem 
a recuperação. O gerenciamento 
proativo da TI depende de relatórios 
úteis que mantém você à frente dos 
problemas.  Leia os manuais de 
seus sistemas de monitoramento 
e gerenciamento e crie relatórios 
que identifi quem a exaustão da 
capacidade, destaquem áreas ope-
racionais sujeitas a erros etc. Se 
puder incluir relatórios de custos 
detalhados regulares, especial-
mente para TI híbrida e nuvem, 
melhor ainda. 

• Aplicar o DevOps a tudo – Se 
você não puder afi rmar com algum 
grau de confi ança que poderia, nes-
te exato momento, recriar 75% de 
seus sistemas gerenciados por SDN 
de maneira programática, pare de 
ler agora mesmo e descubra como 
chegar lá. Confi ra os artefatos de 
confi guração no controle de origem 
e verifi que se todos sabem como 
gerenciá-los. Leia The Phoenix 
Project. Pelo menos experimente 
um pouco de Agile. A difi culdade é 
apenas no começo e você não preci-
sa adotá-lo integralmente. Imagine 
quantas noites e fi nais de semana 
você poderia recuperar se fi zesse 
a maior parte de suas alterações à 
produção, ou talvez até todas elas, 
durante o horário de expediente. 
Isso é realmente possível! E você 
ainda pode contar com uma estru-
tura de alterações mais precisa e 
resistente à dispersão.
Déjà-vu, tudo outra vez 

Embora seja importuno quando 
a dispersão surge em outra área 
da TI, é possível mantê-la sob 
controle. Na verdade, podemos 
ajustar a infraestrutura defi nida por 
software utilizando quase a mesma 
abordagem usada para dispersão 
de aplicativos ou de virtualização, 
além de algumas novas ferramentas. 
Além disso, esse é um problema 
transicional, já que a TI sai da linha 
de comando pelo SDx de primeira 
geração para a infraestrutura PaaS. 
O PaaS inclui inteligência e uma for-
te integração que gerencia recursos 
com ferramentas avançadas a fi m de 
minimizar a dispersão. Logicamen-
te, talvez isso não ajude muito no 
caso da dispersão de contêineres 
e tecnologias sem servidores, mas 
esses são outros quinhentos.

(*) É gerente técnico da SolarWinds

Patrick Hubbard (*)
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News@
SKT Telecom T1 é a grande vencedora do 
Mid-Season Invitational 2017

@A SK Telecom T1 é a equipe campeã do torneio Mid-Season Invi-
tational 2017, realizado na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. O 

time, que representa a liga LCK (Coreia do Sul), venceu a equipe G2 
Esports, da LCS EU (Europa), em uma partida melhor de cinco, com 
resultado de 3 x 1. O time campeão foi premiado pelo ex-jogador de 
futebol Ronaldo Nazário, o “Fenômeno”, ao lado do atirador da Red 
Canids, Felipe “brTT”, que entregaram as medalhas de primeiro lugar 
para os vencedores no Brasil. O MSI teve a participação dos principais 
nomes de League of Legends do mundo, com representantes de todas 
as 13 ligas profi ssionais do jogo: SKT Telecom 1, G2 Esports, Team 
WE, Flash Wolves, TSM, GIGABYTES Marines, SuperMassive eSports, 
Lyon Gaming, Isurus Gaming, Virtus.pro, Rampage, Dire Wolves e a Red 
Canids, que representou o Brasil na primeira fase do torneio. 

P&G abre Vagas na Área de TI

@A P&G está sempre em busca de fortalecer seu time de profi ssionais 
e expandir sua operação no Brasil. Como parte disso, a empresa abre 

processo seletivo na área de Tecnologia da Informação (TI), na vaga de 
gerente associado para atuar região de São Paulo. Os candidatos devem 
ser recém-formados ou com mestrado em Big Data, Advanced Analytics, 
Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Matemática Aplicada, 
Estatística ou grau quantitativo semelhante. O profi ssional contratado 
deve ter o espirito criativo, ser implacável na solução de problemas 
usando dados Big Data e “Advanced Analytics” e trabalhar com liderança 
no engajamento para o crescimento do negócio. O colaborador também 
executará pesquisa e análise, incluindo identifi cação de fontes de dados, 
processamento, desenvolvimento de modelo e algoritmos, transformando 
insights em recomendações acionáveis para a criação de valor. Também 
colaborará ativamente com outras funções e diretores para execução e 
acompanhamento de projetos diversos. Os interessados devem se cadastrar 
pelo site de carreiras da P&G pgcareers.com .

Existem infi nitos ditados 
sobre como tudo é questão de 
ter os relacionamentos certos 
para alcançar o sucesso. Olha, 
realmente precisa dos conta-
tos adequados, mas desenvol-
ver relacionamentos é um jogo 
que você pode dominar e ser-
virá para qualquer coisa que 
deseja fazer na vida. Mas daí 
muita gente questiona, “Mas 
Rafa, sou muito introvertido e 
tenho difi culdade de começar 
a montar um networking. O 
que eu faço?”.

Realmente vivemos em um mundo que está cada dia mais 
competitivo e no qual muitas vezes os introvertidos são 
engolidos por colegas com menos habilidade técnica, mas 
mais inteligência emocional. O carisma e a capacidade de 
engajar pessoas são até mais importantes que a sua formação 
técnica, então, se você é introvertido, precisa trabalhar a 
si mesmo. 

Encontre soluções, formas de se relacionar, momentos do dia 
em que é mais fácil se aproximar das pessoas, e principalmente 
perca o medo de errar. Não tem problema se suas abordagens 
de início forem catastrófi cas, mas você precisa tentar. Busque 
terapia, coaching, pratique com membros da família, vá até 
para cursos de teatro, mas invista em você, em entender como 
pode superar a sua introversão e, simultaneamente, respeitar 
a si mesmo.

Para ajudar separei seis dicas que mostram como construir 
um networking quando se é muito introvertido, confi ra.

1. A única coisa que pode matar a sua capacidade de networking 
é a arrogância ou atitudes que fazem com que as pessoas se 

desconectem de você. Manter 
a humildade e o espírito de 
ajudar o próximo no fi nal das 
contas ajuda a si mesmo.

2. Trabalhe suas habilidades 
interpessoais. É como traba-
lhar em uma tese, ou treinar 
para uma corrida: você precisa 
se dedicar a isso consciente-
mente, ler sobre o tema, pra-
ticar em momentos que não 
vale dinheiro ou promoção.

3. Faça as pazes com a sua 
necessidade de trabalhar sua 

habilidade de socialização admitindo, primeiro, que ela preci-
sa ser trabalhada, e depois buscando especialistas, leituras e 
práticas que o ajudem.  Fazer-se gostado é uma técnica que 
você aprende. 

4. Se você for ignorado ou odiado, o mundo não acaba, é só 
sinal de falta de treino. E, em geral, se você tiver interesse 
genuíno pelas pessoas, vai conseguir aos poucos se soltar para 
conversar melhor com elas, para entende-las e marcar presença.

5. A nossa escuridão, os momentos difíceis, existem exata-
mente para conseguirmos enxergar as oportunidades. Instigue 
sua difi culdade ao máximo, trabalhe aquilo que dentro de você 
é mais difícil, porque dali saem grandes presentes.

6. Ao apresentar um negócio para um investidor ou um possível 
mentor o modo de falar e de se relacionar é mais interessante 
que a sua ideia em si. A motivação, a resiliência para insistir no 
negócio e integridade é muitas vezes um diferencial

(Fonte: Rafa Prado é consultor e movimentou mais de R$ 20 milhões 
com a criação de produtos digitais, eventos e imersões no exterior com 

personalidades e alto empresariado. É autor do livro “100 Graus –
O ponto de ebulição do sucesso”).

Como construir networking quando 
se é muito introvertido

Estão abertas as inscrições para par-
ticipar do Google Cloud OnBoard, um 
treinamento para desenvolvedores, pro-
gramadores e especialistas em TI sobre 
fundamentos das tecnologias do Google 
Cloud Platform (GCP). Com inscrições 
gratuitas, o treinamento presencial aconte-
cerá em 2 de junho, no Allianz Parque, em 
São Paulo, e no DevCamp, em Campinas, 
além de contar com transmissão ao vivo em 
salas de cinema de seis cidades no Brasil: 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, 
Porto Alegre, Recife e Salvador.

Com participação dos principais espe-
cialistas em Cloud do Google e demons-

trações das ferramentas de GCP, o dia de 
treinamento será dividido em sete módulos 
focados nas tecnologias e soluções de nu-
vem do Google, como Google App Engine, 
Datastore, Storage, Container Engine, 
Compute Engine e Network, Big Data e 
Machine Learning. 

O módulo de encerramento trará dicas de 
como os participantes poderão alavancar 
suas carreiras usando os conhecimentos 
adquiridos. Os participantes também terão a 
oportunidade de realizar networking com os 
Googlers e especialistas presentes e receberão 
certifi cado de participação do treinamento.

As vagas são limitadas e as inscrições 

podem ser feitas até um dia antes do evento 
em https://goo.gl/2blcTm.  O OnBoard foi 
criado para desenvolvedores, gerentes de 
TI, analistas de sistemas, engenheiros de 
software e arquitetos de soluções que bus-
cam explorar soluções de Cloud. Também 
podem participar executivos de tecnologia 
e de áreas de negócios que querem enten-
der o potencial do Google Cloud Platform.

Google Cloud OnBoard
Quando: 02 de junho, sexta-feira 
Quanto: Gratuito
Inscrições e mais informações em:  https://
goo.gl/2blcTm

Google oferece treinamento gratuito para 
profi ssionais de tecnologia no Brasil

Bruno Dalla Fina (*)

No entanto, sua origem pode ser 
rastreada até a década de 60, com 
o surgimento do primeiro chatbot 

chamado Eliza e, além disso, já faz tempo 
que eles são utilizados no atendimento a 
clientes. Mas foi a partir desta divulgação 
do Facebook que realmente começaram a 
proliferar "robôs" na web, tanto assim que, 
de acordo com um relatório produzido em 
2016 pela Imperva, mais de 50% do tráfego 
da Internet vem de bots e quase metade 
deles são "bots do mau".

Os assistentes virtuais, também chama-
dos chatbots ou bots, estão se tornando 
cada vez mais a plataforma escolhida pelas 
empresas para interagir com seus clientes. 
Os benefícios desta solução são impres-
sionantes, principalmente porque com o 
uso da Inteligência Artifi cial não exigem 
recursos humanos em tempo integral, o que 
possibilita que as empresas automatizem 
grande parte do seu SAC, atendendo em 
tempo real e a qualquer hora do dia.

Mas também devemos destacar as des-
vantagens que são o resultado de uma má 
aplicação dessas tecnologias. O entusiasmo 
que apresentam as empresas ao inovar e 
economizar, obscurece as frustrações que 
aparecem num prazo muito curto, se as 
precauções necessárias não sejam tomadas 
antes da sua implementação. Os usuários 
inicialmente compartilham deste mesmo 
entusiasmo e começam a usar o chatbot, 

mas quando eles começam a receber spams 
ou efetivamente não conseguem obter a in-
formação esperada, a diversão desaparece e 
em poucos segundos julgam negativamente 
todo serviço prestado pela empresa deixan-
do uma marca digital indeletável.

O potencial destas soluções é indiscu-
tível, mas é necessário aplicá-lo correta-
mente, especialmente quando as empresas 
planejam usar essas soluções no atendi-
mento ao cliente, o setor mais interessado 
na sua implementação. Um chatbot deve 
ser usado de forma útil e deve ser transa-
cional, ou seja, deve ter um papel efi caz 
para o usuário. Se um bot não é capaz de 
resolver, pelo menos, as consultas mais 
frequentes dos clientes e resolver sua ne-
cessidade em tempo real, não deixa de ser 
mais um mero "bot de comando", um robô 
que responde a um esquema muito bem 
estruturado e delimitado de perguntas e 
respostas. A principal diferença entre estes 
bots de comando e os transacionais é que 
eles não usam a Inteligência Artifi cial no 
atendimento ao cliente, e sim algo próximo 
a uma árvore de decisão.

Há uma série de qualidades que um bot 
deve ter para realmente compreender as 
intenções dos clientes, mas isto requer 
um esforço inicial por parte da empresa 
em dar-lhe conhecimento, capacitar o as-
sistente e integrá-lo com os seus sistemas 
e CRM. Só assim poderá se desfrutar dos 
benefícios e visualizar os resultados em 
uma maior satisfação e melhor experiên-

cia do cliente, além de uma economia nos 
custos operacionais e aumento nas vendas.

Para conter a ansiedade e não cair em 
frustração posteriormente, pois não estava 
claro que não estavam te oferecendo uma 
solução inteligente, antes de implementar 
um chatbot na sua empresa, faça a si pró-
prio as seguintes perguntas:
1. Esta tecnologia é a que a minha empresa 

precisa?
2. O chatbot deste fornecedor é especia-

lizado em atendimento ao cliente?
3. Este provedor tem experiência na 

minha indústria? Que clientes do meu 
segmento ele atende?

4. Consigo visualizar casos efetivos e ativos?
5. Ele consegue disponibilizar uma de-

monstração personalizada funcional 
para a minha empresa?

6. Este chatbot tem estado de memória 
para manter um diálogo fl uido, enten-
dendo do contexto?

7. O bot aprende com os usuário e con-
segue evoluir?

8. Quais serão os recursos necessários e 
qual tempo de implementação?

9. Que relatórios terei ao meu dispor?
10. Conseguirei integrar o bot à outras 

soluções, como meus sistemas legados 
e tecnologias de terceiros?

Se o seu provedor não conseguir respon-
der a tudo isso ... Continue procurando!

(*) É country manager da Aivo, empresa que propõe 
uma nova experiência de relacionamento com os 

clientes nos canais digitais.

Perguntas que você deve fazer 
antes de implementar um chatbot
A moda dos chatbots realmente engrenou há cerca de um ano atrás, quando a plataforma de 
mensagens mais usada lançou sua nova grande aposta: chatbots no Facebook Messenger
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Grandeza
de caráter

Instrumento
colocado na
ponta da
furadeira

Carro abre-
(?): inicia 
desfiles de
Carnaval

(?) de cães:
pug, husky,
dálmata e

bóxer

Fruta
associada
a Dionísio

(Mit.)

(?) Verde, 
herói da Li-
ga da Jus-
tiça (HQ)

Órgão ar-
recadador 
de direitos
autorais

Rocha da
Pietà, de 
Michelan-

gelo

Destino
daqueles
que se fo-
ram (Rel.)

Ponto visi-
tado no

turismo ar-
queológico

Versões 
prelimina-

res de
produtos

Master,
em MBA
(Econ.)

(?)-leão,
golpe de 
estrangu-
lamento

Que (?):
parecido

com

Muham-
mad (?), 
lendário
pugilista

(?)-Sulpice,
igreja

parisiense 
mencio-
nada em
"O Código
Da Vinci"

Local onde
desembo-
ca o rio

Resultado
do avanço 
da fronteira
agrícola na
Amazônia

Ato religioso 
como o batismo

Dança rural de origem indígena
que teria sido usada na

catequese
de índios

É realizada pelo
pâncreas (Biol.)

Vitamina encontrada
nos laticínios

Utilize
A família

com laços
fortes

Ed Motta,
cantor

Rede
telefônica 
interna que
funciona 

com linhas
próprias

Gás de
letreiros

Bando

Nosso, 
em inglês

Circuito
de corrida
com 21km

Desinência
verbal do
infinitivo

Criador do
Menino 

Maluquinho
Insólito

Anexo de 
camas box

Plebe
(pej.)

Prato
baiano à
base de
quiabo

Adereço
capilar do 
magistrado
Saudação 

ZCAPR

INUSITADO
BROCAEVD
UABCARURU

LRRALEAÇ
DEVASTAÇÃO

FOZMECAD
ALEMUSE

MANIURI
SAINTNEON
PROTOTIPOS

MEUDU
OURRAMAL
RNEMALI

MEIAMARATONA

3/baú — our. 4/ecad. 5/saint. 6/caruru. 8/cateretê. 10/protótipos.

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

Esta segunda é o quinto dia da lunação. Lua em Leão desde as 09h13 da manhã. Bom período para casamento. Ótimo para 

namorar! Aliás, é a melhor Lua para se curtir um namoro. Facilidade em se manifestar os sentimentos de forma entusiasmada 

e teatral. A demonstração de amor é importante nestes dias. Fazemos questão de nos sentir amados e de que se sintam amados 

por nós. Será um desastre não ser o centro das atenções da pessoa amada. Ótimo para desempenharmos trabalhos criativos, que 

expressem nosso estilo e nossas ideias. Tarefas onde possamos ter liderança ou autonomia, também serão melhores cumpridas.
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Estará mais sensível e cheio de 
sentimentos que podem levar a 
desentendimentos durante esta 
segunda-feira. Com a Lua fora de 
curso em Câncer até entrar em Leão 
as 09h13, precisa evitar negócios e 
ações de última hora. Encontros 
e comemorações no fi nal do dia. 
56/956 – Branco.

Dia para manter a rotinas e evitar 
mudanças em seus projetos que 
podem sofrer difi culdades. Viagens 
e passeios de última hora não devem 
ser feitos durante todo o dia. De todo 
modo, fi cará mais fácil estimular o 
desejo e apimentar o romance na 
intimidade. 72/372 – Azul.

Mesmo fazendo valer sua vontade 
veja se está correto ao tomar uma 
atitude, e não tenha pressa para 
decidir-se nada, já que esta será a 
grande inimiga. Não deve desistir 
de um projeto que dará certo após 
o aniversário. No trabalho, a capa-
cidade de liderança cresce e o ritmo 
acelera. 53/553 – Amarelo.

Veja a realidade da vida como ela 
realmente é e prepare-se para boas 
novas que devem chegar logo. Evite 
fugir dos seus problemas, pois as 
soluções virão de forma prática de-
pois que o Sol entrar em seu signo. 
Priorize as tarefas de curto prazo, 
que dependem apenas de você.  
96/696 – Cinza.

Irá melhorar a convivência com as 
pessoas mantendo a calma e a paci-
ência diante das difi culdades. Veja se 
os objetivos estão sendo cumpridos 
e faça valer sua vontade. Mas é bom 
estar atento para não atropelar o par-
ceiro ao tomar atitudes impensadas. 
42/342 – Amarelo.

Controle os fortes sentimentos que 
estão sendo despertados, evitem a 
melancolia e a tristeza. A Lua em 
Leão desde manhã ajuda a resolver 
todos assuntos que dependam de 
brilho e destaque. Procure ser mais 
meticuloso nas suas escolhas, mas 
sem exagerar. 65/665 – Verde.

Dose as emoções, estabilizando as 
relações para que tudo caminhe mui-
to bem e consiga o que quer. Tenha 
atenção com o que diz respeito a sua 
vida sentimental e afetiva. O dia é 
ótimo para a vida social e fi cará mais 
fácil estimular o desejo e o romance. 
35/235 – Bege.

O dia deve ser levado dentro da ro-
tina, mantendo a alegria e otimismo. 
Não deixe de valorizar a ajuda de 
alguém, pois precisa de apoio aos 
seus planos para que possam se 
realizar. Esteja certo que sozinho 
poderá muito pouco, precisa da 
ajuda dos outros. 89/489 – Violeta.

Evite prometer aquilo que não pode 
cumprir, para não se arrepender mais 
tarde por suas palavras. A Lua em 
Leão melhora a comunicação e ajuda 
a decidir as situações. Este pode ser 
um dia alegre, de busca pelo prazer e 
diversão. Use de força de vontade e 
muita disposição. 57/757 – Marrom.

O meio deste ano será de novida-
des através de contatos sociais e 
profissionais que prometem ser 
intensos. O momento é bom para os 
negócios em andamento e a solução 
de problemas antigos. Mantenha ro-
tina evitando questões importantes. 
52/952 – Cinza.

Procure dar mais afeto para a pessoa 
amada e não queira que prevaleça 
sua vontade. A atenção dada às pes-
soas lhe será retribuída. Receberá 
em breve o que der aos outros em 
dobro, por isso mostre solidariedade 
para com seu próximo e ganhe mais. 
12/112 – Branco.

Controle seus impulsos e procure 
viver a vida do jeito que ela se apre-
senta sem ilusões. Com a Lua em 
Leão na metade da manhã, o astral 
aberto e caloroso nesta metade de 
semana. Muita comunicação e cla-
reza para decidir as situações. Logo 
alcançará o que deseja, mas precisa 
agir. 92/692 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 29 de Maio de 2017. Dia de Santo Alexandre, São Maximino, 
São Cirilo de Cesaréia, São Sisínio, São Marcelino Champagnat, e Dia do Anjo 
Haiaiel, cuja virtude é a verdade. Dia do Geógrafo, Dia do Estatístico, 

e Dia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística). 
Hoje aniversaria o ator Rupert Everett que nasceu em 1959, a cantora e 
bailarina Gretchen que também chega aos 58 anos, a atriz Débora Bloch 
que chega aos 54 anos, o ator Danton Mello que nasceu em 1975 e a atriz 
Juliana Knust que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau pode infl uenciar positivamente as 
outras pessoas. Possui nobreza, orgulho interior e tino para os negócios.  Sua 
boa comunicação indica que possui uma personalidade versátil e expressiva. 
Outra de suas características mais marcantes é a capacidade de discernir, com 
grande clareza, aquilo que lhe fará bem, daquilo que poderá lhe prejudicar, nos 
vários níveis de sua vida. O poder de adaptação faz com que consiga conviver 
bem em todos os ambientes. No lado negativo tem tendência a extravagâncias.

Dicionário dos sonhos
ARANHA – É o símbolo da agressividade daquele que 
sonha. Simboliza as ilusões que a pessoa tem quanto a 
realização de seus projetos. Ser mordido indica que será 
ferido em seu amor próprio. Destruir a telha ou matá-la 
indica mudança de vida e vitória. Números de sorte: 36, 
67, 97, 99 e 00.

Simpatias que funcionam
Para o marido abrir a mão: Se o marido anda segurando 
dinheiro e não solta, faça esta simpatia de São Cosme e 
Damião. Corte uma maçã em forma de cruz, coloque um 
pedacinho de papel branco com o nome dele no meio 
da maça e amarre as partes com um pedaço de fi ta rosa. 
Depois, jogue a maçã num terreno baldio bem longe de 
sua casa e diga: “São Cosme e são Damião e Santa das sete 
ondas, assim como a onda vai e vem, vocês vão pedir (diz 
o nome do esposo) que solte mais dinheiro na minha mão”.
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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.
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O projeto Lest Blues do Sesc Belenzi-
nho apresenta Tatiana Pará em show de 
lançamento de seu primeiro álbum solo, 
My Moods. Acompanhada de sua banda, 
a artista traduz seu requinte musical em 

oito temas instrumentais autorais 
do CD, que têm o blues como fi o 

condutor. A guitarrista apre-
senta também releituras 

de clássicos do blues 
com muita energia. De 

shuffl es animados até 
músicas mais inti-
mistas como “Sun-
set”, Tatiana une 

sentimento e técnica 

“O Dragão de Fogo”
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Ambiental
A mostra Territórios em Transformação apresenta inicia-

tivas socioambientais do Estado de São Paulo. O evento  é 
um espaço de encontro e apresentação de experiências de 
referência na área socioambiental, que se destacam por 
seu potencial educativo, pelos impactos positivos no ter-
ritório e de mobilização e envolvimento comunitário. Das 
66 iniciativas mapeadas, 36 foram escolhidas para a mostra 
que contará com a apresentação das iniciativas, ofi cinas, 
vivências e rodas de conversa. 

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141,  Vila Mariana, tel. 5080-3000.De sexta (2)  
das 12h às 20h, e sábado (3) e domingo (4) das 10h às 18h. Entrada franca.

Claudya - 50 anos de carreira.

Para comemorar seus 50 
anos de carreira, a intérprete 
Claudya realiza show inédito 
ao lado do cantor, arranjador 
e instrumentista Marcos Valle. 
Nesta apresentação, ela conta 
sobre sua trajetória musical e 
traz como convidada especial 
sua fi lha, a cantora Graziela 
Medori. Esse é o primeiro de 
uma série de shows que Clau-
dya levará para todo Brasil ce-
lebrando sua trajetória musical 
que começou no programa “O 
Fino da Bossa”, nos anos 60, 
com Elis Regina, Jair Rodrigues, 
Zimbo Trio e outros grandes 
expoentes da música brasileira, 
passando pelos grandes festi-
vais até a Ópera Evita. Neste 
show, Claudya relembrará 
músicas de suas grandes vi-
tórias em festivais nacionais e 
internacionais, passando pelos 
grandes sucessos em disco com 
as músicas “Com mais de 30” 
(Marcos e Paulo Sergio Valle) 

Como Shun Li, um 
menino de sete anos, 
pode salvar sua aldeia 
de um terrível dragão 
que desperta de um 
sono de séculos?

A resposta para essa 
grande aventura está 
no espetáculo “O Dra-

gão de Fogo”, que estreia dia 
3 de junho. A peça conta a 
estória do menino Shun Li, 
lançado ao desafio de salvar 
sua aldeia, surpreendida por 
um grande incêndio provo-
cado por um dragão. Tão 
logo o vilarejo é reduzido 
a cinzas, os seus lideres 
reúnem-se para discutir 
uma forma de enfrentar o 
dragão. Muitos guerreiros 
se dispõem a combatê-lo, 
mas um velho sábio lembra 
aos homens que os costumes 
locais ditavam a necessidade 
da realização de um sorteio, 
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em que apenas um dentre 
todos os habitantes deveria 
ser escolhido para enfrentar o 

grande perigo. Com Eduardo 
Okamoto, Esio Magalhães e 
Luciana Mizutani.

Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 
245, Vila Buarque, tel. 3234-3000. Sábados, às 
11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). Grátis 
para crianças até 12 anos. Até 01/07.

Cena do infantil

“O Dragão de Fogo”.

DE ALMA DESPERTA: É indispensável muito esforço de vontade para 
não nos perdermos indefi nidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À 
frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis 
de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em 
desacordo com as Leis Eternas. Para que não nos demoremos no fundo 
dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da Revelação Divina, dádiva do 
Alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em 
face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração 
e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora 
percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro 
da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz 
é infl uenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no 
insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe mil 
e um convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é 
compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo 
do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência 
às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar descanso indevido. 
Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações 
ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não 
olvidasse a necessidade de acordar o “dom de Deus”, no altar do coração. 
Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afl igirá com 
decepções e desânimos, na estrada iluminativa, não padece dúvida para 
nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior; entretanto, é 
imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento 
e reedifi cação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos 
fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. (De 
“Vinha de luz”, de Chico  Xavier, pelo espírito Emmanuel) 

Comemorando

Blues

levando emoção ao público. No palco, além de Tatiana Pará 
na guitarra, estão os músicos: Claudio Morgado (baixo), Fabio 
Augusto (teclados), Nina Pará (bateria), Richard Fermino (sax, 
trombone) e Sintia Piccin (sax).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Sexta (2) 
às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Jesus Cristo (Roberto e Erasmo 
Carlos) Como Dois e Dois São 5 
(Caetano Veloso), entre outros.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábado 
(3) às 21h30. Ingressos: De R$ 80 a R$ 120.
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Obra da exposição ‘A Corrida’.

Relações humanas

Tratando mais uma vez das relações humanas, a dupla 
Alto*Contraste apresenta ‘A Corrida’, um trabalho que dis-
cute a competitividade na sociedade contemporânea, mais 
especifi camente o ato de competir como forma de validar um 
lugar no mundo.

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, tel. 3332-3600. De terça a 
sexta das 9h às 21h e aos sábados e domingos das 10h às 18h. Entrada franca. Até 28/06.
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INÍCIO A MINHA COLUNA comentando a decisão da Globo 
em manter por tempo indeterminado o afastamento do ator José 
Mayer, após ter sido acusado de assédio por uma fi gurinista da 
emissora. Ele estava escalado para a próxima novela das nove, 
‘O Sétimo Guardião’, que a emissora pretende estrear em maio 
do ano que vem. Segundo se ouviu, ele não tem a mínima chance 
de entrar no elenco.

AUTOR DA TRAMA, AGUINALDO SILVA, defi niu que 
Humberto Martins, atualmente no ar em ‘Força do Querer’, as-
sumirá o personagem antes destinado á Mayer. Humberto terá 
apenas um mês de descanso entre o fi nal da trama de Glória Perez 
e o início da próxima novela. O elenco de ‘O Sétimo Guardião’ 
está praticamente fechado. Estão garantidos nomes como,Lilia 
Cabral, Marina Ruy Barbosa e Cauã Reymond, entre outros.

TICIANA VILLAS BOAS, APRESENTADORA DO SBT, 
deixou o apartamento que sua família mantém em Nova York 
e foi para outra cidade dos Estados Unidos, em segredo, para 
evitar assédio da imprensa. Casada com Joesley Batista, execu-
tivo da Friboi, responsável pela delação que abalou o governo, 
a apresentadora quer manter o silêncio sobre o caso. O SBT 
não se pronunciou.

LETÍCIA SABATELLA FARÁ PAR ROMÂNTICO COM 

TONY RAMOS na novela ‘Em Tempo de Amar’, próxima his-
tória das seis da Globo. O ator será o vilão. Parece que a era de 
‘mocinho’ de Tony Ramos fi cou para trás. Na trama, ele fará o 
terceiro personagem de caráter duvidoso após ‘A Regra do Jogo’ 
e ‘Vade Retro’. Pelo que se vê, o ator não terá férias.

A GLOBO ADIOU em uma semana a nova fase de ‘Os Dias 
Eram Assim’. A medida foi tomada para dar mais tempo para 
explicar os fatos históricos aos espectadores que não sabem o 
que foi a ditadura militar. A emissora descobriu por pesquisa que 
muitos não estavam entendendo a trama. Com essa defi nição o 
seriado será prolongado quinze dias a mais.

A CRISE POLITICA NO PAÍS AUMENTA O IBOPE DOS 

TELEJORNAIS. Para se ter uma ideia, o plantão da Globo foi o 
mais assistido na história. Somente nas redes sociais foram mais 
de 25 milhões de visualizações e 900 mil compartilhamentos. 
Na TV, foram 26 pontos de ibope. O Jornal Nacional marcou 
33,5 pontos e bateu recorde do ano, fi cando cinco pontos acima 
de sua média.

A RECORD JÁ DEFINIU TODOS OS PARTICIPANTES 
de ‘A Fazenda’, além da nova sede em Itapecerica da Serra. 
A emissora inclusive está prestes a bater o martelo na data 
da estreia. Falta decidir se a nova edição começará em 17 de 
setembro, um domingo, ou dia 20, uma quarta feira. Roberto 
Justus segue no comando.

A RECUSA DE TAÍS ARAÚJO EM COMER NHOQUE 

DE ABÓBORA preparado por Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, 
provocou mudanças nos bastidores do programa. Apesar de 
tratado como brincadeira da atriz, o assunto demandou um 
alerta aos produtores. A partir de agora, todos terão não apenas 
de checar com os convidados suas restrições alimentares, mas 
também informá-los sobre o cardápio.

A PRODUÇÃO DO ‘DOMINGO SHOW’, da Record, pre-
tende homenagear Marcelo Rezende, que luta contra o câncer. 
A ideia foi do apresentador Geraldo Luis, muito amigo do apre-
sentador. Porém a direção ainda precisa liberar até porque a 
emissora quer evitar a exposição da doença dele, e pediu para 
que as produções de seus programas evitem abordar o caso.

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

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

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
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As crianças crescem em 
torno de 25 cm no pri-
meiro ano de vida, 12 

cm no segundo ano e a partir 
daí 5 a 7 cm por ano, até a ado-
lescência quando ocorrerá uma 
fase de crescimento acelerado, 
chamado estirão da puberdade.

O principal fator determi-
nante da estatura final de 
alguém é a sua genética, ou 
seja, o potencial herdado de sua 
família. O fator nutricional, es-
pecialmente nos primeiros anos 
de vida, também desempenha 
importante papel na estatura 
de um indivíduo. Fatores como 
grau de atividade física, presen-
ça ou não de doenças crônicas, 
uso de medicamentos que 
comprometam o crescimento, 
entre outros, devem ser tam-
bém considerados.
 • Quando consideramos 

o filhote com baixa 

estatura? - Definimos 
uma criança com baixa 
estatura quando a mesma 
encontra-se abaixo de 2 
DP (desvio-padrão) para 
sexo e idade. Esta análise 
não deve ser baseada em 
apenas uma medida iso-
lada, mas principalmente 
na avaliação da velocidade 
de crescimento (cm/ano), 
pois apenas assim podemos 
defi nir se o crescimento 
está adequado ou se sofreu 
interferência de algum 
outro fator, e em que mo-
mento isso ocorreu. Para 
isso, depende-se muito do 
acompanhamento pediátri-
co regular e da avaliação da 
curva de crescimento, que 
todo pediatra faz para os 
seus pacientes durante o 
acompanhamento.

Que altura nossos fi lhotes terão?
Essa é uma pergunta cada vez mais frequente em consultórios pediátricos. Afi nal de contas, mesmo 
sem querer, isso faz parte das expectativas que os papais criam a respeito de seus pequenos

 • Por que as crianças têm 

baixa estatura? - Na 
grande maioria das vezes, 
a baixa estatura dos peque-
nos não é consequência de 
doenças, mas sim o refl exo 
da sua herança genética, 
podendo ainda representar 
apenas um atraso ou um 
crescimento mais lento, 
que em longo prazo se 
equilibrará.

As crianças que apresentam 
uma velocidade de crescimen-
to normal não necessitam de 
intervenções medicamentosas, 
devendo receber orientação 
para manter um estilo de 
vida saudável, com uma dieta 
balanceada e atividade física 
rotineira.

Algumas doenças podem 
interferir de forma signifi cati-
va no crescimento da criança, 
principalmente algumas doen-
ças genéticas (síndromes gené-
ticas). Nenéns que nasceram 
muito prematuros e perderam 
o seu potencial de crescimento 
nos primeiros meses, doenças 
crônicas em geral e defi ciências 
hormonais, como o hipotireoi-

dismo e a defi ciência do hor-
mônio de crescimento. Nestas 
situações, o tratamento se faz 
necessário e poderá mostrar 
uma recuperação do cresci-
mento para níveis próximos 
do normal.
 • Quais os tratamentos 

possíveis para a baixa 

estatura? - Para que te-
nhamos um crescimento 
adequado, o fi lhote deve 
ter uma alimentação equi-
librada e variada, atividade 
física frequente e um acom-
panhamento regular com 
o pediatra. Em situações 
específi cas, o tratamento 
medicamentoso com hor-
mônio de crescimento pode 
ser considerado, sendo a 
resposta mais satisfató-
ria nos casos em que há 
comprovadamente uma 
defi ciência hormonal.

 • Qual a importância do 

tratamento e do acom-

panhamento adequado? 
- Desde cedo, os nossos pe-
quenos serão identifi cados 
na escola pelo seu tamanho. 
Sendo assim, a estatura 

é uma identidade. Além 
disso, na maioria das vezes, 
os menores serão tratados 
de modo pejorativo. A auto
-estima poderá ser compro-
metida e o fi lhote poderá 
sofrer com comparações, 
sendo também preterido 
em atividades esportivas. 

Na grande maioria dos ca-
sos, em que a baixa estatura 
apenas reflete o potencial 
genético da família ou ocorre 
em consequência a um retardo 
do crescimento com estatura 
fi nal normal, basta que sejam 
feitos uma avaliação clínica 
e um acompanhamento com 
o seu pediatra. Ele saberá 
identifi car os casos que neces-
sitarão realizar alguns exames 
de investigação e a avaliação 
especializada para decidir a 
necessidade de tratamento 
específi co. 

Fonte: Dr. Marco Aurélio Sa-
fadi, parceiro da NUK e profes-
sor de Pediatria da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa 
Casa SP e coordenador da Equi-
pe de Infectologia Pediátrica do 
Hospital (www.nuk.com).

Já é de conhecimento de to-
dos que a exposição excessiva 
ao sol é prejudicial à saúde 
por causa dos raios UV. O que 
muitos desconhecem é que, 
além disso, a claridade solar 
emite também a chamada 
luz azul-violeta que contribui 
para a aceleração da deterio-
rização das células da retina, 
ocasionando assim doenças 
oculares, como por exemplo, 
a Degeneração Macular Rela-
cionada à Idade. 

O mesmo acontece nos 
ambientes internos, como nos 
escritórios e residências, pois 
as lâmpadas artifi ciais bem 
como os aparelhos eletrôni-
cos, como celular, tablet e 
computador, também emitem 
essa luz nociva. Diante dessa 
realidade, algumas soluções 
surgem como contrapartida 
para a proteção da visão, ou 
seja, lentes de óculos que já 
são produzidas com sistema 
especial que fi ltra a luz azul-
violeta.

Está sendo lançado no Bra-
sil um sistema já integrado ao 
material da lente dos óculos 
que associa a proteção contra 

os raios UV e a luz azul-viole-
ta, é o Eye Protect System™. 
Trata-se de uma solução para 
os novos hábitos do mundo 
moderno, no qual, metade da 
população brasileira utiliza a 
internet regularmente e passa 
cerca de cinco horas por dia co-
nectada e outras quatro horas e 
meia em frente aos televisores. 
Isto signifi ca um terço do dia 
expondo os olhos a essa luz 
nociva, sem contar a luz do sol. 

Desenvolvido pela multina-
cional francesa Essilor - fabri-
cante das lentes multifocais 

Proteção à saúde visual

Varilux® e do antirrefl exo 
Crizal®, o sistema preserva a 
estética transparente da len-
te, sem residual roxo, sendo 
possível utilizar em diferentes 
tipos de armação e ser usada 
por qualquer pessoa, até 
mesmo por quem não precisa 
de correção visual. Com isso, 
tanto usuários de óculos ou 
não, que estão sempre co-
nectados e também aqueles 
que passam horas expostos à 
luz solar terão mais proteção 
e conforto sem prejudicar a 
saúde visual.

Contas 
de luz de 

junho terão 
bandeira 

verde
A bandeira tarifária que 

será aplicada nas contas de 
luz no mês de junho será a 
verde, o que signifi ca que 
não haverá custo extra 
para o consumidor. Segun-
do a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), o 
retorno da bandeira verde 
foi possível pelo aumento 
das chuvas nos reservató-
rios das hidrelétricas em 
maio e pela perspectiva 
de redução do consumo 
de energia elétrica no país.

Desde abril, a bandeira 
estava vermelha, o que 
representa um acréscimo 
de R$ 3 para cada 100 
quilowatts-hora (kWh) 
consumidos. A previsão 
da Aneel era que a ban-
deira tarifária vermelha 
patamar 1 continuasse 
em vigor até o fim do 
período seco, que vai até 
novembro. O sistema de 
bandeiras tarifárias foi 
criado em 2015 como for-
ma de recompor os gastos 
extras com a utilização de 
energia de usinas termelé-
tricas, que é mais cara do 
que a de hidrelétricas. 

A cor da bandeira é 
impressa na conta de luz 
(vermelha, amarela ou 
verde) e indica o custo 
da energia em função das 
condições de geração. 
Quando chove menos, 
por exemplo, os reserva-
tórios das hidrelétricas 
ficam mais vazios e é 
preciso acionar mais ter-
melétricas para garantir 
o suprimento de energia 
no país. Nesse caso, a 
bandeira fi ca amarela ou 
vermelha, de acordo com 
o custo de operação das 
termelétricas acionadas. 
Segundo a Aneel, o siste-
ma de bandeiras tarifárias 
sinaliza o custo real da 
energia gerada, possibili-
tando aos consumidores 
o uso consciente (ABr).

O jogador LeBron James 
quebrou um recorde histórico 
na noite da última quinta-feira 
(25): ele superou a quantidade 
de pontos marcados durante 
os playoffs que pertencia à 
lenda do basquete Michael 
Jordan. O feito foi alcançado 
durante a vitória do Cleveland 
Cavaliers sobre o Boston 
Celtics, por 135 a 102, que 
garantiu os Cavs na fi nal da 
NBA ao vencer a série da 
Conferência Leste por 4 a 1. 
Na fi nal, haverá o reencontro 
com o Golden State Warriors.

Na partida, LeBron marcou 
29 pontos, atingindo os 5.989 
pontos em 212 jogos na fase 
fi nal do maior torneio do bas-
quete dos Estados Unidos. O 

astro do Chicago Bulls tinha 
marcado 5.987 pontos em 179 
jogos dos playoffs entre os 
anos de 1985 e 2003. Ao ser 
questionado sobre o recorde, 
LeBron mostrou humildade e 
descartou qualquer compara-
ção com Jordan.

“Sempre falei para vocês, 
qualquer vez que eu sou ligado 
a alguns dos grandes e ainda 
para o maior, que é Mike, é uma 
honra. Eu uso este número por 
causa de Mike. Acho que me 
apaixonei pelo jogo por causa 
de Mike, só pelo que ele pode 
conquistar. Quando você assis-
te Michael Jordan é quase como 
um Deus. Então, não acho que 
eu poderia ser Mike”, afi rmou 
(ANSA/COM ANSA).

LeBron James na última partida da fi nal

do Leste contra o Boston Celtics.

LeBron James quebra 
recorde de Michael Jordan

A Comissão de Seguridade 
Social e Família, da Câmara dos 
Deputados, aprovou proposta que 
fi xa garantias ao aluno com difi cul-
dade sistemática de aprender. O 
texto aprovado é substitutivo da 
relatora, deputada Flávia Morais 
(PDT-GO), ao projeto do deputado 
João Derly (Rede-RS). Segundo o 
texto, os sistemas de ensino, em 
articulação com a família, assegu-
rarão ao estudante com difi culdade 
sistemática de aprender: 

• encaminhamento para avali-
ação e diagnóstico de difi -
culdade de aprendizagem, a 
critério técnico da escola; e 

• acompanhamento peda-
gógico especializado e 
articulado com rede de 
atendimento pertinente ao 
diagnóstico.

Ainda conforme a proposta, 
ao aluno com esse diagnóstico 
será assegurado o planejamento 

Flavia optou por estender o 

direito a atendimento especial 

para alunos de toda rede de 

educação básica.
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Garantias ao aluno com difi culdade 
sistemática de aprender

substitutivo também prevê que 
que os profi ssionais da educação 
terão formação continuada para 
identifi cação precoce e atendi-
mento pedagógico especializado 
ao aluno com difi culdade sis-
temática de aprender. 

“As chamadas difi culdades de 
aprendizagem não devem ser 
confundidas com transtornos de 
ordem biológica, na medida em 
que possuem outras causalidades, 
tais como fatores pedagógicos, 
emocionais, ambientais, sociais, 
econômicos e outros”, disse. 
Além disso, o projeto original traz 
garantias apenas aos estudantes 
das escolas públicas, e Flávia 
Morais opta por estendê-las a 
todos os alunos da educação 
básica. Agora a proposta será 
analisada, em caráter conclusivo, 
pelas comissões de Educação; de 
Finanças e Tributação; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

pedagógico individualizado, con-
templando métodos, técnicas e 
recursos educativos apropriados 
para atendimento às suas neces-
sidades educacionais especiais. O 
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Comprovadamente esta é a mais antiga festividade popular 
da colônia italiana realizada em São Paulo e a maior delas 
fora da Itália, por durar seis fi ns de semana seguidos. O 

dia de São Vito é celebrado em 15 de junho, ele é o padroeiro da 
cidade de Polignano a Mare (pronuncia-se Polinháno a Mare), 
na Puglia (pronuncia-se Púlhia), e também é o protetor dos 
artistas, das doenças nervosas, dos jovens e dos dependentes 
de drogas. 

O jovem Vito recebeu formação cristã dos servos de sua 
casa, Modesto e Crescencia e, por isso, foi denunciado pelo 
próprio pai, Illa - centurião romano - ao Imperador Diocle-
ciano. Sem renunciar à fé, Vito com apenas 15 anos de idade, 
foi torturado até a morte, em 15 de junho de 303 d.C. Seus 
restos mortais foram sepultados na cidade de Polignano a 
Mare e o milagre de suas aparições e curas ganhou devoção 
no sul da Itália e é comemorada com muita fé e alegria tam-
bém em São Paulo.

Organizada pela Associação Benefi cente São Vito Mártir, a festa é 
realizada em recinto fechado, com estacionamento se constituindo 
na principal fonte de recursos para a manutenção da Creche São 
Vito, segundo os organizadores, pois há um convênio fi rmado com 

a Secretaria Municipal de Educação, para o atendimento a 103 
crianças de 1 a 4 anos, em regime de semi-internato, das 7h30 
às 17h30. Nos 21 anos de existência da associação, mais de 20 
mil crianças passaram ali.

Carinhosamente chamadas de “mámmas” da São Vito, várias 
senhoras entre os 70 e 89 anos, preparam as iguarias típicas 
vendidas, como a Guimirella (churrasco de fígado e folhas de 
louro), spaghetti, penne ou ricchitelle (pronuncia-se riquitelle, 
e signifi ca orelhinha) Al Sugo ou Puttanesca. O molho ou Ragú, 
é um clássico da festa. Aromatizado com basílico fresco e toma-
tes maduros, cozinha por horas a fi o, é uma atração exclusiva 
do evento. 

Apreciadíssimas são as fi cazzas (pizza alta) e as fi cazzellas 
(pastel frito com tomate, mozzarela e orégano). Para saciar a 
gula, doces típicos como: piccicatella (pronuncia-se pitchica-
tella), amaretti, castagnelle (pronuncia-se castanhelle), pezza 
dolce (torta de ricota) e dormosa, canoli, sfogliatella, pastiera di 

Mauricio Sita (Coord) – Literare – Trinta e 
nove profi ssionais empreendedores, sob a batuta do 
mestre Mauricio, confi denciam suas ideias, agruras, 
temores, dissabores e sucessos. O leitor vivenciará 
em suas páginas, uma interessante gama de cenários, 
nos quais seguramente, encontrará guarida e poderá 
encaixar-se perfeitamente. Há casos para todo perfi l 

inovador, seja para uma nova carreira, iniciar um negócio, ou 
melhorar posicionamento na corporação. Muito útil!

Empreendedor Total

Lúcia F. Arruda – Paulus – A Mãe de Jesus, 
recebeu uma biografi a, romanceada, na qual os 
principais fatos, devidamente documentados, de 
sua vida, são narrados. Desde seu nascimento, até 
sua morte, as etapas são demonstradas, em toda 
sua magnitude, não só a religiosa, como também a 

devida contextualização, sociopolítica, econômica e cultural. 
A linguagem é bem acessível. Válido para católicos e amantes 
da história.

Aquela que Acreditou: A vida 
oculta de Maria de Nazaré

Bento Ferraz – Chiado – O músico, redator 
e poeta, brinda seus seguidores com uma obra 
realmente pungente . Linha após linha, nem todas 
rimadas, tem o rumo certo, bem objeto: levar ao 
leitor, tintas de um coração ardente e uma alma 
inquieta, contrária à mesmice. Poemas leves, outros 
nem tanto, propiciarão momentos de raro prazer e 
boa introspecção. Tocante.

Palavra Após Palavra

Simone Silvério – Iphoto – Um verdadeiro 
manual de como fotografar bebês. A principio, este 
é o amago dessa obra. Contudo, ela se estende. A 
autora, mães de quatro fi lhos, transmite ao leitor, 

passo a passo, como obter qualidade, mesmo que de maneira 
caseira, duma foto clicada num inestimável modelo. As poses 
mais difíceis e interessantes, são apresentadas em cada página, 
criando uma vontade indomável, de sair fotografando, mesmo 
no leitor menos antenado. As fotos que permeiam as explica-
ções, são de uma sensibilidade impar. Nota-se além da técnica, 
esmerado tratamento. Docemente impactante!

Paixão e técnica

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENAN PINTO DA SILVA CUNHA BORGES, estado civil solteiro, 

KEILA KATIANE NOGUEIRA MACIEL,

O pretendente: ALEX FERRAZ DOS SANTOS,

A pretendente: GABRIELA MONIQUE BATISTA,

O pretendente: VINICIUS BUENO ROSA DA SILVA,

JENNIFER 
DE SOUZA ALVES,

O pretendente: IGOR BOCCHINI,

KATIA APARECIDA MONTANHA TOLARDO, 

O pretendente: SANDRO CHRISTIANO PEREIRA GOULART COSTA, estado civil 

JENNIFER DE OLIVEIRA SANTOS,

O pretendente: CLAUDIO GONÇALVES DOS SANTOS,

JAQUELINE DE CASTRO BONDEZAN MEGDA, estado 

O pretendente: CARLOS EDUARDO ALVES GARROTE,

ALICE AOKI, estado 

O pretendente: BRUNO KEITI TERUYA,

DANIELA 
NASCIMENTO DE OLIVEIRA,

O pretendente: LUCAS DE MACEDO VILLANI,

LARISSA GERALDES BRITO DE 
ALMEIDA,

O pretendente: RAFAEL ARRUDA NOGUEIRA,

VIVIAN AMORIM POYART, estado 

O pretendente: MATHEUS MARRANO GONÇALVES LOPES, estado civil solteiro, 

IZABELLY MARIA GUEDES RODRIGUES BATISTA,

O pretendente: JAIR TRINCA,

MARIA APARECIDA 
DA COSTA,

O pretendente: NATALINO DE JESUS PROVASI,

REGINA IGNÁCIA DE PAULA SOUZA, 

O pretendente: WEVERTON CARLOS FERREIRA,

JEANE 
GAMA LIMA,

O pretendente: JOSÉ WELSON SANTOS,

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA,

O pretendente: CÁSSIO ROBERTO FERRAZ,

pretendente: JANAINA RODRIGUES DA SILVA,

O convivente: JOSÉ GERONIMO DA SILVA FILHO,

MAURICIO 
SANTIAGO DA SILVA,

Distrito São Miguel Paulista
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: JONATHAN PEREIRA DA SILVA,

LETICIA FERREIRA BATISTA,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - 

O pretendente: MARCO ANTONIO FAZIO,

ADRIANA LOPES DA SILVA,

O pretendente: REGIVAN DA SILVA,

JEANE DA COSTA SILVA, 

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Vem aí a 99ª Festa de São Vito –
Rumo ao Centenário

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 

traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

creche que atende a 103 crianças

Comidas típicas são preparadas pelas Mammas de São Vito.

97ª edição da Festa de São Vito, no Brás.

São Vito é padroeiro da cidade de Polignano a Mare, na Puglia, 

e também é o protetor dos artistas, das doenças nervosas,

dos jovens e dos dependentes de drogas

grano, entre outros. No período da festa, cerca de 100 voluntários 
auxiliam às ‘mámmas’ da São Vito nas barracas.

O acontecimento em anos anteriores já apresentou números 
extraordinários, visto que para atender mais de 80 mil pessoas, 
nas duas semanas de festa, a previsão é que se consumam 160 
mil pratos de spaghetti, penne e ricchitelle, 60 mil fi cazzelle, 30 
mil fi cazze e 40 mil doces típicos. Estão encomendados cerca de 
2.500 kg de fígado de boi, 5 toneladas de antepasto de berinjela, 
seis toneladas de farinha de trigo, oito de tomates, seis de cebolas 
e 6 mil litros de azeite de oliva.

Serviço: 99ª FESTA DE SÃO VITO - Rua Fernandes Silva nº 
96, Brás - Todos os sábados e domingos, de 3 de junho a 9 de 
julho. Horários: sábados, das 19h30 às 00h30 (R$ 70,00 com 
direito: 1 antepasto, 1 prato de macarrão spaghetti ou penne, 1 
fi cazzella, cadeira e mesa numeradas). Domingo, das 19h00 às 
23h00 (R$ 30,00 com direito a 1 prato de spaghetti ou penne, 
cadeira e mesa numeradas).
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7ª VC - Capital.   
 

ORLANDO 
OKANISHI 68 que, VSTP EDUCAÇÃO LTDA uma Ação Monitória 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada procedente, condenando o ao 

, 

independentemente de nova 

 

2ª Vara de Registros Públicos. Edital de Citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, Processo Nº 1048586- 57.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Katia Maria Aoki Sâmara; Felipe Sâmara; Cloris Razuk Sâmara; José
Estaneslau de França Cabos; Maria da Conceição Mendes Cabos; Valterclea Monteiro da Silva;
Mariocelio Alves de Oliveira; Flavia Monteiro da Silva; José Soares Reis; Gilberto de Jesus; Valtecia
Batista de Souza; Nelson Hais; Marcolino Rodrigues dos Santos; Luiza Gabriela Morales Martinez, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que ANDREA DAS NEVES TEIXEIRA e outro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Professor Xavier de Lima, 609, 611 e 617, nesta Capital,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias.
Não sendo contestada a ação o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.                                            (26 e 27)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos


