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“O primeiro método 
para estimar a 
inteligência de um 
governante é olhar 
para os homens que 
tem à sua volta”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Diplomata fl orentino

BOLSAS
O Ibovespa: +0,36% Pontos: 
62.510,69 Máxima de +0,78% 
: 62.773 pontos Mínima de 
-0,21% : 62.161 pontos Volume: 
6,68 bilhões Variação em 2017: 
3,79% Variação no mês: -0,32% 
Dow Jones: +0,29% Pontos: 
21.206,29 Nasdaq: +0,94% 
Pontos: 6.305,80 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2530 Venda: R$ 3,2540 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2395 Venda: R$ 
3,2401 Variação: +0,29% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2300 
Venda: R$ 3,3930 Variação: 
+0,3% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,20% 
ao ano. - Capital de giro, 13,84% ao 
ano. - Hot money, 1,60% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.280,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,80% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: +1,54%.

Cotação: R$ 3,2740 Variação: 
+0,02% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1283   Venda: US$ 1,1284 
Variação: +0,61% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6680 Venda: R$ 
3,6700 Variação: +0,85% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5730 Ven-
da: R$ 3,8270 Variação: +0,71%.

turo: +0,21% Pontos: 62.655 
Máxima (pontos): 63.030 Míni-
ma (pontos): 62.265. Global 40 
Cotação: 896,483 centavos de 
dólar Variação: -0,47%.

A produção industrial 
registrou, em abril, a 
primeira alta do ano, 

de 0,6%, considerando a 
comparação com o mês ime-
diatamente anterior, segundo 
o IBGE. O setor não crescia 
desde dezembro, quando a 
taxa foi de 2%. Ainda assim, 
a interpretação do cenário 
da indústria em abril é de 
incerteza. André Macedo, 
gerente de Indústria do IBGE, 
classifi cou como “errático” o 
comportamento da indústria 
em abril. 

“Há estabilidade em um 
determinado patamar, mas 
o setor industrial ainda per-
manece muito longe dos seus 
patamares históricos. O setor 
opera 19,8% do pico, alcança-

     

Indústria tem primeira 
alta no ano, mas perfi l do 
setor é errático, diz IBGE

do em junho de 2013. Há um 
distanciamento importante”, 
destaca ele. Segundo Macedo, 
“é como se a produção operasse 
em patamar de janeiro de 2009, 
o que está relacionado ao nível 
de capacidade instalada, retra-
ção da demanda, mercado de 
trabalho desfavorável. Não há 
uma trajetória defi nida para a 
indústria. Há um campo impor-
tante para recuperar”. 

As principais influências 
positivas na série com ajuste sa-
zonal apresentaram resultados 
negativos no mês anterior. É o 
caso dos segmentos farmacêu-
tico, que avançou 19,8%, após 
cair 23,4% em março; veículos 
automotores, reboques e car-
rocerias, que subiu 3,4% em 
abril, após queda de 6,9% em 

março; e produtos derivados de 
petróleo, que avançou 2%, após 
cair 3,4%. A principal infl uência 
negativa partiu do segmento 
extrativo mineral, que recuou 
1,4% na passagem de março 
para abril e acumula queda de 
2,9% nos últimos três meses. 
Em abril, é possível que paradas 
programadas de plataformas de 
petróleo tenham contribuído 
para a queda, de acordo com 
Macedo. 

A indústria alimentícia foi 
a que apresentou pior resul-
tado em abril e a que mais 
contribuiu para a queda de 
4,5% da produção industrial, 
comparado a igual mês do ano 
anterior. Macedo apresentou 
uma série de fatores que in-
fl uenciaram essa taxa. O prin-

A indústria alimentícia foi a que apresentou pior resultado em abril e a que

mais contribuiu para a queda de 4,5% da produção industrial.

cipal foi o atraso na moagem 
da cana de açúcar, seguido 
de embargos à exportação de 
carnes, por conta da Operação 
Carne Fraca, defl agrada pela 
Polícia Federal, que levou a 

paralisações de dez a 15 dias 
no mês. 

Com isso, a indústria alimen-
tícia recuou 16,4% em abril, 
comparado a igual período do 
ano anterior. Ao todo, 82,9% do 

segmento de alimentos apre-
sentaram taxas negativas em 
abril. Além disso, a ocorrência 
de um número menor de dias 
úteis pesou no resultado anual 
da indústria no mês (AE).

São Paulo - A Fundação Pro-
con-SP notifi cou 35 empresas 
por desrespeito à Lei de Bloqueio 
do Recebimento de Ligações 
de Telemarketing. As empresas 
deverão prestar esclarecimentos 
e responderão processo admi-
nistrativo podendo ser multadas 
em até R$ 9,1 milhões. Desde 
a entrada em vigor da lei, 1,5 
milhão de números de telefones 
foram cadastrados para não 
receberem mais ligações com 
ofertas de produtos ou serviços. 
Só em 2017, de janeiro a maio, 
foram 120 mil. 

O Procon-SP explica que o 
consumidor do Estado pode 
escolher se quer ou não receber 
ligações telefônicas que ofere-
çam produtos e serviços desde 
abril de 2009. Para isso, basta ca-
dastrar os números de telefones, 
fi xo ou móvel, que estiverem em 
seu nome, no Procon-SP. 

O diretor executivo do Procon, 
Paulo Miguel, explica que na 
maioria das vezes as empresas 
conseguem os números de tele-
fone por meio de cadastros que 
os consumidores preenchem em 
estabelecimentos para participar 
de promoções ou sorteios. 

Conta ainda que esses da-

Pernambuco contabiliza 46.131 pessoas ainda desabrigadas

ou desalojadas.

O governo de Pernambuco 
apresentou o balanço dos 
estragos ocorridos com o 
grande volume de chuva que 
atingiu o estado, sobretudo 
no último fim de semana. 
Também foi anunciado que o 
cadastramento das famílias 
para recebimento de benefícios 
como auxílio-moradia come-
çará nesta segunda-feira (5). 
De acordo com o balanço, 276 
casas foram destruídas e 5.251 
habitações foram danifi cadas. 
Em relação ao número de 
desalojados e desabrigados, a 
contabilidade atualmente é de 
46.131 pessoas. 

A prioridade de atendimento 
será para as pessoas desabriga-
das que perderam suas casas 
definitivamente e estão em 
áreas vulneráveis, segundo o 
secretário de Planejamento, 
Márcio Steffani. Ao todo, 82 
abrigos em 11 municípios 
alojam 3.081 pessoas desabri-
gadas. Em relação a prédios 

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

O ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, afi rmou em 
entrevista à Rádio Gaúcha na 
sexta-feira (2), que o governo 
tem “convicção absoluta” de 
que vai chegar até o fi nal de 
2018 com Michel Temer na 
Presidência. Justifi cou que o 
governo está tendo “vitórias e 
vitórias no Congresso” e citou 
as aprovações das sete medidas 
provisórias na semana passada. 
“Não posso admitir que não haja 
nenhuma crise, mas que ela já 
foi muito mais forte e vem per-
dendo força é absolutamente 
indiscutível.”

Sobre o apoio do PSDB, 
Padilha disse que “no pro-
cesso político, sempre temos 
variáveis”, mas que a sigla 
é governo. “Acreditamos, 
sim, que vamos contar com 
o PSDB”. Questionado sobre 
uma eventual apresentação 
de denúncia contra Temer por 
parte da PGR, Padilha lem-
brou que é preciso que 2/3 da 
Câmara aprove esta denúncia 
antes que ela chegue ao STF. 
“Enquanto isso não acontecer, 
não se discute essa questão de 
legitimidade”, disse Padilha, 
que lembrou que a gravação 

Subiram as vendas 
de materiais de 
construção

São Paulo - As vendas de 
material de construção no mês 
de maio cresceram 5% ante 
abril e 9% na comparação com 
maio de 2016, segundo dados 
da Anamaco em pesquisa com 
lojistas. No acumulado de cinco 
meses, a alta é de 6% sobre o 
mesmo período do ano anterior. 
Entretanto, no acumulado dos 
últimos 12 meses as vendas têm 
queda de 6%. 

“Depois de dois dos piores 
anos da história do nosso setor, 
estamos apresentando um rit-
mo constante de recuperação 
que foi bastante infl uenciado 
pela liberação dos recursos das 
contas inativas do FGTS”, afi r-
ma o presidente da Anamaco, 
Cláudio Conz, por meio de nota. 
O dirigente também aponta o 
Cartão Reforma como outra 
medida que deve impactar po-
sitivamente o desempenho do 
setor, “afi nal o programa deve 
atingir o teto de R$ 1 bilhão só 
em 2017”, completa (AE).

Ex-presidente 
da Valec é preso 
preventivamente

O ex-presidente da estatal 
Valec Engenharia, Construções 
e Ferrovias, José Francisco das 
Neves, conhecido como Juqui-
nha, foi preso preventivamente 
na manhã de sexta-feira (2), em 
Goiânia, pela Polícia Federal 
(PF). De acordo com informa-
ções do MPF, um dos principais 
alvos da Operação ‘De Volta 
aos Trilhos’, o ex-presidente 
da Valec teve o primeiro pedido 
de prisão preventiva negado no 
último dia 25 de maio, quando 
foi defl agrada a operação. “Na-
quela ocasião, a Justiça Federal 
entendeu que ainda não havia 
elementos que justifi cassem a 
custódia cautelar de José das 
Neves, suspeito de lavagem de 
dinheiro oriundo de propina 
relacionada às obras de cons-
trução da Ferrovia Norte-Sul”.

O novo pedido de prisão 
baseou-se nos depoimentos 
prestados por Fábio Júnio Santos 
Pereira e Mário Césio Ribeiro, que 
foram conduzidos coercitivamen-
te durante a ação da Operação 
‘De Volta aos Trilhos’. “Ouvidos 
pela Polícia Federal, os dois te-
riam confi rmado o envolvimento 
direto de Juquinha em todos os 
atos de lavagem de dinheiro”, diz 
a nota do MPF (ABr).

Seguro-Emprego 
O Senado aprovou a MP que 

prorroga o prazo de adesão 
ao Programa Seguro-Emprego 
(PSE) de dezembro de 2016 para 
dezembro de 2017. O PSE é des-
tinado às empresas em difi culdade 
econômico-fi nanceira e permite a 
redução de salários e de jornada 
de trabalho dos funcionários. A 
medida permite que as empresas 
reduzam em até 30% os salários 
e a jornada.
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Divulgação

Pernambuco contabiliza mais de 5 
mil casas danifi cadas

Quatro municípios estão com 
acesso precário à sede, e 13 cida-
des têm acessos a distritos rurais 
prejudicados ou interrompidos. 
Além dos danos a estabelecimen-
tos públicos e privados, a fase 
pós-enchente deixa um rastro 
de sujeira e entulho nas ruas. O 
governo estadual informa que 
está ajudando os municípios 
disponibilizando 69 máquinas 
para remover destroços, 21 
carros-pipa e cerca de mil kits 
de limpeza.

Para alimentação e outras 
necessidades básicas, também 
há distribuição de kits. São 
5.855 conjuntos de dormitórios 
e 5.785 colchões. Até ontem, 
a Central de Abastecimento e 
Logística de Pernambuco (Ce-
asa) distribuiu mais de 73,5 mil 
quilos de comida; 39,2 mil litros 
de água; 10,8 mil pães; 18,5 kg 
de roupa e 15,6 mil quilos de 
material de limpeza. Empresas 
privadas e a sociedade civil tam-
bém estão contribuindo (ABr).

públicos da área de saúde, 
seis hospitais municipais e 60 
postos de saúde foram danifi ca-
dos. Na parte de educação, 112 
escolas municipais estão sem 
condição de funcionamento. 
Das 10 escolas estaduais sem 
aulas, uma está condenada, 
sete estão com problemas de 

infraestrutura e três foram 
usadas como abrigos. 

Também houve estrago em 
rodovias e acessos à zona rural. 
Segundo os dados, 50 rodovias 
tiveram pontos danifi cados e 276 
pontes e passagens molhadas 
(construídas sobre córregos in-
termitentes) foram danifi cadas. 

Governo: ‘convicção’ de 
chegar ao fi m de 2018

apresentada por Joesley ainda 
passa por perícia. 

Ainda segundo o ministro, 
o governo não teme eventual 
delação do deputado suplente 
Rodrigo Rocha Loures, ex-
-assessor de Temer. “Não há 
qualquer tipo de preocupação”, 
disse o ministro, lembrando 
que o presidente conhece o ex-
-deputado há 10 anos, inclusive 
sua “origem familiar”. Para o 
ministro da Casa Civil, Loures 
caiu em um engodo. “A versão 
que nos chegou é que ele caiu 
em um engodo, que havia a 
necessidade de gravar ele com 
essa mala, com esse dinheiro”.

Procon notifi ca empresas por 
desrespeito a bloqueio de telemarketing

dos são distribuídos entre as 
empresas parceiras, por isso é 
muito comum os consumidores 
não saberem como consegui-
ram seus contatos. O diretor 
do Procon alerta que é preciso 
cuidado na hora de preencher 
esses tipos de cadastros para 
evitar dores de cabeça. Neste 
ano o Procon-SP recebeu 7.065 
reclamações de consumidores 
cadastrados.

Veja a lista das

empresas notifi cadas:

Abril Comunicações, Banco 
BMG S.A, Banco Bradesco S.A, 
Banco Citibank S.A, Banco Pan 
S.A, Banco Safra S.A, Banco 
Santander S.A, Banco Votoran-
tim S.A, Brasfi lter Indústria e 
Comércio Ltda, Brasil Brokers 
Participações S.A, Caixa Eco-
nômica Federal S.A, Car System 
Alarmes Ltda,

Carrefour Comércio e In-
dústria Ltda, CDM Comercial 
Eirelli, Cetelem Serviços Ltda, 
Claro S.A. EF Viagens e Turis-
mo Ltda, Empresa Folha da 
Manhã S.A, Even Construtora 
e Incorporadora S.A, Instituto 
Bem Estar Serviços Médicos 
Ltda, Itaú Unibanco S.A, LPS 
Brasil Consultoria de Imóveis 
S.A, Marisa Lojas S.A, Nextel 
Comunicações Ltda, Nutop Pro-
dutos Funcionais Ltda, Oi Móvel 
S.A, Omega Assist Manutenção e 
Reparação Eirelli, Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais, 
Recovery do Brasil Consultoria 
S.A, Sky Serviços de Banda Larga 
Ltda, Telefonica Brasil S.A, TIM 
Brasil Serviços E Participações 
S.A, Top One Brasil Comércio 
de Produtos Alimentícios, Ul-
tracenter Sistemas Recuperação 
Crédito, e Via Varejo S.A (AE).

PGR denuncia Aécio 
Brasília - O procurador-geral 

da República, Rodrigo Janot, 
ofereceu na sexta-feira (2), 
denúncia contra o senador afas-
tado Aécio Neves no STF com 
base na delação dos empresá-
rios do Grupo J&F. O tucano é 
acusado de corrupção passiva 
pelo suposto recebimento de 
R$ 2 milhões em propina da 
JBS e por obstrução de Justiça 
por tentar impedir os avanços 
da Operação Lava Jato. Janot 
também pediu a abertura de um 
novo inquérito para investigar o 
crime de lavagem de dinheiro.

A irmã de Aécio, Andrea Ne-
ves, o primo Frederico Pacheco 
e o advogado Mendherson Souza 
Lima, também foram denuncia-
dos, mas apenas por corrupção 
passiva. Os três foram presos na 
Operação Patmos, defl agrada 
em 18 de maio. Essa é a primeira 
denúncia oferecida contra Aé-
cio, que responde a outros sete 
inquéritos no Supremo, cinco 
em decorrência da delação 
de executivos da Odebrecht e 
outros dois sobre o esquema 
de corrupção em Furnas e de 
intervenção durante a CPI dos 
Correios, em 2005 (AE).



Mario Enzio (*)

Lideranças

O que se entende por 

essa relação revela-nos 

muito de quem lidera e 

de quem é liderado. Há 

o líder que centraliza 

a autoridade e as 

decisões.

E os subordinados não 
têm nenhuma liberda-
de de escolha. Nesse 

caso estamos falando da 
liderança autocrática em que 
somente o líder é quem dá 
as cartas. Apesar de parecer 
afável e disponível, quando 
alguém lhe contesta ou não faz 
o que ele quer, estará sujeito 
às sanções de costume. 

Em síntese, todo tipo de 
liderança infl uencia nos am-
bientes em que é praticada. 
Nas empresas, em casa ou na 
política. 

O comportamento das ati-
vidades será diretamente 
impactado com o que cada um 
percebe de quem nos lidera. 
Se o pai ou a mãe, ou quem 
criou aquela criança foi severo 
em demasia, provavelmente 
teremos um ser humano 
com problemas que terá que 
resolver quando for adulto. 
Ou seja, desde a sua infância 
alguém lhe infl uencia a fazer 
o que está fazendo. 

A natureza e o exercício da 
liderança tem sido foco de 
pesquisas há muitos anos, des-
de os compêndios militares, 
temas que foram abordados 
por Confúcio, Lao-Tsé e Sun-
-Tzu em a arte da guerra e o 
seu rei sábio. 

Nos livros de ciências da 
administração encontramos 
vários tipos ou estilos de 
liderança. Já li de dez, em 
outros sete, vou fi car com 
três nesse texto: o autoritá-
rio, o interativo e o eleito ou 
elevado a líder. O primeiro é 
dominador, é temido e só se 
contenta quando a sua opinião 
é que vale.  

Repare num debate em uma 

sessão de alguma comissão no 
Congresso, quando os não tão 
nobres deputados saem na 
bordoada para tentar manter 
a sua opinião em evidencia. 
Isso não é uma atitude que se 
possa dizer de pessoas demo-
cráticas, que estejam atuando 
para entender o trabalho do 
outro. 

Esteja onde estiver é sem-
pre fácil notar a presença de 
uma pessoa com forte pre-
sença autoritária: geralmente 
está insatisfeito com o que 
a outra está tentando argu-
mentar, já que a sua mente 
é que sabe mais. São pessoas 
dominadoras e agressivas em 
sua natureza.

O interativo seria o que 
encoraja a participação das 
pessoas, que se preocupa 
com o trabalho em grupo e 
que quer manter um clima de 
satisfação, integração e com-
prometimento das pessoas em 
torno de um objetivo maior 
para o benefício de todos. Um 
líder que se preocupa com 
o todo. Na concepção desse 
líder o importante é tomar 
decisões em conjunto. 

O estilo do líder eleito ou 
elevado a líder é o que consi-
dero o desastre dos tipos de 
liderança. Aquele que chegou 
lá por que não havia alguém 
para fazer aquele trabalho, 
que foi escolhido porque nin-
guém queria segurar aquele 
rojão. O síndico do prédio é 
um exemplo clássico. Ou o 
vereador que escolhemos para 
preencher tabela na hora de 
votação. 

Lembra de mais alguém?
Estilos são válidos em si-

tuações específi cas e exigem 
condições e preparo para 
enfrentar esses desafi os. Por-
tanto, o ideal seria conhecer 
indivíduos antes de lhes dar 
poder. 

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Criança recebe tratamento em hospital em Sanaa,

capital do Iêmen.

O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) alertou 
na sexta-feira (2) que uma 
situa ção já difícil para as crian-
ças está se transformando em 
um desastre no Iêmen, onde há 
cerca de 70 mil casos de cólera 
registrados, com aproximada-
mente 600 mortes. O diretor 
regional do Unicef, Geert, afi r-
mou após visita ao Iêmen, que 
a doença está se espalhando 
de forma “inacreditavelmente 
rápida”. Segundo ele, as esti-
mativas são de que os casos 
suspeitos de cólera cheguem 
a 130 mil nas próximas duas 
semanas.

Cappelaere afi rmou ter tes-
temunhado cenas angustiantes 
de crianças que mal estavam vi-
vas e pequenos bebês pesando 
menos de dois quilos, num dos 
hospitais que visitou. Segundo 
ele, estas são as crianças “que 
têm sorte de ter atendimento 
médico”, já que “inúmeras 
crianças no Iêmen morrem 
todos os dias de causas que 
podem facilmente ser evitadas 
ou tratadas como cólera, diar-

Cuba ‘continuará’ um 
país socialista

O presidente de Cuba, Raúl 
Castro, ressaltou que o país 
continuará sendo socialista, 
depois que o Parlamento 
aprovou um plano de reforma 
para permitir que empresas 
privadas desenvolvam negócios 
lá. A Assembleia Nacional de 
Cuba analisou o andamento das 
reformas econômicas e sociais 
iniciadas em 2010, bem como 
o plano de desenvolvimento do 
país até 2030.

Castro afi rmou que os docu-
mentos, anteriormente apro-
vados pelo Comitê Central do 
Partido Comunista, e agora 
apoiados pelo Parlamento, 
permitirão a “atualização” do 
modelo social e econômico. 
“Isso signifi ca que vamos mudar 
tudo o que precisa ser mudado”, 
acrescentou o líder cubano.

Ele também advertiu sobre a 
concentração da propriedade e 
da riqueza, mesmo que traba-
lhadores privados ou pequenas 
empresas sejam legais no país.

Até agora, as reformas de 
Castro permitiram trabalha-
dores autônomos e pequenas 
cooperativas, mas o setor 
estratégico da economia na-
cional permanecerá nas mãos 
das empresas governamentais 
(Agência Xinhua).

Pesquisadores do Museu Paraense Emílio 
Goeldi desenvolvem repelente à base de planta 
amazônica Montrichardia Linifera (nome cien-
tífi co da Aninga). O estudo teve inicio há 10 
anos, a partir da constatação de ribeirinhos que 
relataram a ausência do mosquito transmissor 
da malária nas regiões onde são encontradas a 
Aninga. A pesquisadora Cristina Bastos do Ama-
rante conta que um dos fatores que motivou o 
estudo da aninga foram os relatos de ribeirinhos. 
A partir daí, a pesquisa foi levada ao laboratório 
e vem tendo bons resultados.

“Vimos que, realmente, os extratos desta plan-

ta inibem o crescimento dos ovos do Plasmodium 
Falciparum (parasita causador da malária). Re-
petimos os testes e começamos a ter resultados 
positivos,” disse. Segundo os dados do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, em 2016, 794 pessoas 
morreram em todo o país em consequências de 
doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, tais 
como a dengue, Zika e a febre chikungunya. O 
ministério avalia positivamente a pesquisa que 
tem o prazo de cinco anos para ser concluída, 
mas que esse tempo pode ser reduzido para 
apenas um ano, dependendo de parcerias que 
fi nanciem os estudos (ABr).

A produção de biometano é sufi ciente para 80 a 100 veículos que 

rodem em média 800 km mês.

Esse processo para obten-
ção do biogás substitui o 
processo usado normal-

mente com dejetos de animais. 
De acordo com a empresa, 
essa será a primeira unidade 
de fabricação de biogás desse 
tipo no Brasil.

A fábrica recebeu investi-
mento de R$ 2,16 milhões e 
tem capacidade de produção 
de 4 mil metros cúbicos de 
biometano por mês. Hoje, a 
produção equivale a um quinto 
da capacidade da fábrica, in-
formou o superintendente de 
Energias Renováveis de Itaipu, 
Paulo Afonso Schmidt.

A produção será destinada 
ao abastecimento de veículos. 
De acordo com Schmidt, essa 
produção é sufi ciente para 80 
a 100 veículos que rodem em 
média 800 km mês. 

Brejo natural em frente a Marginal do rio Pinheiro.

O Ministério Público Fede-
ral em São Paulo ajuizou uma 
ação civil pública pedindo 
que a Cyrela Vermont Inves-
timentos Imobiliários, o Banco 
Brascan e o Fundo Imobiliário 
Panamby sejam proibidas de 
realizar obras em um local 
situado entre o Parque Burle 
Marx e a Marginal Pinheiros, 
na zona sul. A área é de pro-
teção ambiental (APP) e um 
dos poucos remanescentes 
de Mata Atlântica na cidade. 
Também são citadas no pro-
cesso a prefeitura e a Cetesb. 
Na ação, o MPF pede também 
que as empresas sejam obri-
gadas a reparar danos am-
bientais identifi cados no local. 

Segundo peritos, os serviços 
de drenagem e terraplanagem 
causaram deterioração em 2,8 
mil dos 23,4 mil metros quadra-
dos (m²) da APP. A extensão 
total do terreno que pertence 
às empresas e onde está in-
serida a área de preservação 
permanente é superior a 67 
mil m². O MPF entrou com a 
ação porque as três empresas 
não apresentaram um plano de 
regeneração das áreas danifi -
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Itaipu inaugura primeira 
fábrica de biometano do país
A Itaipu Binacional inaugurou sexta-feira (2) a primeira planta de produção de biometano, gás não 
poluente, com características similares às do gás natural, resultante da purifi cação do biogás, obtido a 
partir de mistura de esgoto, restos orgânicos e poda de grama

produção de biogás. Serve para 
a gente desenvolver o domínio 
de tecnologias, de sistemas, 
coisas que nos permitam apoiar 
outras iniciativas na região”, 
afi rmou Schmidt.

Ele espera ainda desenvolver 
processos e tecnologias que 
apoiem o produtor rural na área 
de produção de carnes, tendo em 
vista que o volume de dejetos 
animais, além de causar danos 
ao meio ambiente, apresenta 
risco para o reservatório de Itai-
pu. A transformação de dejetos 
animais em biometano, além de 
produzir energia para consumo 
próprio, poderia representar ren-
da adicional para os produtores. 
A tecnologia poderá ser aplicada 
em prefeituras e empresas como 
fonte de produção de energia. 
“Itaipu vai apoiar iniciativas como 
essa”, afi rmou (ABR).

Atualmente, 70 veículos da 
frota de Itaipu são abasteci-
dos com biometano. Serão 
utilizados para a produção do 
biometano na fábrica, mensal-

mente, 10 toneladas de restos 
de alimentos e resíduos orgâni-
cos e 30 toneladas de poda de 
grama. “Essa é uma usina de 
última geração em termos de 

MPF quer proibir obras em área de 
proteção ambiental de São Paulo

cadas. Segundo o MPF, a APP 
é um corredor ecológico com o 
Parque Burle Marx e qualquer 
tipo de intervenção pode preju-
dicar a preservação da fauna e 
da fl ora na área e nos arredores. 

Laudos periciais apontam 
a existência no local de nas-
centes e de diversas espécies 
raras ou em extinção, como o 
samambaiaçu, a fi gueira-brava 
e formações campestres antes 
comuns em São Paulo. Cente-

nas de animais e insetos já 
foram identifi cados na área, 
entre elas 65 espécies de 
pássaros e 443 de borbole-
tas. Biólogos estimam que o 
parque reúne cerca de 30% 
de todas as aves da capital.  
A Procuradoria espera que a 
Justiça conceda liminar para 
que a Cetesb e a prefeitura 
sejam proibidas de autorizar 
intervenções no local sem a 
anuência do Ibama (ABr). 

Casos de cólera no Iêmen podem 
chegar a 130 mil em duas semanas

reia e desnutrição”. O Unicef 
tem trabalhado com parceiros 
na resposta à situação desde o 
início deste surto de cólera há 
quatro semanas, fornecendo 
água limpa para mais de 1 mi-
lhão de pessoas no Iêmen. 

A agência também distribuiu 
mais de 40 toneladas de itens 
médicos vitais, incluindo me-
dicamentos e sais para reidra-
tação. Cappelaere pediu mais 

apoio global já que o Unicef 
precisa urgentemente de US$ 
16 milhões para evitar que a 
epidemia se espalhe ainda mais. 
Para ele, “está na  hora das par-
tes em luta no Iêmen  colocarem 
um fi m ao combate civil, através 
de um acordo político pacífi co”. 
Para ele, está é forma defi nitiva 
de salvar as vidas das crianças 
no país e ajudá-las a prosperar 
(ONU News).

Desenvolvimento de repelente para combater o Aedes aegypti

ANS suspende a venda 
de 38 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) deter-
minou a suspensão da venda 
de 38 planos de saúde de 14 
operadoras, em função de re-
clamações relativas à cobertura 
assistencial, como negativas e 
demora no atendimento, re-
cebidas no primeiro trimestre 
de 2017. Em nota, a agência 
informa que a medida entra 
em vigor no próximo dia 9, e 
faz parte do monitoramento 
periódico feito pelo Programa 
de Monitoramento da Garantia 
de Atendimento, da ANS.

A lista com os planos que 
terão a venda suspensa está 
disponível no site da ANS. A 
decisão atinge mais 739 mil 
consumidores que, segundo 
a agência, “estão sendo pro-
tegidos”. Os planos são alvo 
de reclamações recorrentes 
sobre cobertura. A medida é 
preventiva e vai até a divul-
gação do próximo ciclo de 
monitoramento. Além de terem 
a comercialização suspensa, as 
operadoras que negaram co-
bertura indevidamente podem 
receber multa que varia de R$ 
80 mil a R$ 250 mil.

Neste ciclo, a ANS recebeu 
14.537 reclamações de nature-
za assistencial em seus canais 
de atendimento, no período de 
1º de janeiro a 31 de março. Des-
se total, 12.360 queixas foram 
consideradas para análise pelo 
programa de Monitoramento 
da Garantia de Atendimento. 
Segundo a agência, os bene-
fi ciários dos planos que foram 
suspensos continuam a ter 
assistência regular até que as 
operadoras resolvam seus pro-
blemas e possam receber novos 
benefi ciários (ABr).
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Problemas na gestão 
documental e

como resolvê-los

Dentre os muitos 

processos e operações 

que fazem parte das 

rotinas das empresas, a 

gestão de informação é 

essencial para garantir 

o bom funcionamento e 

a adequação às regras 

de compliance da 

organização

No entanto, diversos 
fatores podem afetar 
a produtividade dos 

gestores e de seu negócio. 
Confi ra alguns dos principais 
problemas enfrentados pelas 
empresas na gestão documen-
tal e como resolvê-los:

1. Falta de segurança na 

gestão da informação 

Ao armazenar arquivos 
confi denciais, garantir a se-
gurança da informação é uma 
das principais dificuldades 
das empresas. No ambiente 
digital os ataques cibernéticos 
cresceram 38% em nível mun-
dial apenas em 2015, segundo 
pesquisa da PwC. No que 
diz respeito aos documentos 
físicos, a organização exige 
atenção e cuidados. 

É preciso certifi car-se que 
apenas pessoas autorizadas 
terão acesso aos arquivos 
que devem estar protegidos 
contra elementos naturais que 
possam danifi ca-los. Empresas 
especializadas nessa gestão 
podem oferecer um armaze-
namento que cumpra padrões 
elevados de proteção contra 
todos os tipos de possíveis 
incidentes, garantindo que 
o arquivamento seja feito da 
maneira correta e pelo tempo 
necessário. 

2.  Não conformidade no 

armazenamento de docu-

mentos

Para cada documento existe 
um prazo de validade, sendo 
que alguns deles, como regis-
tros previdenciários, devem 
ser guardados por 10 anos. 
Junto com o prazo, outro pro-
blema é a quantia crescente de 
arquivos, uma vez que, a cada 
mês as companhias efetuam 
novos pagamentos de tribu-
tos e impostos, além de gerar 

contratos trabalhistas e empre-
sariais. Para organizações do 
setor fi nanceiro e seguradoras 
os prazos são ainda maiores. 

Conforme o TJ-MG (Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais), o 
banco tem o dever de guardar 
os documentos referentes aos 
seus clientes, no mínimo, pelo 
mesmo tempo em que estaria 
prescrita a pretensão dele 
obter sua exibição, ou seja, 
20 anos. Uma saída é utilizar 
tecnologias para facilitar a 
visualização, categorização e 
ajuste de informações, sempre 
em conformidade com a legis-
lação vigente.

3. Descarte incorreto

Após fi nalizado o período 
de armazenamento, as em-
presas devem preocupar-se 
com o descarte adequado, 
destruindo-os de maneira 
irrecuperável para que da-
dos sigilosos não possam ser 
acessados por terceiros. Se a 
organização não terceiriza sua 
gestão de documentos, toda a 
responsabilidade em relação 
ao descarte dos arquivos é 
do gestor. É preciso atentar-
-se para que as informações 
tenham destino correto e que 
sejam descartadas de acordo 
com o fi nal de seu ciclo de uso, 
garantindo total segurança e 
controle dos dados internos da 
instituição e de seus clientes.

4. Mau uso dos espaços da 

empresa

Armazenar seus arquivos na 
própria companhia signifi ca, 
essencialmente, alocar algum 
espaço em sua organização 
para guardar os documentos. 
Além disso, quando precisar de 
alguma informação específi ca, 
precisará dispor de tempo para 
encontrá-lo. Uma das soluções 
possíveis é a digitalização dos 
arquivos, que gera economia de 
espaço que pode ser utilizado 
para, por exemplo, alocar um 
novo colaborador, otimizando 
o ambiente de trabalho e o 
tempo dos funcionários.

 
(*) - É vice-presidente da Access, 

segunda maior empresa do mundo no 
segmento de gestão de documentos 

e informações, presente na Austrália, 
Estados Unidos, Brasil, Canadá, 

Costa Rica, Panamá e Trinidade e 
Tobago.

Inon Neves (*)

A - Insumo Multiplicador
Jovelino, Carmem e Bento Mineiro, das Fazendas Sant’Anna, desen-
volveram novos modelos de vendas para atender as demandas da 
pecuária nacional. Nesta segunda-feira (5), às 20h00, com transmissão 
direta pelo site (www.mfrural.com.br), ofertarão 50 matrizes da raça 
Nelore PO com avaliação genética, todas prenhas no início da estação. 
São indicadas aos pecuaristas que necessitam de boas “formas” para 
gerar futuros touros, matrizes e bezerros mais efi cientes em ganho 
de peso e rendimento de carcaça a pasto. Mais informações: (www.
fazendasantanna.com.br).

B - Tudo Sobre o Açúcar
Não existe aniversário sem bolo e comemoração sem sobremesa. 
O fato é que, no mundo todo, as pessoas são loucas por açúcar. 
O problema é que cada vez mais elas o comem com culpa e com a 
sensação de que ele é um inimigo infi ltrado, responsável por causar 
males à saúde. Para desmistifi car essa questão, a nutricionista Marcia 
Daskal dará uma palestra no Sesc Carmo (Rua do Carmo, 147, Sé), 
na próxima quinta-feira (8), das 18h30 às 20h00, explicando sobre 
como o ingrediente pode ser incluído num estilo de vida saudável. 
A entrada é franca. No site  (www.campanhadoceequilibrio.com.
br/) pode acompanhar e participar interativamente dos conteúdos 
relacionados ao universo do açúcar.

C - Sonhar Grande 
Nesta segunda-feira (5), Endeavor e Sebrae promovem o maior evento 
de inspiração para empreendedores do país: ‘Day1’. A chef, empreende-
dora e executiva Paola Carosella, o fundador da Natura, Luiz Seabra, e o 
pianista e maestro João Carlos Martins são alguns dos nomes confi rmados 
para o evento. Em formato de pequenas palestras, de 20 minutos cada, o 
evento mostra como se deu a virada daqueles que hoje são considerados 
exemplos de sonho grande. A ideia é inspirar empreendedores mostrando 
que todos que chegaram ao sucesso passaram por difi culdades e que 
com resiliência e trabalho duro conquistaram seus objetivos. Inscrição 
gratuita em: (http://day1.endeavor.org.br/). 

D - Bolsas de Engenharia
Os estudantes do ensino superior que desejam se transferir para uma 
instituição de ensino de excelência e totalmente gratuita, têm até o 

próximo dia 23, para se inscrever no processo seletivo de transfe-
rência externa da Faculdade de Tecnologia Termomecanica-FTT, em 
São Bernardo do Campo. A instituição está oferecendo 107 bolsas 
integrais de estudo para os cursos de bacharelado em Administração 
de Empresas, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação 
e Engenharia de Controle e Automação. A inscrição é gratuita e 
deve ser feita pelo site (www.ftt.com.br). Os cursos terão início no 
segundo semestre.

E - Startups ou Individuais
A Vallourec Soluções Tubulares do Brasil, preocupada em desenvolver 
a cultura da inovação, está em busca de startups e empreendedores 
capazes de desenvolver soluções na área de Data Science, focadas 
em melhorar ou desenvolver novos serviços para os clientes do 
grupo. Denominado Vallourec Open Brasil, o programa irá selecionar 
startups, que terão a oportunidade de desenvolver um projeto em 
conjunto com a Vallourec, recebendo a mentoria de profissionais, 
imersão e treinamento na empresa, além de acesso exclusivo a rede 
de fornecedores e clientes Vallourec. Poderão participar startups ou 
empreendedores individuais. Outras informações: (www.vallourec.
com/br).

F - Meio Ambiente 
Nesta segunda-deira (5), é comemorado o Dia do Meio Ambiente. A data 
é também um momento para chamar a atenção das pessoas a cuidarem 
melhor do lugar onde vivemos, também um chamado às empresas para 
empreender de forma mais sustentável. Um exemplo é o caso  da rede de 
franquias Wash Quality, que realiza lavagens automotivas e de estofados 
residenciais. Os criadores desenvolveram um processo que permite que 
o automóvel seja lavado utilizando apenas 2 litros de água. Para se ter 
ideia, um lava jato chegar a usar quase 300 litros. A rede, pertencente 
ao Grupo Oportunidade, que oferece como facilidade para o franqueado 
um modelo de negócio de fácil operação, com investimento muito baixo 
e retorno em curto prazo. Saiba mais: (http://grupooportunidade.com.
br/wash-quality).

G - Artes e Artesanato
Milhares de cursos, produtos acabados, matérias primas, equipamentos, 
ferramentas, técnicas e infi nitas oportunidades de negócios para quem 

gosta ou faz arte e artesanato: tudo isso estará na Mega Artesanal 2017, 
que acontece de 11 a 16 de julho, no São Paulo Expo. O evento chega à 
sua 11ª edição como a maior feira de produtos e técnicas de artes ma-
nuais e artesanato da América Latina, com 340 expositores, uma área 
de 30 mil m² e um público estimado de 100 mil pessoas. É aguardada 
por visitantes brasileiros e estrangeiros porque reúne, em um único 
espaço, tudo para quem faz artes manuais e artesanato ou para quem 
gosta de produtos feitos à mão. Como atração, os milhares de cursos 
que acontecem todos os dias, a maioria gratuitos. Mais informações: 
(www.wrsaopaulo.com.br).

H - Networking Empreendedor
No próximo dia 26, o Instituto Mauá de Tecnologia, alinhado a Atlantic 
Hub e ITESCS, realiza um dos maiores eventos de empreendedorismo 
do País, a Startup Award Brasil 2017. O evento, que acontece em pa-
ralelo com a XVI Semana de Engenharia Mauá, consiste na avaliação 
das 20 melhores Startups do País, selecionadas por uma comissão de 
jurados altamente relevante no mercado empreendedor, que terão a 
oportunidade de apresentar suas empresas e ideias para nomes como 
Bartolomeu Costa Cabral - CEO da Atlantic Hub e Controlador da Holding 
GMV; Marco Poli - um dos maiores investidores de startups no Brasil; 
Rodrigo Quinalha - exemplo no mercado de inovação e tecnologia; Marcos 
Batista - consultor no Sebrae Nacional. Mais informações: (http://www.
atlantichub.com/startupawardbrasil/).

I - Rumos da Sustentabilidade
A 19ª edição da Semana do Meio Ambiente da Fiesp/Ciesp, começa nesta 
segunda-feira (5) e vai até quinta-feira (8), reunindo especialistas com 
o intuito de debater questões como o Código Florestal, perdas de água 
nos sistemas de distribuição, vulnerabilidade hídrica, economia circular, 
gestão de resíduos sólidos e gestão empresarial. Entre os temas: Recur-
sos hídricos (seminário sobre o cenário hídrico brasileiro); Economia 
circular (economia embiental e seus desafi os); Resíduos sólidos (ges-
dtão de resíduos sólidos urbanos); e Logística reversa (apresentação 
de case das Indústrias Fox). Saiba mais em: (http://hotsite.fi esp.com.
br/meioambiente/2017/index.html).

J - Festa Junina
Há 30 anos a Yoki garante alegria, tradição e qualidade de produtos nos 
pontos de venda. Agora, a marca oferece ainda dicas aos consumidores 
para que, por meio de tutoriais rápidos e dicas simples, eles façam 
suas próprias festas juninas onde quer que estejam. Em seus canais 
ofi ciais, a Embaixadora da Festa Junina oferece conteúdo próprio 
com dicas de decoração, brincadeiras, músicas, trajes típicos e, claro, 
gastronomia! Em seu site (www.festajunina.com.br), a Yoki disponi-
biliza ainda a Calculadora Junina, que determina automaticamente a 
quantidade de comidas e bebidas ideais para qualquer festa com base 
no número de convidados.
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Fatores para a confi ança: a redução do ritmo infl acionário e a queda dos juros.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comér-
cio (ICEC) registrou 

alta de 1,5% ao passar de 102,8 
pontos em abril para 104,3 pon-
tos em maio - maior patamar 
desde maio de 2014, quando 
o índice atingia 104,8 pontos. 
Na comparação com maio do 
ano passado, o índice cresceu 
37,3%. 

Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia 
de zero (pessimismo total) a 
200 pontos (otimismo total). 
De acordo com a pesquisa, 
o aumento na confi ança do 
empresariado neste mês foi 
sentido tanto nas grandes 
empresas como nas pequenas. 
Nas companhias com mais de 
50 funcionários, houve alta de 
3%, passando dos 103,6 pontos, 
em abril, para 106,7 pontos, 
em maio. Nas empresas com 
menos de 50 colaboradores, o 
crescimento foi de 1,4%, saindo 
dos 102,7 pontos para os atuais 

Convenção coletiva 
defi ne trabalho no 
domingo e feriado

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou parecer do deputado 
Herculano Passos (PSD-SP) 
que permite o trabalho aos 
domingos e feriados no comér-
cio, desde que autorizado em 
convenção coletiva de trabalho 
e respeitada a legislação muni-
cipal. O parecer aprovado altera 
a Lei 605/49, que disciplina o 
repouso semanal remunerado, 
e foi apresentado pelo deputado 
ao relatar o projeto do deputado 
André Figueiredo (PDT-CE).

O projeto permite o trabalho 
continuado aos domingos para 
algumas categorias, desde que 
previamente acordado em con-
venção coletiva. Atualmente, 
a legislação determina que o 
empregado deve ter um do-
mingo de descanso a cada três 
trabalhados. Herculano Passos 
optou por acolher o substituti-
vo aprovado na Comissão de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público no ano passado, 
mas apresentou uma emenda. 

A versão da Comissão de Tra-
balho trata apenas do trabalho 
aos feriados nas atividades do 
comércio em geral. A emenda 
estende para domingos e feria-
dos. O projeto tramita de forma 
conclusiva e será analisado ago-
ra na Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A meta, para 2017, é que sejam contratadas 170 mil novas 

unidades habitacionais.

O Ministério das Cidades 
anunciou as novas contra-
tações para a faixa 1 do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida (MCMV), que contempla 
famílias com renda mensal 
bruta limitada a R$1,8 mil. 
O investimento previsto é de 

R$2,1 bilhões para projetos 
em 77 municípios. Desde 2014 
nenhuma contratação foi feita 
para a faixa 1 do programa. 
Outra novidade é que a modali-
dade Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) passa a 
privilegiar critérios de urba-
nização, infraestrutura prévia 
e proximidade de serviços 
públicos e centros urbanos. 

Foram contempladas 25.664 
novas unidades, que cor-
respondem a 122 propostas 
selecionadas pelo ministério. 
A meta, para 2017, é que 
sejam contratadas 170 mil 
novas unidades habitacionais 
para esta faixa do programa; 
40 mil novas unidades para a 
faixa 1,5 (renda familiar de R$ 
2.350 para R$ 2,6 mil) e 400 
mil unidades para as faixas 2 
e 3 (renda de R$ 3,6 mil para 
R$ 9 mil). Desse total, 100 mil 
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Aumentou o índice de confi ança 
do empresário do comércio

Aos poucos parece que o otimismo está voltando a fazer parte da rotina dos empresários do comércio 
de São Paulo. Pelo terceiro mês consecutivo, o indicador que afere o humor dos comerciantes 
apresentou crescimento

104,2 pontos. Na comparação 
anual, tanto pequenas quanto 
grandes empresas apresen-
taram alta de 37,4% e 31,6%, 
respectivamente.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, a 
diferença de confiança de 
grandes e pequenas empresas, 

que basicamente desapareceu 
entre março e abril, se man-
teve muito pequena em maio. 
A evolução do indicador está 
associada ao comportamento 
mais positivo de diversos fun-
damentos macroeconômicos 
como a redução consistente do 
ritmo infl acionário e a queda 

dos juros. Entretanto, o fato 
da coleta dessas informações 
ter ocorrido antes da eclosão 
da crise política, é necessário 
aguardar os próximos resul-
tados para verifi carse essa 
consistência de melhoria da 
confiança não foi perdida 
(FecomercioSP).

Governo anuncia 25,6 mil novas 
contratações para o Minha Casa

unidades por meio do Fundo 
de Arrendamento Residencial 
(FAR).

Para as novas contratações, 
o governo estabeleceu como 
pré-requisito que o município 
a ser benefi ciado não pode ter 
empreendimentos paralisados 
no FAR. Com isso, a intenção é 
evitar problemas como a distân-
cia entre o imóvel e as cidades 
benefi ciadas, a ocorrência de 
unidades vazias e a paralisação 
de obras, entre outros gargalos 

identifi cados pelo ministério.
Pelos novos critérios eli-

minatórios de seleção, serão 
priorizados os municípios com 
elevado défi cit habitacional, 
propostas com empreendi-
mentos próximos a centros 
urbanos, agências bancárias, 
lotéricas e pontos de ônibus. 
Serão excluídas cidades que 
tenham unidades concluídas e 
legalizadas há mais de 60 dias, 
com ociosidade superior a 5% 
do total contratado (ABr).
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O crack mais
perto de você

Temos acompanhado 

o desenrolar das 

ações na área de 

São Paulo conhecida 

como “cracolândia”. 

A Prefeitura dissolveu 

os acampamentos em 

uma ação policial e a 

medida repercutiu no 

país dividindo opiniões 

a favor e contra

Segundo especialistas que 
atuam no local, o grande 
problema tem sido a livre 

atuação de trafi cantes que se 
instalam ali e comandam com 
violência a relação com os 
usuários, impedindo que as 
frentes humanitárias atuem no 
combate ao vício e busquem a 
reabilitação dos doentes. Isso 
tem fomentado a violência na 
região da Luz, onde se localiza 
a cracolândia e onde assaltos 
têm se tornando rotina.

Mas esse problema não é ex-
clusivo da capital paulista. Em 
levantamento do Observatório 
do Crack, um monitoramento 
realizado pela CNM (Confe-
deração Nacional dos Muni-
cípios), a droga é um grave 
problema para 1.155 municí-
pios brasileiros, um quinto dos 
5.570 existentes. São Paulo, 
Minas Gerais e Bahia ocupam 
as primeiras posições em alto 
nível de problemas com crack. 

Um levantamento de 2010 
realizado pela Secretaria 
Nacional Antidrogas (Senad) 
com a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), detectou 29 cra-
colândias em 17 capitais bra-
sileiras, com total de 2 milhões 
de usuários de crack. Este dado 
está defasado, pois, até 2012, 
somente cidades com mais de 
200 mil habitantes eram aten-
didas pelo extinto programa 
“Crack, é Possível Vencer”. O 
que não se contabilizava era o 
avanço da droga para cidades 
no interior dos estados.

O crack é um entorpecente 
altamente viciante e, portan-
to, altamente lucrativa. Os 
problemas sociais do Brasil 
têm contribuído para o avanço 
desse consumo e da violência 
que dele surge. Segundo a 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), na América 
Latina, um a cada cinco jovens 
está desemprego e mais de 20 

milhões nem estudam nem 
trabalham. 

O cenário se torna favorá-
vel e, com isso, os pontos de 
consumo de drogas tem se 
alastrado para todo território 
nacional e pode estar atrelado 
ao aumento famigerado da 
violência no Brasil. No livro, 
“O tratamento do usuário de 
crack”, especialistas revelam 
que fumar crack aumenta a 
violência, onde o usuário co-
mete mais crimes (roubos e 
homicídios) para obter a droga 
e manter o consumo. 

Esses fatores têm levado go-
vernos municipais a buscarem 
alternativas que esbarram na 
fraca política de combate às 
drogas, além de estratégias 
confusas, como a vista em São 
Paulo. Na verdade, por lá, a 
medida não resolveu, mas sim, 
pulverizou os usuários para 
outros pontos da cidade. 

Diante da ausência de me-
didas coerentes, trafi cantes 
veem terreno fértil para con-
tinuarem com seus negócios 
em outros locais. Enquanto 
isso, governos amargam com 
o impacto do crack em seus 
orçamentos. Ainda segundo 
o levantamento da CNM, na 
região Sudeste, a presença do 
crack tem peso de 49% nos 
investimentos em Segurança.

O crack avança e está cada dia 
mais perto de nós. Precisamos 
entender qual é a sistemática 
do problema e atuar em múlti-
plas frentes. Enquanto a força 
policial age coibindo a cadeia 
de produção, distribuição e 
comercialização da droga, 
ações de assistência psicosso-
cial precisam atuar junto aos 
dependentes, enquanto uma 
terceira via trabalha na pre-
venção com público vulnerável. 

Mas pasmem, tudo isso já 
existe. O que não existe é 
uma comunicação entre essas 
ações, interligando inteligên-
cia, ações sociais e sistema 
de saúde preparado para a 
demanda. O problema é mais 
profundo e requer programas 
efi cientes de resgate social ou 
vamos perder para o crack, 
sempre.

(*) - É especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil. Possui 

mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e 

diversas pós-graduações
nas áreas de marketing e

negócios (www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara apro-
vou proposta de fi scalização 
e controle para apurar, junto 
com o Tribunal de Contas da 
União (TCU), eventuais irre-
gularidades praticadas pela 
holding J&F ou empresas do 
grupo, como a JBS, nos mer-
cados financeiros. O grupo 
pertence aos irmãos Joesley e 
Wesley Batista. Se necessário, a 
fi scalização também poderá ser 
feita em conjunto com órgãos 
como Banco Central, a CVM, a 
CGU e a AGU.

O relator da proposta foi o 
deputado Carlos Melles (DEM-
-MG). “O grupo fez um estrago 
muito grande ao País. Uma dela-
ção de um valor absurdo e saíram 
ilesos nesse processo. E nós 

Carlos Melles: “Grupo J&F fez 

um estrago muito grande

ao País”.

Preferência 
para 

alimentos 
locais nas 
compras 
públicas

A Comissão de Desen-
volvimento Econômico da 
Câmara dos Deputados 
aprovou proposta que 
assegura a produtores de 
hortifrutigranjeiros locais 
preferência nas compras 
de alimentos feitas pela 
administração pública.

A medida está prevista 
no projeto do deputado 
Miguel Lombardi (PR-SP), 
que altera o Estatuto Na-
cional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno 
Porte.

O texto da proposta 
estabelece que, em caso 
de equivalência de preços 
apresentados por micro-
empresas e empresas de 
pequeno porte nas licita-
ções, será dada preferên-
cia à oferta daquelas com 
sede e produção locais. 
Atualmente, conforme o 
estatuto, na hipótese de 
equivalência dos valores 
apresentados é realizado 
sorteio entre microem-
presas e companhias de 
pequeno porte para que 
se identifique aquela que 
primeiro poderá apresen-
tar melhor oferta.

Relator no colegiado, 
o deputado Lucas Vergi-
lio (SD-GO) apresentou 
voto favorável à matéria. 
“O objetivo é promover 
o desenvolvimento da 
microeconomia local, o 
que fortalece todos os 
elos da cadeia produtiva e 
aumenta a arrecadação do 
município em benefício da 
própria população”, defen-
deu. O projeto será ainda 
analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justi-
ça. Depois, seguirá para o 
Plenário (Ag.Câmara).

A Comissão de Defesa do Consumidor da 
Câmara aprovou, com duas emendas, o projeto 
do deputado Cabo Sabino (PR-CE), que obriga 
estabelecimentos comerciais, como supermer-
cados, a informarem os preços dos produtos 
também em braile – sistema de leitura para 
cegos. Pelo texto, o fornecedor deverá informar, 
em etiquetas em braile, o valor total e o valor 
por unidade do produto ofertado.

Relator no colegiado, o deputado Aureo (SD-
-RJ) concordou com os argumentos do autor 
e considerou que o projeto é um avanço por 
estender direitos básicos do consumidor às 
pessoas com defi ciência visual. “É nosso dever, 
como representantes de todo o povo, incluir essa 
signifi cativa parcela de consumidores na esfera de 
proteção legal dos direitos consumeristas”, disse. 

O relator, entretanto, propôs duas emen-

das. A primeira isenta as microempresas da 
obrigação de informar os preços em braile. A 
segunda emenda estabelece que, em caso de 
descumprimento da obrigação, o infrator fi cará 
sujeito às penalidades previstas no Código de 
Defesa do Consumidor. O projeto será analisado 
conclusivamente pelas comissões   dos Direitos 
das Pessoas com Defi ciência; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) cobrou da Presi-
dência do Senado, a votação 
do requerimento de urgência 
para tramitação do projeto de 
sua autoria, que acaba com o 
sigilo bancário das operações 
de fi nanciamento do BNDES. 
O presidente do Senado, Euní-
cio Oliveira, se comprometeu 
a colocar o requerimento na 
pauta da terça-feira (6).

O projeto, na forma como 
foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça, prevê 
que empréstimos concedidos 
não só pelo BNDES, mas tam-
bém por outras instituições 
financeiras públicas, como 
o Banco do Brasil e a Caixa, 
poderão perder sua condição 
de sigilo. A proposta esta-
belece duas condicionantes 
para a publicização desses 
negócios: devem envolver 
subvenções ou operações de 
crédito subsidiadas, direta ou 
indiretamente, com recursos 
públicos e benefi ciar pessoas 
jurídicas ou entes públicos 
nacionais ou estrangeiros.

Na justifi cativa do projeto, 
Lasier afi rma que, apesar de 

Senador Lasier Martins (PSD-RS) é o autor do projeto sobre a 

quebra de sigilo do BNDES.

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) classifi cou como “um verda-
deiro negócio da China” o acordo 
de leniência fechado pelo grupo 
JBS com o Ministério Público. 
Citando artigo publicado pelo 
jornalista Reinaldo Azevedo, na 
Folha de S. Paulo, a senadora vol-
tou a manifestar dúvidas éticas 
quanto ao acordo, que resultou 
numa multa de R$ 10,3 bilhões.

“Sinceramente, quando a 
multa é muito grande, eu des-
confi o que é para não pagar. 
A correção da multa se fará 
apenas pelo IPCA, que está 
em 4,08% no acumulado de 12 
meses. Mas a taxa de retorno da 
JBS chega a 12,34%. É só sacar 
a calculadora. Para pagar a mul-
ta, basta a JBS investir R$ 5,3 
bilhões no próprio negócio”, ad-
vertiu Ana Amélia, para quem a 

sociedade precisa estar alerta 
a processos como esse, que na 
sua opinião pode ser “mais um 
prêmio para bandidos”.

Ela também citou um levanta-
mento da própria Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
segundo o qual as práticas de 
corrupção seriam responsá-
veis por desvios de recursos 
públicos da ordem de R$ 200 
bilhões por ano no Brasil, além 
de produzir um impacto nega-
tivo no crescimento do PIB. 
Para a senadora, apesar de a 
corrupção ser quase sempre 
associada à classe política no 
país, o fenômeno é como um 
câncer em nossa sociedade, já 
atingindo a classe empresarial, 
o Judiciário, o Ministério Pú-
blico e as próprias instâncias 
investigatórias (Ag.Senado).

“O enfraquecimento do 
trabalhador tende 
a minar a própria 

Previdência pública na medida 
em que menos pessoas estão 
propensas a contribuir, uma vez 
que a suas condições de trabalho 
e renda estarão degradadas em 
função da reforma trabalhista”, 
analisou Clóvis Sherer, coor-
denador adjunto de Relações 
Institucionais do Dieese. 

Mais esclarecimentos so-
bre as contas da Previdência 
também foram cobrados pelo 
representante da Confederação 
Brasileira de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos (Cobap), 
Moacir Meirelles. “A Cobap de-
fende a convocação das equipes 
técnicas da Previdência nesse 
âmbito da Comissão para que 
apresente publicamente infor-
mações fi nanceiras tais como 
orçamento da seguridade so-
cial, fl uxo de caixa do INSS, a 
DRU e as fraudes”, disse.

Luís Carlos Prates, da Cen-
tral Sindical e Popular (CSP 
– Conlutas) destacou a im-
popularidade das reformas. 
“Apesar da propaganda do 
governo dizendo que é para 

A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu as reformas previdenciária

e trabalhista em audiência pública.
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Senadora Ana Amélia (PP-RS).

Marcos Oliveira/Ag.Senado

Para sindicalistas, 
reformas retiram direitos

e difi cultam aposentadoria
A audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, para debater as 
reformas, foi marcada por várias críticas de representantes das entidades sindicais, associações, 
confederações e federações

salvar a economia e garantir 
crescimento, a reforma é para 
agradar o mercado, grandes 
empresas e grandes bancos. 
Todo esse argumento falacioso 
da livre negociação é uma farsa, 
porque quer fazer com que os 
trabalhadores reduzam seus 
direitos”, afi rmou.

Para Graça Costa, secretária 
de relações do Trabalho da CUT, 
é preciso ampliar o debate em 

defesa da classe trabalhadora. 
Ela ressaltou a importância da 
mobilização popular contra 
as propostas do governo. “O 
povo não quer essa reforma. 
É natural que esse povo se 
organize para não votar mais 
em quem está votando contra 
nós”, alertou.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) lembrou que o próprio 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 

relator do projeto de reforma 
trabalhista, reconheceu que 
há seis pontos “inaceitáveis” 
na proposta, incluídos pelos 
deputados. “Se ele reconhece 
que são inaceitáveis, por que 
não alterar logo o relatório? Não 
tem lógica o Senado abrir mão do 
seu poder de legislar, não decidir 
no voto e não mandar de volta 
para a Câmara”, argumentou o 
senador (Ag.Senado).

Fim do sigilo bancário em 
operações do BNDES

haver algumas informações 
a respeito de operações, 
clientes, projetos e valores 
contratados em cada emprés-
timo na página do BNDES na 
internet, esse dados não são 
sufi cientes para caracterizar a 
devida transparência. O autor 
da proposta também destaca a 
“recorrente prática brasileira” 
de apoiar países estrangeiros 
sem a devida divulgação das 
peculiaridades e condições dos 
ajustes fi rmados.

Se a proposta virar lei, o 
senador acredita que acabarão 
os abusos e irregularidades em 
fi nanciamentos a empresas e 
projetos do BNDES no Brasil 
e no exterior. “O que nós que-
remos é abrir novos horizontes 
de prosperidade, de utilidade, 
de benefício à população bra-
sileira e não de benefícios lá 
em Angola, Moçambique, em 
Cuba, Venezuela, Bolívia, para 
onde foi tanto dinheiro desper-
diçado”, afi rmou (Ag.Senado).

Ana Amélia critica 
acordo de leniência

da JBS com o MP

Comissão vai investigar eventuais 
irregularidades da J&F

queremos devolver à sociedade 
brasileira o que eles tiraram. Ou 
seja, usaram dinheiro do Brasil, 
via BNDES e instituições brasi-
leiras, como a Caixa, e saíram 
ilesos, inclusive com acordo de 
leniência que nós vimos e vão 
pagar em 25 anos”, disse.

Com base em delação pre-
miada dos irmãos Batista, o mi-
nistro Edson Fachin autorizou 
a abertura de inquérito contra 
o presidente Michel Temer. 
As suspeitas são de corrupção 
passiva, organização criminosa 
e obstrução à Justiça. Temer 
nega as denúncias.  A comis-
são também vai investigar os 
procedimentos do acordo de 
delação premiada celebrado 
entre o MPF e os irmãos Batista 
(Ag.Câmara).

Proposta obriga o comércio a informar preços em braile



Meu pai, um homem de 

80 anos que construiu 

a sua careira com suor 

e muito talento. Como 

diretor nacional de 

vendas de um grande 

laboratório, ele teve a 

oportunidade de fazer a 

gestão de várias pessoas 

e dentre elas promover 

para cargos de gestão

E dentre várias conversas 
que eu tenho a oportu-
nidade de ter, eu absorvo 

ideias e metodologias. Em um 
dessas conversas, ele me contou 
que precisou resolver um proble-
ma junto a sua diretoria quando 
ainda ele era gerente nacional. 
Nessa reunião ele estava certo 
sobre a resolução do problema 
que habitava a reunião, no en-
tanto, ele não quis confrontar 
seus superiores, mesmo tendo 
a razão. A frase que ele usou 
para explicar a atitude que teve 
foi “é perigoso ter razão na hora 
errada”.

Quando ele me disse essa 
frase, imediatamente soou um 
alarme na minha cabeça: “como 
assim é perigoso? Afi nal, você 
tem razão e tem a solução do 
problema, ou seja, você está 
imune. Qual tipo de argumento 
alguém poderia fazer para des-
bancar se você realmente tiver 
razão?”. No entanto, o que eu 
não havia compreendido é que, 
o problema não é em ter razão, 
mas no momento e na forma de 
expressar esse sentimento.

Seguindo nessa refl exão, re-
centemente tive uma reunião 
com um grande cliente a fi m de 
otimizar a comunicação interna 
da empresa. Na conversa, sa-
biamente o gestor de TI disse 
que o preocupava oferecer uma 
solução aos seus colabores que 
oferecesse voz ativa dentro da 
companhia. Logo pensei, “Uau, 
como assim? Você não quer que 
seus colaboradores sejam ouvi-
dos?”. Claro que ele quer, no en-
tanto, muitos dos colaboradores 
não possuem maturidade para 
uma ferramenta com esse poder. 

Quando você conquista o di-
reito de ser ouvido, automatica-
mente você precisa desenvolver 
um senso de responsabilidade. 
O que você diz e realiza, tem 
impacto direto e indireto na 
sua vida e em sua volta. Entre 
a distância do que você pensa 
e fala, é necessário um pedágio 
chamado discernimento.

Entender que, se a forma que 
você vai falar ofenderá alguém, 
verifi car se o momento é o mais 
adequado e se as pessoas são re-
almente responsáveis por ouvir o 
que você tem a dizer. Se você não 
conseguir entender ou perceber 
algum desses itens, lembre-se 
do pedágio, contenha-se. Dessa 
mesma forma, a ferramenta que 
você utiliza para se comunicar 
também tem impacto, seja po-
sitivo ou/e negativo. 

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Linguagem Corporal, 

o signifi cado do que falamos 
representa apenas 7% da nossa 
capacidade de se expressar. 
38% da capacidade de dizer o 
que realmente queremos está 
no tom de voz que usamos e 
55% na expressão facial ou do 
nosso corpo. Ou seja, signifi ca 
que, sempre que você enviar 
um e-mail para falar de algum 
assunto sério ou postar alguma 
informação na sua rede social, 
você está utilizando apenas 7% 
do seu potencial comunicativo. 
A chance de as pessoas inter-
pretarem a sua informação de 
diversas maneiras é muito alta. 

Grandes corporações estão 
criando ambientes de confl ito, 
justamente para não permitir 
que a cultura seja do “é melhor 
não ouvirmos isso”, afi nal isso 
traz uma falsa sensação de que 
está tudo bem, no entanto, 
quando não está. É comum 
encontrarmos colaboradores 
que convivem em ambientes de 
trabalho que poderiam melhorar 
com um simples ato, no entanto, 
não existe canal por onde esse 
colaborador possa se expressar 
para ajudar na melhora. 

Então, esse funcionário vira 
um “herói de corredor”, aquele 
que no elevador ou na sala do 
café é considerado o grande 
potencial de agente de mudança. 
Ele tem a opinião e solução para 
tudo e em sua grande maioria, 
discorda da diretoria e dos seus 
líderes. Tornando infl uenciador, 
centro das atenções em reuni-
ões informais, happy hours e 
em corredores pela empresa. 
E torna-se um influenciador 
negativo, jogando contra a em-
presa, pelo motivo de não estar 
em um ambiente de discussão 
produtiva. 

Com esse propósito, uma 
rede social corporativa (leia-se 
empresarial) agiliza e incentiva a 
troca de informações, no entanto, 
para assuntos sérios como por 
exemplo: sugestão de melhorias, 
críticas ou/e feedbacks. Uma fer-
ramenta muito interessante para 
isso é o Meetings do IBM, que 
permite realizar reuniões virtu-
ais quando queremos conversar 
com o cliente de forma remota 
ou quando estamos offsite da 
empresa. É produtivo pois con-
seguimos ter mobilidade, além de 
trocar informações de maneira 
rápida e digital, ouvir e ver tudo 
que a outra pessoa tem a dizer e 
compartilhar. E vice-versa.

Outros recursos como blog 
de ideias e fóruns, também tem 
sua grande importância para 
controlar confl itos. Fomentar 
discussões sadias, direcionar 
responsáveis por críticas ou 
sugestões, são maneiras de co-
medir confl itos. Como exemplo 
do meu pai, temos que ser líderes 
e ter discernimento para con-
duzir informações, de maneira 
responsável. Isso se aplica em 
qualquer área e em qualquer 
lugar. Não se esqueça, você é 
líder de você mesmo.

 
(*) - É Sales Specialist da
startup curitibana Winov

(www.winov.com.br). 

Sincericidio Corporativo
Raul Cesar (*)
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ENVIO DO HOLERITE POR E-MAIL
Empresa pretende enviar por e-mail o holerite, temos que solicitar 
autorização do funcionário, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO POR DOENÇA DO SÓCIO
Sócio que recebe pró-labore e recolhe o INSS deve passar por 
perícia médica para o afastamento por doença, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO
Como o MEI deve proceder para ter direito a aposentadoria por tempo 
de contribuição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR PARA AMBIENTE INSALUBRE
Empresa pode contratar funcionário com deficiência para traba-
lhar em ambiente insalubre? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AJUDAR NA COBRANÇA DOS CLIENTES INADIMPLENTES
Empresa possui vendedores comissionados que recebem comissão 
+ fixo. As comissões são pagas após recebimento pela empresa. 
Esse vendedor pode ajudar na cobrança dos inadimplentes e 
receber comissão pelo sucesso? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADA AFASTADA POR AUXÍLIO-DOENÇA
Funcionária aposentada foi afastada por auxílio-doença por mais 
de 15 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DO CAGED SEM MOVIMENTAÇÃO
Empresa pode enviar CAGED no momento da admissão de um funcio-
nário, caso não tenha movimentação no mês tem que enviar o mensal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.422.813/0001-81 - NIRE: 35.300.336.127

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada Em 24 de Abril de 2017
Data, hora e local: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2017, às 10:30 horas, na sede social da empresa Cibramaco Participações
S/A, na Avenida Conde Guilherme Prates, n° 382, Bairro Santa Catarina - sala 01 Santa Gertrudes, SP. Convocação: Publicada no Jornal
Cidade de Rio Claro nas edições de 19, 20 e 21 de abril de 2017 simultaneamente. Mesa: Assumiu a presidência da mesa, a Sra. Maria
Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Presenças: Comparecimento de 83,336% do
capital social, conforme se verifi ca pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Ordem do dia: a) Tomar as contas
dos administradores; b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo, e publicação das 
Demonstrações Financeiras; e c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas
presentes com as abstenções legais, as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e a Demonstrações
Financeiras do exercício fi ndo, os quais foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios 
em 20/04/2017 simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se
por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Gertrudes, 24 de 
abril de 2017. presidente da mesa, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, secretário, Pablo Antonio Lopes de Paula. Acionistas presentes: 
Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Marcelo Paraluppi Rodrigues e Antonio Carlos Rodrigues Filho. Confere com o original lavrado em livro 
próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o número 244.732/17-6 em 31.05.17

Embramaco Empresa Brasileira de Materiais Para Construção Ltda
CNPJ/MF: 56.883.820/0001-23 - NIRE: 35.201.049.073

Ata de Assembleia Entre Sócios de Sociedade Limitada em 24/04/17
Data, hora e local: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas (dez horas), na sede social da empresa Embrama-
co Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382 Bairro Santa Catarina, na 
cidade de Santa Gertrudes - SP. Presenças: Comparecimento de todos os sócios, a saber: Cibramaco Participaçõs S/A, empresa 
brasileira, com sede na Cidade de Santa Gertrudes - SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382 - Sala 1 CEP: 13510-000, com seus 
atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.300.336.127, e CNPJ/MF n° 08.422.813/0001-81, neste ato representada por
sua Diretora, a Sra. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; e Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, Viúva, empresária, inscrita
no CPF/MF sob n° 114.338.698-10 e portadora da Cédula de Identidade RG n° 10.257.235 SSP-SP, residente e domiciliada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, n° 140 Apartamento 61 - Jardim Europa, representando a totalidade do ca-
pital social da sociedade limitada. Composição da mesa: Assumiu a presidência da mesa, a sócia Maria Esther Paraluppi Rodrigues
já qualifi cada. Tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação
devido ao comparecimento de todos os sócios, na forma do artigo 1072 § 2°. do Código Civil. Ordem do dia : a) Tomar as contas dos
administradores; e b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo; c) Publicação
das Demonstrações Financeiras. Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, estes foram coloca-
dos à disposição de todos os sócios, em seguida postos em discussão e votação, sendo aprovados sem reservas e restrições, os quais
foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios em 20/04/2017 simultaneamente. Encer-
ramento e aprovação da ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, foi 
lida, aprovada e assinada por todos os sócios, pelo presidente e pelo secretário. Santa Gertrudes, 24 de abril de 2017. Cibramaco Parti-
cipações S/A - p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Maria Esther Paraluppi Rodrigues. JUCESP sob n° 245.020/17-2 em 31.05.2017

REPUXAÇÃO MOREIRA EIRELI. torna público que recebeu da SEMA a Renovação da
Licença de Operação. Através do Processo Administrativo nº 44405/2014, com valida-
de de 3 anos.

RICHTER - GESTÃO IMOBILIARIA S/A
C.N.P.J/MF n° 07.012.384/0001-01 - NIRE n° 35.300.317.653

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 1903 - 3° 
andar, sala 35,. São Paulo- SP. Mesa: Presidente da Mesa: Edgar Bromberg Richter; Secretário da Mesa: Carlos Eduardo
Bastos Richter. Presenças: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca pelas
assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". Convocação: Dispensada a convocação, conforme o disposto 
no parágrafo 4 o do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude do comparecimento de acionistas detentores de 100% do capital 
social da Companhia. Ordem do dia: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) Distribuição de dividendos; c) Eleição da Diretoria e
fi xação de honorários; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: Foram aprovados pela unanimidade
dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, os seguintes itens: a) O Relatório da Diretoria, o
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, as quais 
não foram publicadas em jornais, como faculta o parágrafo II do artigo 294 da Lei 6.404/76, cujo balanço segue em anexo 
a esta como anexo. b) A distribuição de dividendos aos Srs. Acionistas, no montante de R$ 573.761,40 (quinhentos 
e setenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), dos quais R$ 432.727,16 (quatrocentos e
trinta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), já foram distribuídos em 2016, remanescendo R$ 
141.034,24 (cento e quarenta e um mil, trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para distribuição aos acionistas em 
2017. c) Reeleição da diretoria, cujo mandato terminará quando da realização da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se 
em 2018, tendo sido reeleitos os seguintes membros: para Diretor Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Bastos Richter,
brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 6.640.626-2 - SSP/SP, e do CPF/
MF n° 084.092.388 - 02, com domicilio em São Paulo - SP, à Avenida Higienópolis n° 870 - apartamento 204; e 
para Diretora Superintendente, a Sra. Claudia Bromberg Richter Grabher, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora
da cédula de identidade RG n° 3.599.242 - SSP/SP, e do CPF/MF n° 010.073.758-76, residente e domiciliada à Rua
Paraibuna, n° 61, Vinhedo - SP., sendo que os honorários serão fi xados em ata de reunião da diretoria de acordo com a 
função desempenhada por cada um, respeitada a disponibilidade e capacidade fi nanceira da empresa. Declaração de
desimpedimento - Os diretores ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei
que os impeça de exercerem atividades mercantis. Outros assuntos de interesse social: 1. A acionista lsa Bastos
Richter de Revoredo Barros, se absteve de votar apenas na eleição de Diretor Presidente. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente 
ata, que, lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de abril de 2017. Mesa: Presidente da
Mesa: Edgar Bromberg Richter; Secretário da Mesa: Carlos Eduardo Bastos Richter. Acionistas presentes: Edgar Bromberg
Richter; Claudia Bromberg Richter Grabher; Carlos Eduardo Bastos Richter e lsa Bastos Richter de Revoredo Barros neste
ato representada pelo procurador Luiz Carlos Gama de Revoredo Barros. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro 
próprio. Carlos Eduardo Bastos Richter - Secretário da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 238.672/17-7 em 29.05.17

Balanço Patrimonial - Valores expressos em R$
Ativo              2015              2016
Circulante 282.823,66 238.659,54
Caixa 4.209,99 6.475,08
Bancos com movimentos 296,62 415,87
Aplicação financeira 278.317,05 231.679,74
Outros créditos – 88,85
Não circulante 8.610.737,43  8.202.299,67
Imobilizado/Terreno 33.544,50  33.544,50
Edifícios 10.210.943,97 10.210.943,97
( - ) Depreciação acumulada (1.633.751,04) (2.042.188,80)
Total do ativo 8.893.561,09 8.440.959,21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva de Prejuízo

         Social         Capital    Acumulado              Total
Saldos 31/12/15 6.222.425,01 5.424.645,83 3.041.687,59 14.688.758,43
Resultado do
  Periodo  –  –  452.786,87 (452.786,87)
Saldos 31/12/16 6.222.425,01 5.424.645,83 2.588.900,72 14.235.971,56

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Descrição da Conta            2015           2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 30.584,06 (44.164,12)
Resultado líquido do período (395.852,70) (452.786,87)
Depreciação e amortização lançadas
 a custo e a despesa 408.437,76 408.437,76
Diminuição (aumento) de outros ativos 17.999,00 –
Aumento (diminuição) de impostos,
 taxas e contribuições – 184,99
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: (959,11) –
Aumento (diminuição) de contas a pagar a sócios (959,11) –
Fluxo de caixa livre para os sócios
  (FCFE = free cash flow to equity) 29.624,95 (44.164,12)
Aumento (redução) das disponibilidades
  (caixa e equivalentes): 29.624,95 (44.164,12)
Saldo inicial das disponibilidades 253.198,71 282.823,66
Saldo Final das disponibilidades 282.823,66 238.659,54

Passivo              2015               2016
Circulante – 184,99
Obrigações fiscais tributárias –  184,99
Não circulante 288.177,84  288.177,84
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos a socios 288.177,84  288.177,84
Patrimônio líquido 8.605.383,25 8.152.596,38
Capital social 6.222.425,01  6.222.425,01
Reserva de capital 5.424.645,83 5.424.645,83
Prejuizo acumulado (3.041.687,59) (3.494.474,46)
Total do passivo + patrimônio líquido 8.893.561,09  8.440.959,21

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional:  A Alpha Memorial é uma pessoa jurídica de direito
privado, com fins lucrativo, dotada de autonomia administrativa e financeira,
sem vinculo partidário ou religioso, com area de atuação no município de São
Paulo e região, sendo uma organização voltada as atividades funerárias.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis da empresa Alpha Memorial S.A., foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo om as práticas contábeis adotadas no
Brasil. O saldo inicial das contas contabeis para levantamento de Balanço
em 2012, teve como base os valores declarados em DIPJ, pois não
foi apresentado pela Administração anteriores os Livros Contabeis.
3. Principais práticas contábeis: a) Todas as receitas e todas despesas
estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. b) Os gastos e
despesas apresentadas voltadas para as atividades fins. c) Os saldos de
aplicações financeiras resgatavéis no curto prazo e com risco insignificante
de mudança de seu valor de mercado. Este investimentos são avaliados ao

custo, acrescidos dos juros ate a data do balanço, sendo o ganho ou perda
registrado no resultado do exercício. d) Os saldos de Imobilizado demons-
trado ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação calculada pelo
método linear, tendo como contrapartida o seu resultado. e) O capital social
compõe-se de 2.898.500 ações ao valor nominal de R$ 2,1468 cada.

Demonstração do Resultado do Exercício              2015              2016
Aluguel 12.000,00 –
Receita Bruta 12.000,00 –
( - ) Despesas Administrativas (27.519,13)  (45.928,25)
( - ) Depreciação (408.437,76)  (408.437,76)
( - ) Depesas Financeiras (1.029,49) (974,39)
( + ) Receitas Financeiras 29.133,68 3.341,70
Resultado Operacional (383.852,70) (451.998,70)
(-) IRPJ – (492,60)
(-) CSLL – (295,57)
Resultado Operacional (395.852,70) (452.786,87)

Alpha Memorial S.A.
CNPJ 04.256.769/0001-26

Demonstrações Financeiras - Para os Anos Findos em 31 de Dezembro de 2015/2016  - Valores expressos em R$

Rodrigo Rhormens Alves Natel - CPF 246.122.238-02 - Diretor Presidente
Vancrei de Azevedo - CRC 1SP172505/O-5 - Contador

Cardif Capitalização S/A
CNPJ/MF nº 11.467.788/0001-67 - NIRE 35.300.375.858

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/03/2017, às 10:30 horas. Sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adriano Carlos Romano;
Secretário: Marcelo Luis Santilli. Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, sem
ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016. (2) Em relação
ao resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 290.724,26, foi aprovada sua destinação à absorção 
dos prejuízos acumulados de anos anteriores. (3) Foi ratificada, para o corrente exercício, a remuneração global anual a ser distribuída 
entre o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme aprovação em Assembleia Geral de Constituição realizada em 12/08/2009. 
Os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados. (4) Como outros assuntos de interesse social, e tendo em vista a ausência 
de requerimento, os acionistas deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal neste exercício social. Deliberaram, ainda,
a publicação desta Ata de AGO na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 31/03/2017. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 206.015/17-3 em 05/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A
CNPJ/MF nº 08.279.191/0001-84 - NIRE 35.300.334.311

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/03/2017, às 09:30 horas. Sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, 
sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016. 
(2) Em relação ao resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 22.006.570,04, foi aprovada a
destinação de: (a) R$ 1.100.328,50 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; e (b) o valor de 
R$ 21.439.662,53, como distribuição de dividendos, sendo R$ 20.906.241,54 referente ao exercício de 2016 e R$ 533.420,99 
referente à reserva de retenção de lucro de anos anteriores. Os dividendos devem ser pagos até o dia 31/12/2017, mediante crédito 
em conta corrente bancária em nome dos acionistas. (3) Foi ratificada, para o corrente exercício, a remuneração no limite global 
anual a ser distribuída entre os administradores, conforme aprovação em AGOE realizada em 30/03/2007. Os membros do Comitê 
de Auditoria não serão remunerados. (4) Como outros assuntos de interesse social, e tendo em vista a ausência de requerimento,
os acionistas deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal neste exercício social. Deliberaram, ainda, a publicação desta
Ata de AGO na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 31/03/2017. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; Marcelo Luis
Santilli - Secretário. JUCESP nº 206.008/17-0 em 05/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdencia S.A.
CNPJ/MF nº 03.546.261/0001-08 - NIRE 35.300.175.051

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/03/2017, às 09:00 horas. Sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, 
sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016.  
(2) Em relação ao resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 105.020.348,02 foi aprovada a 
destinação de: (a) R$ 5.251.017,40 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; (b) o valor de
R$ 101.026.451,84 como distribuição de dividendos, sendo R$ 99.769.330,62 referente ao exercício de 2016, e R$ 1.257.121,22. 
Os dividendos devem ser pagos até o dia 31/12/2017, mediante crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas. 
(3) Foi ratificada, para o corrente exercício, a remuneração global anual a ser distribuída entre os administradores aprovada 
em AGOE realizada em 31/03/2006. Os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados. (4) Como outros assuntos de interesse 
social, e tendo em vista a ausência de requerimento, os acionistas deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal neste
exercício social. Deliberaram, ainda, a publicação desta Ata de AGO na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 31/03/2017. 
Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 206.016/17-17 em 05/05/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 07.278.168/0001-02 - NIRE 35.300.321.812
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 15/05/2017, às 09:00hrs. Sede da Companhia, localizada. Presença: Totalidade. Mesa: Emmanuel Pelege, Presidente; Marcelo 
Luis Santilli, Secretário. Deliberações: Instalada a Assembleia e dando início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os 
acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (a) Foram aprovadas, sem reservas, as 
contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016. (b) Em relação ao 
resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 12.283.235,26 foi aprovada a destinação de: 
(i) R$ 614.161,76 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; e (ii) o valor de R$ 12.187.207,89 como 
distribuição de dividendos, sendo R$ 11.669.073,50 referente ao exercício de 2016 e R$ 518.134,39 referente a reservas anteriores. 
Os dividendos serão pagos até o dia 31/12/2017, mediante crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas na proporção 
de sua participação no capital social da Companhia. (c) A remuneração global anual da diretoria permanece no valor fixado em
Assembleia Geral de Constituição. (d) Em relação ao item da pauta “outros assuntos de interesse social”, os acionistas deliberaram 
pela publicação desta Ata na forma de extrato. Nada mais.  São Paulo, 15/05/2017. Mesa: Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro;
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 237.406/17-2 em 26/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ELVIRA MARTINS ALBANESE, 
REQUERIDO POR JOANA ALBANESE MUNIZ - PROCESSO Nº1011191-45.2016.8.26.0008. O 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/03/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO 
de ELVIRA MARTINS ALBANESE, CPF 113.833.648-34, declarando-a relativamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. Joana Albanese Muniz. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Butantã. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Oswaldo Souza Aranha, REQUERIDO 
POR Maria Celia Santos Souza Aranha - PROCESSO Nº1003468-55.2015.8.26.0704. A MMª. Juíza 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dra. Margot Chrysostomo Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/01/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Oswaldo Souza Aranha, CPF 039.752.408-06, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. MARIA CELIA SANTOS SOUZA ARANHA. O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017. 

2ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003693-
61.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) OTOFRAN EMPREITEIRA LTDA - ME, Rua Liberato Luis Tavares, 50, Parque Panamericano - CEP 
02992- 060, São Paulo-SP, CNPJ 12.754.002/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SERVLOT - SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, alegando em 
síntese: objetivando a cobrança de R$ 6.207,68 (Fev/2013), oriundos do ressarcimento dos valores 
relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços 
e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2016.  

36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052969-
27.2016.8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO 
TERCEIRO DE OLIVEIRA, CPF. 170.072.888- 12 que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-
lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$ 15.479,05 (atualizado até Set/2016). Estando o executado em ignorado, INTIMADO fica para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV do NCPC). Será o edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009203-18.2016. 
8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANY 
CRISTINA JACINTHO, CPF. 295.060.048-46, que C. MÓDULO Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Aux. de Adm. Escolar ajuizou-lhe uma ação Monitória que foi julgada procedente 
ora em fase de Cumprimento de Sentença condenando-a ao pagamento de R$ 12.875,91 
(atualizado até 02/08/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova 
intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª Vara Cível - Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001938-07.2017.8.26.0011 A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dra Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago Pires, 
Rua Arnaldo Solci, 383, Jardim Tangara - CEP 13568-050, São Carlos-SP, CPF 283.040.848-99, RG 
336366346, Solteiro, Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposto o Cumprimento de Sentença por 
parte de Roberto Ararê Sennes e outro, para que, no prazo de 15 dias, pague o valor 
R$.238.225,94. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523, do 
CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2017. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0088555-
70.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a A. S. DE 
JESUS CONFECÇÕES - ME, CNPJ. 11.139.638/0001-24 que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, 
objetivando a cobrança de R$ 7.203,53 (Nov/2012), oriundos do ressarcimento dos valores relativos 
aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços e 
Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes. Encontrando-se o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095504-56.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO 
RODRIGUES, CPF. 111.513.608-99, que ANTÔNIO MANUEL FERREIRA CAETANO, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 23.579,70 (Out/2013), oriundos dos Notas 
Promissórias nº. 07/16, 08/16, 09/16, 10/16, 15/16 e 16/16, no valor de R$ 2.500,00 cada, vencidas e 
não pagas. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Para alertar os viajantes, a Allianz Global Assistance, líder global 
no segmento de seguro e assistência viagem, separou algumas 
dicas importantes sobre o tema, que podem evitar muita “dor de 

cabeça” para o consumidor. O Coordenador Médico da Allianz Global 
Assistance, José Sallovitz, mais conhecido como Doutor Zuza, responde 
às principais dúvidas sobre o tema.

cuidados devo ter? - Os passageiros que fazem uso de medicação 
contínua ou controlada podem viajar tranquilamente, desde que 
tomem algumas medidas preventivas. Apesar de não ser obrigatório, 
em viagens dentro do Brasil, é indicado levar uma prescrição médica, 
registrada no nome do viajante, constando os medicamentos desse 
tipo que estão sendo transportados. Já no exterior, com diferentes 
normas sanitárias, é recomendado que o passageiro leve consigo 
também uma versão em inglês da receita e, se possível, a nota fi scal 
dos medicamentos.

varia de acordo com o tempo que você irá passar fora. Entretanto, 
uma boa dica é levar uma quantidade extra, para uma semana a 

Regras para viajar 
de avião com 

medicamentos
aproximando, é chegada a hora de começar a 
planejar suas viagens. Entretanto, para evitar 

regras, como o transporte de medicamentos, em 
especial, os de uso contínuo mais, por exemplo, caso a sua viagem de retorno tenha que ser 

adiada. 

no exterior? - A prescrição médica brasileira não tem validade no 
exterior. Para isso, o viajante teria que passar numa consulta em 
um hospital local e solicitar uma receita do país em questão. Vale 
ressaltar que consultas clínicas não emergenciais, como essa, não 
estão cobertas pelo seguro viagem. Por isso, previna-se e leve a 
quantidade correta dos seus medicamentos.

pre na sua bagagem de mão e dentro dos blísteres, a embalagem 
original do medicamento. Caso um imprevisto como extravio da 
mala aconteça, você terá os seus remédios consigo, o que no caso 
de medicamentos de uso contínuo são de extrema importância. 

Posso leva-los sem preocupação? - Essa é uma questão importan-
te. Alguns medicamentos de uso irrestrito aqui no Brasil, como a 
Dipirona Sódica, são proibidos em certos países, como nos Estados 
Unidos. Outro ponto de atenção é o uso de anti-infl amatórios. Em 
muitos países do exterior a sua compra só é possível com uma 
prescrição médica local. Por isso, vale a pena levar em sua bagagem 
esse remédio, mesmo que seja apenas por precaução. 
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Fotos: Divulgação

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

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Os 50 anos do disco mais 
emblemático dos Beatles
Considerado o melhor e o mais infl uente álbum da história do rock, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, completou 50 anos de seu lançamento 
na Inglaterra, nesta última quinta-feira, 1º de junho

(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

A importância desse trabalho apresentado em 1967, 
está no fato dos quatro rapazes de Liverpool terem 
juntado num só long-play, além de belas canções, 

arranjos instrumentais inovadores com uma qualidade 
técnica que passou para a história por ter sido o primeiro 
disco gravado em quatro canais de áudio, algo inédito até 
então. Se isso não bastasse, a capa trazendo John, Ringo, 
Paul e George em trajes militares, tendo ao fundo a cola-
gem de fotos com inúmeras personalidades é assunto que 
demanda longas conversas até hoje. Enfi m, um clássico 
para todas as gerações.

Os Beatles nasceram criativos. Antes deles todos os grupos 
musicais uniam o acompanhamento a uma voz principal e 
com os quatro foi diferente: todos tocavam e cantavam, 
se necessário ao mesmo tempo formando corais e duetos 
com uma afi nação incrível. Começaram com “She Loves 
You”, “I Want To Hold Your Hand”, “Help” e outros sucessos 
que sacudiram multidões e os levaram a excursionar pelo 
mundo. 

Mas em 1966, os Beatles 
sentiram que a qualidade do 
trabalho deles estava entran-
do em declínio e decidiram 
parar de fazer shows ao vivo 
para se dedicar a canções mais 
elaboradas embora ainda não 
tivessem certeza dos rumos 
que iriam tomar. Durante um 
voo de retorno das férias, Paul 
Mc Cartney teve a ideia, ainda 
dentro do avião, de criar uma 
nova banda de rock dentro 
daquela já existente. Desse 
pensamento veio a proposta 
de se aposentar os terninhos 
em definitivo. Decidiram 
vestir uniformes militares do início do 
século XX mas bem coloridos, para apresentar de 
maneira bem alegre e também romântica um personagem 
musical que surgiria a partir daquele trabalho, o “Sargento 
Pimenta dos Corações Solitários”.

Sem o compromisso com viagens e turnês o grupo pôde 
se concentrar integralmente na produção de disco um 
disco com aquele nome. Deram liberdade criativa ao pro-

dutor musical e arranjador 
George Martin e a inovação 
perfeccionista tomou conta 
dos estúdios da Abbey Road, 
porque o “Sgt. Pepper’s” 
demorou mais de 700 horas 
para fi car pronto e teve um 
custo fi nal perto dos US$ 
75 mil, algo também inédito 
e surpreendente porque, 
se comparado ao primeiro 
álbum “Please, Please Me”, 
gravado integralmente em 
um único dia quatro anos an-
tes, o custo deste seria zero.

Durante as gravações Paul 
Mc Cartney ia pensando na 
capa do disco. Ele fez um 
esboço em um pedaço de 
papel, queria primeiro uma 
multidão reunida em uma 
praça tendo à frente a banda 
do Sargento Pimenta. Depois 
a ideia foi mudando, os Beatles de terno viraram bonecos 
de cera com um olhar tristonho por estarem dando adeus 
à antiga fórmula para o renascimento de uma banda muito 
mais criativa. Ainda, porém, faltava alguma coisa. 

Paul falou de suas ideias a um amigo, Robert Frazer, 
um notável comerciante de arte, que por sua vez, o levou 
para conhecer Peter Blake, um dos artistas fundadores 
do Movimento Pop Art. Peter então modifi cou o desenho 
sem deixar de seguir o conceito inicial de uma reunião de 
pessoas em torno dos Beatles e assim se chegou à capa 
que todos nós conhecemos. Para que a obra da capa fosse 
concluída, seria necessário escolher a galeria de fotos das 
pessoas a serem representadas na capa. Paul decide então 
que os demais Beatles relacionassem nomes de pessoas que 
admiravam e que gostariam de ver entre eles.

A foto principal da capa mostraria os quatro Beatles uni-
formizados e de bigode, uma 
surpresa até então. Depois 
começaram a ser colocadas 
ao fundo o rosto e até partes 
do corpo das várias celebrida-
des escolhidas, como Marilyn 
Monroe, Marlon Brando, Karl 
Marx, D.H. Lawrence, Aleister 
Crowley e até Shirley Temple. 
John Lennon quis colocar 
Mahatma Gandhi, Adolf Hitler 
e Jesus Cristo, mas estas fi gu-
ras no momento fi nal acabaram 
fi cando de fora.

Jesus não foi incluído por 
causa de uma declaração dita 
um ano antes pelo próprio 
Lennon de que os Beatles 
eram mais populares que ele. 
Colocá-lo na capa poderia 

gerar mais protestos; Gandhi foi retirado por receio da gra-
vadora em ofender o mercado indiano; e Hitler por ofender 
a comunidade judaica bem como a diversos outros setores 
da política. Outros excluídos da lista de John Lennon foram 
Brigitte Bardot, o Marquês de Sade e Friedrich Nietzsche, 
mas permaneceram fi guras polêmicas como Oscar Wilde, 

Edgar Allan Poe, Lewis Car-
roll e Bob Dylan. 

George Harrison preparou 
uma lista onde só incluiu 
gurus indianos. São eles: 
Sri Mahavatara Babaji, Sri 
Yukteswar Giri, Sri Lahiri 
Mahasaya e Paramahansa 
Yogananda e todos entraram. 
Ringo Starr não se interessou 
em escolher ninguém para o 
mural, porém apoiou as es-
colhas feitas pelos demais. 
Paul McCartney também 
teve nomes rejeitados mas 
fi caram William Burroughs, 
Mae West, Marlene Dietrich, 
Diana Dors, Karlheinz Sto-
ckhausen, H.G. Wells, Carl 
Jung, Aubrey Beardsley, 

Alfred Jarry, Tom Mix, Johnny Weissmuller, Rene Magritte, 
Tyrone Power, Richmal Crompton, Dick Barton, Tommy 
Handley, Albert Stubbins e Fred Astaire, W.C.Fields. Tonny 
Curtis, Sonny Liston e H.C. Westerman e num dos cantos 
um pulôver dos Rolling Stones sobre uma boneca de pano.

Após seu lançamento, o álbum “Sgt. Peppers Lonely He-
arts Club Band vendeu 4,5 milhões de cópias pelo mundo 
todo. O sucesso foi tamanho que jornais sensacionalistas da 
época passaram a dizer que a capa continha uma mensagem 
oculta sobre uma suposta morte de Paul McCartney, já que 
na parte inferior da capa parece haver uma tumba adornada 
com fl ores e um contrabaixo também feito de fl ores com 
apenas três cordas, o que signifi caria a falta de um Beatle. 

Se fosse verdade o novo Paul Mc Cartney, que diziam ser 
um sósia do falecido, segue ainda vivo criativo e prometendo 
relançar com novos arranjos as mesmas músicas do disco 
lançado há 50 anos. Seria ele tão bom ou melhor que o Paul 
Mc Cartney original? Acredite, se quiser.

do Nunes*
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As 7 principais questões 
que as pmes devem 
levar em conta antes
de entrar na nuvem 

Todos sabemos que 

a nuvem alterou de 

maneira signifi cativa o 

conceito de TI

Nunca foi tão fácil criar, 
implementar e manter 
uma infraestrutura, e 

por isso empresas de todos 
os portes estão considerando 
adotar a nuvem. No caso das 
PMEs, a nuvem ajuda a reduzir 
custos de capital, o que possi-
bilita investimentos em outras 
áreas. Embora a computação 
em nuvem comprovadamente 
ajude a economizar dinheiro, 
tempo e recursos que podem 
ser utilizados no desenvolvi-
mento dos negócios, é preciso 
levar em conta alguns aspectos 
antes de hospedar a infraes-
trutura de TI da sua empresa 
na nuvem.

1. Crie um plano de 

migração

Planejamento é essencial 
para a migração para a nuvem. 
O primeiro passo é falar com 
os líderes de cada departa-
mento para determinar as 
necessidades que não podem 
ser interrompidas. Faça uma 
lista dos recursos e ferramen-
tas indispensáveis para cada 
departamento durante e após 
a migração. Os requisitos de 
armazenamento de dados, 
propriedades de nuvem, se-
gurança e energia são apenas 
algumas das áreas básicas que 
o Diretor de Informática e 
sua equipe deverão levar em 
conta durante o planejamento 
estratégico.

2. Não se esqueça da 

segurança

Identifique e estabeleça 
quais aspectos são de respon-
sabilidade do fornecedor e do 
usuário. As empresas devem 
avaliar a situação como um 
todo e estar cientes dos seus 
próprios requisitos de confor-
midade. Portanto, é impor-
tante analisar de que forma a 
computação em nuvem poderá 
preencher esses requisitos. Se 
a sua empresa decidir deixar os 
arquivos aos cuidados de outra 
empresa, é recomendável veri-
fi car se a empresa em questão 
tem registros de tudo que eles 
salvaram (desde arquivos até 
aplicativos) no momento da 
migração, de forma a propor-
cionar um serviço de nuvem 
seguro. Tenha em mente que 
o fato de você transferir os 
seus dados para terceiros não 
signifi ca que você não seja mais 
responsável por eles. Você 
precisa dispor de ferramentas 
e processos que garantam uma 
governança de dados adequa-
da entre o seu ambiente in-loco 
e a nuvem. Isso inclui backup, 
alta disponibilidade, segurança 
e governança. Você continuará 
sendo responsável por todos os 
dados manipulados pelos seus 
aplicativos de negócios no seu 
ambiente.

3. Conheça bem os seus 

dados

Antes de migrar para a nu-
vem, é importante conhecer 
bem os seus dados. Segundo a 
Gartner, 69% de todos os da-
dos corporativos não possuem 
nenhum valor de negócios, 
regulatório ou legal. Outro 
estudo importante, o Veritas 
Databerg, afi rma que 54% de 
todos os dados corporativos 
são desconhecidos – os chama-
dos “dados obscuros”. Embora 
a nuvem seja "barata", é pre-
ciso evitar a tendência natural 
que muitas empresas têm de 
acumular dados. Por isso, a 
migração para a nuvem pode 
ser uma boa oportunidade 
para conhecer melhor os seus 
dados, de forma que apenas 
os conteúdos relevantes sejam 
armazenados nela.

4. Prepare-se para as 

falhas

O fato de que todos os ar-
quivos e aplicativos migraram 
para a nuvem não signifi ca 
que a tecnologia não possa 

falhar ou que não ocorram 
erros humanos. Certifique-
-se de que o seu provedor 
tem um plano para possíveis 
falhas que preencha todas as 
necessidades da sua empresa 
e que possa ser executado 
tanto pela sua equipe quanto 
pelo provedor. Ao transferir 
dados e/ou workloads para 
a nuvem, é preciso que esse 
ambiente novo e complexo seja 
confi ável e esteja disponível. 
Você precisará controlar tanto 
as parcelas de aplicativos-
-multicamada armazenadas 
in-loco quanto as que foram 
transferidas para a nuvem – e 
para isso você precisa utilizar 
novas ferramentas capazes de 
controlar os seus aplicativos e 
de oferecer uma visibilidade 
holística nesse ambiente mais 
complexo.

5. Escolha o melhor tipo 

de nuvem para o seu 

negócio

O tipo de nuvem mais indi-
cado é a Híbrida - uma com-
binação de nuvem pública e 
privada-,   com hospedagem 
dedicada com um mecanismo 
de segurança que combina e 
troca de uma nuvem para a 
outra. Esta é a melhor manei-
ra de armazenar o workload 
correto na infraestrutura de 
hospedagem correta. A nuvem 
Híbrida oferece a fl exibilidade 
de utilizar o tipo de nuvem que 
melhor se adéqua à arquitetura 
e aos aplicativos. A nuvem 
pública é mais adequada para 
aplicativos que não são focados 
num nicho específico, com 
controle de gerenciamento 
e segurança. A hospedagem 
dedicada é melhor para apli-
cativos com requisitos de 
alto-desempenho em termos 
de input / output e latência e 
com requisitos rígidos de con-
trole de gerenciamento com 
crescimento estável. A escolha 
do melhor tipo de nuvem para 
a sua empresa é essencial para 
o sucesso dos negócios.

6. Fique atento ao 

aplicativo migrado

Você deve ser exigente ao 
decidir quais aplicativos ou 
funções deverão ser migrados 
para a nuvem e quais os níveis 
de segurança exigidos para 
cada um deles. Certifi que-se de 
que o provedor com quem você 
está trabalhando possui ex-
periência em integração. Isto 
pode ser um elemento essen-
cial para garantir que os seus 
serviços de nuvem funcionem 
de maneira efi ciente e segura. 
Nunca utilize uma solução em 
nuvem sem fi rewalls e nunca 
administre serviços na Internet 
Pública. Não utilize uma solu-
ção que exija esses requisitos 
e certifi que-se de possuir co-
nexão VPN com o seu provedor 
de nuvem, pois isso aumentará 
a segurança da sua rede. Desta 
forma, você terá mais certeza 
de que o serviço de nuvem está 
operando como uma extensão 
da sua rede.

7. É preciso utilizar a 

automação

A nuvem pode ser conside-
rada uma segunda camada de 
armazenamento mais barata e 
mais fl exível. Uma fonte de ar-
mazenamento para onde você 
pode enviar dados que não são 
acessados com frequência, que 
precisam ser armazenados 
por longos períodos, que são 
utilizados para recuperação 
de desastres, etc... No en-
tanto, esta movimentação de 
dados para a nuvem deve ser 
feita de forma automatizada e 
transparente para os aplicati-
vos. Utilize ferramentas que 
podem, por exemplo, mover 
arquivos baseados em políticas 
automatizadas que levem em 
conta o período de tempo du-
rante o qual esses arquivos não 
estão sendo acessados e a sua 
idade. Arquivos velhos, mas 
que ainda são importantes, são 
bons candidatos para a nuvem.

(*) É Líder de Capacitação de Vendas 
da Veritas - LAMC

Paulo Prado (*)

TI
  

News@
Ampliar sua atuação no mercado brasileiro 

@A Engineering – multinacional italiana fornecedora de soluções e ser-
viços de TI, está entre as maiores empresas de TI na Europa e sendo 

um player global, quer ampliar a sua participação no mercado brasileiro. 
Atuando fortemente em Business Integration, Consultoria, Softwares e 
Outsourcing, tem presença consolidada em todos os mercados verticais e 
opera principalmente em cinco unidades de negócios: Telecomunicações, 
Indústria & Serviços, Finanças, Administração Pública & Saúde e Trans-

porte & Trânsito. Possui expertise tecnológica, profundo conhecimento 
dos processos, forte relacionamento com o cliente, criando assim, soluções 
personalizadas e aderentes às necessidades. Está presente em países como 
Argentina, Espanha, Bélgica, Noruega, Alemanha, EUA e Sérvia. Entre 
seus principais projetos estão a implementação de ERP, Soluções Fiscais, 
VAS, WFM (Work Force Management), soluções para o ramo de Teleco-
municações, Energia & Utilities, Mobilidade Urbana & Trânsito, Soluções 
Paperless para gestão de documentos e Automação Industrial – Indústria 
4.0 e Internet das Coisas, entre outras (http://www.engdb.com.br/).

Gustavo Jota (*)

Esses dados reforçam uma tendência de mobilidade que 
tem impactado a forma como as pessoas se comunicam, 
relacionam, trabalham e interagem com os sistemas cor-

porativos. Como refl exo, o mercado de soluções para gestão tem 
sido desafi ado a adaptar-se a novas necessidades dos usuários.

Neste ano, tive a oportunidade de acompanhar diversos eventos 
que levantaram importantes discussões relacionadas à mobilida-
de, como o Mobile World Congress, que aconteceu em março, na 
Espanha. E, de tudo que vi nos últimos meses, é possível sinalizar 
algumas tendências que vão direcionar os próximos passos da 
gestão empresarial – não só em um cenário global, mas também 
no Brasil, onde a Senior tem liderado algumas dessas tendências:

1. O app como estratégia de negócio

Aplicativos facilitam a transformação digital de uma empresa, 
podem funcionar como uma importante porta de entrada nos 
negócios, e auxiliam na produtividade dos colaboradores. 

Na Senior, implementamos uma política que permite que os 
clientes possam experimentar por 30 dias nossas soluções pelo 
app. Isso permite que eles avaliem no dia-a-dia todos os benefí-
cios de ter uma ferramenta móvel ao seu alcance, seja para quem 
trabalha na gestão de equipes, para fazer marcação de ponto ou 
ainda para quem vai a campo e nem sempre tem acesso a um 
computador para acessar informações no sistema. Ao perceber 
na prática a relevância de aderir à mobilidade, vemos uma enor-
me aceitação do formato dentro do nosso catálogo de clientes.

2. Mobile Backend as a Service (MBaaS)

Até mais do que uma tendência, o MBaaS é um dos pilares para 
a revolução móvel que vemos hoje. Esse serviço de computação 
em nuvem atua como uma ponte que conecta o backend (in-
fraestrutura) e o frontend (tecnologias utilizadas pelo usuário 
na ponta), dispensando a necessidade de desenvolvimento de 
middlewares para integrar o frontend das aplicações móveis a 
múltiplos sistemas de gestão.

Isso permite que os desenvolvedores possam focar toda a sua 
atenção na experiência do usuário viabilizando maior produtivida-
de com as aplicações. Ao automatizar atividades de integração e 
regras de negócio, o processo de criação de apps oferece uma série 
de vantagens, como economia de tempo gasto para desenvolver 
um software. O menor tempo também permite que o produto 
seja lançado rapidamente e, portanto, gere receitas mais rápidas. 
Além disso, o MBaaS possibilita a integração de IoT (internet das 
coisas), escalabilidade, padronização na integração com sistemas 
diversos, e em muitos casos garante até mais segurança.

O setor está em plena ascensão e, segundo a empresa de pes-
quisas Markets and Markets, é um mercado deve valer mais de 
28 bilhões de dólares até 2020.

3. Assistentes virtuais

Assistentes virtuais são um recurso cada vez mais presente 
em diversos setores empresariais no mundo. Conhecidos como 
BOTs, esses agentes são capazes de realizar tarefas e interagir 
quase como um humano. A partir do reconhecimento da fala, 
essa tecnologia compreende as necessidades do usuário para 
auxiliar no uso dos aplicativos (tanto móveis como desktop, ou 
mesmo serviços de voz como teleatendimento) para facilitar e 
acelerar a tomada de decisões e mesmo responder diretamente 
a perguntas.

Para além do uso no cotidiano, a exemplo da Siri, que está 
presente nos aparelhos com iOS, esses assistentes virtuais 
estão ganhando também o mundo corporativo. Estima-se que 
esse mercado poderá movimentar US$ 153 bilhões até 2020, de 
acordo com um levantamento do Bank Of America Merrill Lyn-
ch. E a popularização de agentes virtuais está acontecendo nas 
mais diversas aplicações e principalmente em aplicativos para 
dispositivos móveis. 

Na Senior, nós temos a Sara (em inglês, Senior Automated and 
Responsive Agent), que já foi implementada nos aplicativos de 
diversas soluções, como CRM, HCM e ERP. Ela pode, por exem-
plo, responder perguntas relativas a férias, fornecer informações 
sobre clientes e até realizar agendamento de visitas. 

E a Sara é só um exemplo de como os chatbots estão ganhando 
um espaço signifi cante no mercado e têm trazido inúmeras novas 
possibilidades de interação e otimização da experiência de uso 
para os usuários.

Seis tendências de mobilidade 
que devem impactar as 
soluções para gestão

No Brasil, hoje o uso de celular já supera o de computador para acesso à internet. De acordo com 
dados divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), os 
smartphones são usados em 80,4% dos 36,7 milhões de domicílios brasileiros que têm acesso à web, 
enquanto 76,6% desses internautas usam PCs

4. SMS

O SMS pode não ser uma tecnologia recente, mas ainda é uma 
das formas de envio de mensagens mais seguras e confi áveis 
do mundo, segundo pesquisas do GSMA. E as empresas estão 
aproveitando esse potencial para turbinar suas vendas.

Vemos o uso do SMS marketing principalmente no varejo, 
onde as empresas têm a possibilidade de escolher segmentações 
adequadas e muito precisas para suas campanhas. Mensagens 
assim, além de comunicar produtos novos e promoções, podem 
ser uma alternativa para enviar lembretes para os clientes, como 
avisos de pagamento.

Os benefícios do SMS são muitos para as empresas: além de 
ser uma tecnologia de baixo custo, ela é acessível para os mais 
diferentes tipos de aparelhos móveis, independente de modelo ou 
sistema operacional e não demanda uso de dados no equipamento. 
A mensagem também é curta, e normalmente lida em segundos 
pelos consumidores, o que gera uma garantia de aderência da 
mensagem que não deve fi car velha tão cedo – mesmo com o 
surgimento de aplicativos mais modernos.

A grande novidade é o ressurgimento do SMS como plataforma 
de e-commerce, já em operação nos EUA.

5. Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas e a 4ª revolução industrial. A implemen-
tação da chamada IoT nas indústrias é cada vez mais comum com 
o uso de dispositivos inteligentes capazes de se comunicarem 
entre eles e com as pessoas para o desenvolvimento do setor, 
otimizando o processo produtivo, que passa a depender menos 
de pessoas e manutenção.

Com tantas possibilidades nesse mercado, diversas gigantes 
tecnológicas e startups têm iniciado projetos baseados nessa 
tecnologia. Segundo o Gartner, 26 bilhões de dispositivos estarão 
implantados na Internet das Coisas até 2020, um aumento de 
trinta vezes desde 2009.

Na Senior, nós recorremos justamente à IoT para colocar em 
prática um projeto inovador e premiado em parceria com a Urbano 
Agroindustrial, que envolveu a automatização dos processos de mo-
nitoramento de silos. Realizado também em parceria com a IBM, por 
meio do uso da plataforma de computação cognitiva Watson, o projeto 
trouxe benefícios como o aumento da confi abilidade e a prontidão das 
informações sobre o volume de grãos armazenados - o que agilizou e 
trouxe melhorias para toda a cadeia de produção da Urbano. 

Projetos como esse mostram que tecnologias inovadoras, como 
a Internet das Coisas, são capazes de criar soluções palpáveis que 
ajudam empresas, dos mais diversos portes e perfi s, a solucionar 
desafi os de negócios e serem ainda mais efi cientes. É a tecnologia 
a favor da evolução. 

6. 5G

O avanço da conectividade de alta performance represen-
tará importante pilar para a mobilidade, Internet 4.0, cidades 
inteligentes, drones e até veículos autônomos, principalmente 
graças à quinta geração de conectividade móvel, popularmente 
conhecida como 5G. 

Para termos uma ideia dos benefícios do 5G, a rede trará veloci-
dade de 10 Gbps e latência abaixo de 1 milissegundo. Para efeito de 
comparação o 4G traz velocidade de 10Mpbs e latência atinge mais 
de 100 milissegundos, ou seja, a nova rede promete ser muito mais 
veloz na transmissão de dados viabilizando serviços em tempo real

Com essa conexão móvel, a popularização da Internet das Coisas 
deve ter um avanço signifi cativo. Um exemplo de como essa nova 
frequência pode ajudar é o mercado de carros autônomos, que 
ainda parece um sonho distante. Com o 5G, o veículo autônomo 
dá mais um passo rumo a sua viabilidade em escala, visto que 
aquela arquitetura depende de ´machine learning´e ´deep lear-
ning´ - alimentados por sensores nos veículos, que necessitam 
ser enviados em tempo real para uma ´edge computing´ que 
realiza um pré-processamento, que por sua vez envia ao ´cloud 
computing´ que realiza o aprendizado de máquina cognitivo, 
que fi nalmente devolve ao ´edge´ que retorna a inteligência aos 
veículos – processamento que hoje carece de largura de banda.

O futuro é magnífi co. As tecnologias atuais consolidaram a com-
putação móvel tanto corporativa como pessoal, e agora acelera 
para sistemas autônomos e inteligência artifi cial nos auxiliando 
em todas as atividades do cotidiano.

(*) É gerente de produto de Performance Corporativa da Senior.
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ADADELAIDE
SACADIN

DOPANDA
DESPORTOS

Sucesso
de Tim
Maia

Indeciso
entre

duas al-
ternativas

Débora 
Nascimen-
to, atriz e
modelo

Ave peque-
na que faz
ninhos no

chão

Dar forma 
e contorno
(ao barro)

Formato
de

arquivo
de vídeo

Hábitat do
ácaro

(?) loco:
no lugar,
em latim

Urso que
vive nas
florestas
de bambu

Achar
graça em

Ordem 
do dia

(?) de dois,
pleonasmo
Prazer do
inventor

“Veias”
urbanas

Curvatura
dorsal

São demarcadas
pela Funai

Frase típica do
humorista (pop.)

Santa
italiana

Cintura de
calças

Homem que come
crianças, nas

histórias infantis
francesas

FúnebreCaracterís-
tica da pes-
soa muito
inquieta

Ocidental
(abrev.)

Nova tendência
para festas de ani-

versário de meninas
de 5 a 10 anos

Decadên-
cia (fig.)

Cidade
dos EUA 
“aterrori-
zada” por
Al Capone

Receoso,
em inglês
Em, em

espanhol

Sair do
(?): rir

Morcego,
em inglês

Rígido
Caracte-
rística da
pessoa
cara de

pau

Anno
Domini
(abrev.)

(?)-rolhas,
utensílio
indispen-
sável em
adegas

Confedera-
ção Brasi-

leira de (?): entidade
que organizava os

esportes
olímpicos,
foi extinta
em 1979

Distribui-
dora da

Petrobras
Liturgia

Menciona
no texto
Diversifi-

cada

2/en — in. 3/bat. 6/afraid — cifose. 9/chocolate — desportos. 12/chá de bonecas.

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

Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. Desde as 07h57 desta manhã de segunda, a Lua transita em Escorpião. E com a 

Lua em Escorpião e as emoções vão fi car mais intensas e profundas. As pessoas tendem a reagir de forma passional e dramática. 

Haverá maior inspiração e habilidade para uma cobrança de nossas ambições e procurarmos uma maior prosperidade com a 

troca de energia entre as pessoas que tenham maior afi nidade entre si. Mais tarde, à noite, estaremos refeitos e revigorados para 

as relações fi carem intensas, ainda mais no lado sexual.
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Participando, através de festas e 
reuniões irá sentir-se mais atraente 
ao sexo oposto. De manhã possíveis 
desentendimentos. Um dia de ele-
vação de ânimos e bom astral, com 
novidades irrompendo na rotina 
irá tornar o fi nal do dia diferente 
e revigorado. 63/663 – Vermelho.

A Lua faz um aspecto positivo com 
Vênus que deixa o astral amoroso, 
apesar do clima de racionalidade 
por conta do Sol em Gêmeos. Um 
novo ânimo e disposição surgem. 
O melhor mesmo é cumprir nossos 
deveres, com zelo e responsabilidade. 
99/399 – Azul.

Preserve as coisas boas que já tem 
nas mãos e use seu lado atraente 
para conquistar as pessoas e ter a 
atenção delas. Um senso profético 
altamente desenvolvido que se ma-
nifesta pela intuição e sensibilidade. 
Podem surgir desentendimentos e 
desalento de manhã cedo. 57/557 
– Amarelo.

Apego aos hábitos rotineiros ligados 
ao ambiente familiar, o senso de 
beleza e estética, a atração pela har-
monia e o instinto maternal. Sendo 
mais afetuoso com uma pessoa pró-
xima evitará desentendimentos. É o 
momento de ter certeza do rumo já 
traçado e defi nido. 81/781 – Verde.

Depois da metade do dia o senti-
mento de dever se impõem devido 
ao aspecto entre a Lua e Saturno. 
Haverá maior inspiração e habilidade 
para uma cobrança. A antecipação 
é o ponto alto de um dia em que 
todas as impressões serão mais 
nítidas e claras do que o habitual. 
35/535 – Branco.

Ainda há tendência à irritabilidade e 
as tensões, que só aliviam no fi nal da 
manhã com a Lua em Escorpião. É 
preciso cuidado diante de questões 
sérias e o apego excessivo ao luxo. 
Use seu charme nesta segunda e terá 
momentos felizes. 35/235 – Cinza.

Vá com cautela, o ritmo dos aconteci-
mentos tende a ser mais complicado 
de manhã. A Lua em seu signo torna 
as emoções mais extremadas. Depois 
das oito da manhã haverá elevação de 
ânimos e bom astral, com novidades 
irrompendo na rotina também a 
noite. 89/389 – Verde.

Haverá maior inspiração e habili-
dade para uma cobrança de nossas 
ambições e procurarmos uma maior 
prosperidade. Iremos contar com 
a admiração das pessoas. A tarde 
uma sensação de confi ança faz a 
diferenciação e eleva os ânimos no 
fi nal do dia. 21/921 – Azul.

É preciso improvisar nas situações ou 
pode haver algum tipo de prejuízo. O 
comportamento brusco e o exagero 
da franqueza podem ocorrer em 
momentos inoportunos e levar com 
isso à frustração de planos impor-
tantes na parte da manhã, cuidado. 
56/756 – Verde.

Evite começar qualquer projeto 
novo ou assumir compromisso de 
vulto pela manhã é desaconselhado. 
Depois das oito da manhã o clima 
de otimismo o torna mais maleável 
nos relacionamentos pessoais e 
na vida sentimental. Mais tarde, à 
noite, estará refeito e revigorado. 
26/626 – Branco.

De manhã momento tenso e tur-
bulento, sendo bom ter cuidado 
em todos os assuntos até a Lua 
entrar em Escorpião por volta das 
oito da manhã. O melhor mesmo é 
cumprir nossos deveres, com zelo 
e responsabilidade. Tome decisões 
importantes na vida a dois. 90/990 
– Azul.

Os rompimentos ocorridos serão 
superados facilmente se usar de 
diplomacia e afi rmar seus valores. É 
tempo de tratar seus compromissos 
seriamente e cumprir aquilo que se 
propôs. O fi nal da manhã é muito 
propício para tomar um rumo na sua 
vida. 58/558 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Junho de 2017. Dia de São Bonifácio (apóstolo 
dos Germanos), São Fernando de Portugal, Santa Círia e Dia do Anjo 
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia Mundial do Meio Ambi-

ente e da Ecologia, Dia Internacional do Cacau e Dia Universal 

de Deus. Hoje aniversaria o cantor e compositor Erasmo Carlos que 
nasceu em 1940, a cantora Wanderléia que faz 71 anos e o ator Mark 
Wahlberg, que nasceu em Boston em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem um caráter forte e deter-
minado, é independente, confi ante, refi nado e sociável. Pode ser uma 
pessoa dramática, mas realista, sabendo combinar negócios e prazer. 
Tem facilidade para aprender e gosta de comunicar aos demais seus 
conhecimentos. Possui um irresistível impulso para fugir à estagnação 
e mudar sempre, em todas as áreas da vida. O raciocínio lógico lhe 
será sempre produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção 
mágica das coisas que lhe inspira constantemente. No lado negativo 
deve evitar ser voluntarioso ou obstinado, pois poderá se tornar pouco 
comunicativo.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois 
ou muitos bebês: espere gravidez em família. Se o 
quarto estiver escuro é sinal de problemas futuros. 
Números de sorte: 06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Contra mau-olhado: Esta é uma das simpatias 
mais antigas e efi cientes contra o mau-olhado. Você 
pode repeti-la todas as vezes que achar necessário. 
Pegue 33 pedrinhas de sal grosso, um copo que 
nunca tenha sido utilizado (novo) e água. Pegue 
as 33 pedrinhas de sal grosso e jogue dentro do 
copo novo. Acrescente água fi ltrada (ou fervida). 
Deixe no sereno por três noites. Molhe com essa 
água os quatro cantos de cada cômodo da sua casa.
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Dança
Através de sua linguagem jazz contemporânea, o Grupo Gente 

leva ao público o resultado de seu rico processo de pesquisa, para o 
qual aspectos fi losófi cos, culturais e físicos da cosmovisão inspira-
ram a criação coreográfi ca. O espetáculo “Weltanschauung” instiga 
e promove uma refl exão sobre visão de mundo na atualidade.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira  César, tel. 3253-4102. Quarta (7) 
às 21h. Ingresso: R$40.

O espetáculo “Absurdos Sérios” apresenta oito personagens 
que dividem a misteriosa antessala do consultório do Dr. Cura-
tudo, uma personalidade fantástica e midiática que promete a 
cura para todos os males humanos. Campanhas publicitárias são 
meticulosamente traçadas para que o médico venda a almeja-
da “imortalidade”, se o humano em questão estiver disposto a 
pagar o alto preço de seu tratamento. Personagens polêmicos e 
divertidos desenham as cenas desse espetáculo que na lingua-
gem da encenação traz conceitos advindos da dança teatro e do 
melodrama tragicômico. Com Alex Slama, Celso Melez, Isabela 
Prado, Juliano Dip, Natália Albuk e Samya Enes.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel. 3258-4449. 
Sábados às 23h59. Ingresso: R$ 40. Até 24/06.

Intrumental
Formado por Bruno Piazza 

(piano), Filipe Maróstica (bai-
xo) e Gabriel Alterio (bateria), 
Oritá é um trio de música ins-
trumental, que apresenta em 
suas melodias a infl uência da 
música popular. Inspirado por 
Avishai Cohen, Brad Meldhau, 
Richard Bona e Béla Fleck, 
o grupo apresenta em seu 
repertório canções originais 
com abordagem popular e 
instrumental.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 
1387, Perdizes, tel.  3868-2535. Quarta (7) 
às 21h. Ingresso: R$ 50.

Considerado umas das grandes revelações da música brasileira 
da atualidade, o jovem artista Zé Manoel estreia em São Paulo 
com o espetáculo “Delírio de um romance a céu aberto”. O CD, 
com o mesmo título, foi lançado pelo selo Joia Moderna no fi nal 
de 2016 e nele o compositor e pianista pernambucano teve sua 
obra revisitada por grandes nomes da MPB como Amelinha, Ana 
Carolina, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Ná Ozzeti, Vanessa da 
Matta, entre outros.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Terça (7) às 21h. 
Ingresso: R$ 60.

Zé Manoel

O Pato Fu - DVD/CD 
“Música de Brinquedo 
Ao Vivo”. É o registro 
em show do repertório 
do CD gravado em 
estúdio em 2010, 
recheado de sucessos 
do universo pop, 
acrescido agora de 
versões “de brinquedo” 
de canções do próprio 
Pato Fu e outras 
surpresas

O que já era desconcertante 
num projeto tão improvável 
ganha sua versão visual, talvez 
a defi nitiva, pois aqui fi ca tudo 
explicado. Gravar todo um dis-
co só utilizando instrumentos 
de brinquedo foi complicado. 
Mas aos poucos, foram apa-
recendo soluções para todos 
os problemas. Os brinquedos 

Refl exões
do passado

A peça “Palhaços... Por quê 
não?” narra o encontro de um 
palhaço e um caixeiro viajante 
durante uma tarde qualquer, re-
sultando em uma franca conversa 
repleta por diálogos que levam à 
refl exão ao passado e ao tradi-
cional mundo circense, onde a 
ingenuidade e a leveza retratavam 
uma época poética. Com Sérgio 
Buck e Matheus Carminatti.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sextas às 
21h30. Ingresso: R$ 50. Até 30/06.

mais resistentes e “tocáveis” 
foram ganhando espaço. Micro-
fones foram sendo adaptados e 
outros músicos (Thiago Braga 
e Mariá Portugal) foram convi-
dados, pois a banda não queria 
usar bases nem samples - tudo 

teria que ser tocado ao vivo 
mesmo. E o maior dos proble-
mas teve a melhor solução: as 
crianças que cantaram no CD 
(que obviamente não poderiam 
entrar numa turnê junto com a 
banda) foram substituídas por 

dois monstros, dois “muppets” 
criados pelo Teatro de Bonecos 
Giramundo, de Belo Horizonte.

Serviço: Teatro Bradesco, R. Turiassú, 
2100, 3º Piso do Shopping Bourbon, Pom-
péia, tel. 3670-4100. Sábado (17), às 20h. 
Ingresso: R$ 100.

“Música de Brinquedo”

Refl exõesRefl exõesRefl exões
VERDADE E VIDA: A irradiação da palavra mesclada de amor perma-
necia no coração dos ouvintes, qual se fosse a melodia de um pássaro 
divino. O cancioneiro permanecia na esplanada do monte, enquanto 
os ouvintes se afastavam, felizes. Dele se aproximaram então, vários 
discípulos para agradecer-Lhe as bênçãos; e porque Ele continuasse 
a exalar o perfume da bondade, um deles suplicou-Lhe: - Mestre, que 
é a Verdade? Sem hesitação, porém enternecido pela questão, Ele 
respondeu: “ - A Verdade é Deus! Para penetrá-la, faz-se necessário 
diluir-se em amor como os grãos de açúcar em um cálice de água em 
movimento. Retida na consciência humana, é, a princípio, uma chispa 
que as forças do autoconhecimento e do auto-aperfeiçoamento trans-
formam em uma estrela fulgurante. Ninguém a vê e está em toda a 
parte, latente, dentro e fora do mundo, envolta, às vezes, na ilusão. 
Semelhante a muitas pedras preciosas, que permanecem encapsuladas 
em uma ganga grotesca que as encarcera, exigindo-se-lhes arrebentem 
o exterior para que se apresentem em facetas luminosas. Também ela 
está assim. Não pode ser detida, porque extravasa o continente que a 
deseje encarcerar após encontrá-la. Seus matizes não se confundem 
no charco das mentiras com as tintas que a pintam, forjando-lhe apa-
rência. Quem lhe experimenta o sabor, não mais permanece o mesmo. 
Toda uma revolução nele se opera e uma transformação radical lhe 
sucede, libertadora. A Verdade emancipa a alma e a completa. Infi nita, 
vitaliza o microcosmo e expande-se nas galáxias, isto é, encontra-se ao 
alcance de todos. Vibra na molécula e agiganta-se no espaço ilimitado. 
Perene, existe desde antes do tempo e sobreviverá ao fi m das eras. Luz 
que se expande, aquece sem queimar e vivifi ca sem produzir fastio. A 
meditação faculta-lhe o contato; a oração aproxima o homem da sua 
matriz; a caridade propicia a vivência com ela; a humildade abre a 
porta para que se adentre no coração e a fé facilita-lhe a hospedagem 
nos sentimentos. A Verdade apresenta-se em amor, que se desenvolve 
na direção da Vida. Sem Verdade não há Vida.” (De “A um passo da 
imortalidade”, de Divaldo P. Franco, pelo Espírito Eros) 
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Óculos com câmera do Snapchat
chegam à Europa

INÍCIO A MINHA COLUNA comentando o adiamento da 
novela espírita na Globo. Sendo escrita por Elisabeth Jhin desde 
o ano passado, ‘Beleza de Amar’ foi adiada para 2019. Em seu 
lugar entrará em produção ‘Irmão de Sangue’, roteirizada por 
Euclydes Marinho. A fi la das novelas das seis, portanto, fi cará 
assim: Após ‘Novo Mundo’, estreia ‘Tempo de Amar’; depois 
virão ‘Irmãos de Sangue’ e o ‘Arroz de Palma’; só então a novela 
espírita irá para o ar.

O SERTANEJO BRUNO, que faz dupla com Marrone, teve 
que se explicar depois de ter um vídeo seu circulando pela 
internet onde ele bebia no palco durante um show, estando 
inclusive aparentando embriaguez durante show em Minas 
Gerais. O cantor pediu desculpas e justifi cou dizendo que estava 
tomando remédio e misturou com uísque, e depois disse não se 
lembrar de mais nada.

A ATRIZ CLAUDIA RODRIGUES foi internada com urgên-
cia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma 
crise emocional que provocou desmaios, visão dupla e confusão 
mental. Segundo fontes bem informadas ela estaria passando 
por problemas pessoais. Claudia, que durante muitos anos foi 
contratada da Globo, hoje está desempregada.

A GLOBO TRARÁ NOVOS PERSONAGENS na sua novela 
das nove ‘A Força Do Querer’, de Gloria Perez. A cantora Fafá 
de Belém se juntará ao elenco na novela tão logo chegue ao fi m 
o quadro ‘Show dos Famosos’, no Domingão do Faustão, em que 
ela participa. Não se sabe ainda qual será seu personagem, a 
autora não revelou.

A NOVELA ‘NOVO MUNDO’, tema de época na Globo am-
bientada no período da monarquia, não vai contar toda história 
de Dom Pedro I. Isso porque o departamento de pesquisa da 
emissora chegou a conclusão de que a princesa Leopoldina, 
interpretada por Letícia Colin, virou a favorita dos especta-
dores. Assim, os autores da novela decidiram não mostrar seu 
desfecho triste.

POR DECISÃO DA GLOBO, REGINA CASÉ só voltará ao 
ar em 2018 com o seu programa ‘Esquenta’. A apresentadora 
tem se reunido com sua equipe para pensar em novos forma-
tos. O plano é que a atração de Casé volte a se aproximar da 
fórmula que a consagrou, viajando pelo país contando histórias 
divertidas e inspiradoras. 

A REDE TV PROMOVEU MUDANÇAS na sua grade de 
programação. ‘O Céu e o Limite’, de Marcelo de Carvalho, passará 
a ser exibido às 23h00. Já ‘Operação de Risco’ começará mais 
cedo, às 22h15. Além disso, ‘Você na TV’, de João Kléber, pas-
sará para as 9h00, seguido pelo ‘Melhor Pra Você’ às 10h00. ‘Tá 
Sabendo’, de Thiago Rocha, vai virar semanal domingo as 16h00.

SÍLVIO SANTOS DÁ ATRAÇÃO A MAIS UMA FILHA. 
Com Patrícia Abravanel no ‘Máquina da Fama’, e Silvia no ‘Bom 
Dia & Companhia’, o homem do baú decidiu ofi cializar mais uma 
fi lha como apresentadora. Rebeca Abravanel, que substituiu a 
irmã no matinal infantil durante o período que ela estava doente, 
vai ganhar uma atração na emissora.

A GLOBO TEM UM PLANO OUSADO para tirar do papel a 
minissérie sobre Elis Regina (1945-1982). A produção só ganhará 
força para sair do papel se o canal conseguir um nome específi co 
para a personagem: Maria Rita, fi lha de Elis. A direção deve ser 
de Denis Carvalho que já vem mantendo contato com a cantora.

FRASE FINAL: A causa mais frequente da timidez é uma 
opinião exaltada do nosso próprio valor. 

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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Os óculos “Spectacles”, lan-
çados há cerca de sete meses 
nos Estados Unidos pela rede 
social Snapchat, chegaram 
também à Itália e a outros 
países da Europa. Apesar de 
parecerem simples acessórios 
para serem usados no verão, 
os “Spectacles” são diferentes: 
eles contêm câmeras de vídeo 
acopladas, capazes de regis-
trar vídeos de até 30 segundos 
que podem ser diretamente 
compartilhados no aplicativo.

Anteriormente disponíveis 
apenas online, os óculos 
poderão ser adquiridos tam-
bém em máquinas de venda 
“Snapboat” espalhadas pelas 
ruas. Na Itália, a primeira de-
las foi instalada em Veneza, e 
deverá ser disponibilizada em 
outras cidades em breve. Além 
da Itália, os “Spectacles” e as 
máquinas “Snapboat” também 

Contêm câmeras de vídeo acopladas,

capazes de registrar vídeos de até 30 segundos.

Esse cenário pode representar mais do que duas pessoas 
acompanhando as tendências tecnológicas, mas pode 
carregar consigo, muitas vezes, um sentimento de solidão 

que passa despercebido para quem olha de fora.
Se sentir só, mesmo na companhia de outros, mostra que a 

solidão é mais que um estado físico, pode ser também psicoló-
gico. “Quando se está em contato constante com as pessoas, não 
é raro ouvir cônjuges a reclamar do seu parceiro por estarem 
na mesma cama, mas não receberem a devida atenção porque 
ele está com o smartphone sempre em mãos” constata o Rabino 
Samy Pinto das experiências que teve nos aconselhamentos que 
oferece na sinagoga.  

O tema solidão é cada vez mais presente na sociedade atual 
em função de vários fatores. Entender alguns pontos sobre esse 
assunto é de grande importância para saber se esse comporta-
mento é benéfi co ou não. “Com o advento da tecnologia, o homem 
tem sido cada vez mais empurrado para a solidão. O impacto das 
tecnologias tem colocado em risco não só a socialização, mas a 
afetividade”, afi rma Samy.

As pesquisas recentes no Brasil revelam que 18% dos brasileiros 
entram em pânico se não estiverem com seu smartphone. Chega 
a 40% os que estão consultando os seus celulares a cada 10 mi-
nutos, isso cria um grau de dependência tão grande que vai se 
deixando de lado o ser social, que foi uma grande característica 
desde o momento do surgimento da história da humanidade.

O ser humano foi abandonado por ele mesmo em função desses 
equipamentos. Nos EUA, 62% das crianças com até 12 anos re-
clamam de seus pais que não prestam atenção nelas porque estão 
nas redes sociais. Essa é uma lamentável constatação, mostrando 
que, na verdade, as crianças estão carentes e começam a sentir, 
dentro de sua própria casa, o sabor da solidão.

No pensamento judaico, quando Deus criou o homem, logo 
no início da criação, o fez sem a mulher, mas logo teria dito que 
não era bom que ele permanecesse só. Esse é um ensinamento 
bíblico eterno que demonstra que, desde a sua formação, o ser 
humano não foi feito para fi car sozinho. Nesse caso, o que foi 
dito nos momentos iniciais da humanidade e que é registrado 

A importância da amizade e do amor 
para superar o problema da solidão

Uma cena muito comum nos dias de hoje é a de casais 
em restaurantes que, mesmo juntos, estão separados 
por celulares, redes sociais e diversos aplicativos, e 
assim acabam por perder momentos para aproveitar 
um ao outro

no Gênesis também vale para os dias de hoje: não é bom que o 
homem esteja só.

Isso nos defi ne como um ser social, que necessita da companhia 
para viver. Aristóteles já dizia que “quem encontra prazer na 
solidão, ou é fera selvagem ou é Deus”. De fato, no pensamento 
judaico, Deus é único, e isso o torna apto para se sentir bem na 
solidão, mas não o homem.  

“Quando se olha o quadro geral, percebemos existem duas 
vertentes importantes para se combater a solidão: a amizade e 
o matrimônio”, afi rma o Rabino.

Ainda no Gênesis, Deus prepara a mulher para ser a outra metade 
do homem, afi m de sanar a solidão que existia. No pensamento 
judaico, o ser humano necessita desse complemento. Um bom 
casamento desempenha papel essencial no combate da solidão. A 
amizade é outro ponto importante na vida do ser humano. Desde 
os primórdios, quando a criança é enviada para a escola, há uma 
esperança dos pais de que ela faça muitos amigos e que a vida 
dela comece a fi car mais desafi adora e prazerosa. 

Essa busca por companhia acompanhará o homem em todo 
o seu crescimento, ele precisa estar inserido nesse ciclo social. 
Francis Bacon vai dizer que “não há solidão mais triste que a do 
homem sem amizade. A falta de amigos faz com que o mundo 
pareça um deserto. Nada é fértil, tudo é sofrido”. Em certo ponto, 
a busca pela amizade e a tentativa de irromper a solidão trará ao 
homem um grande desafi o em sua formação ética e moral, pois, 
até que ponto ele colocará os seus valores em questão para ser 
aceito em um grupo social? Nesse momento, a solidão pode ser 
uma aliada, mostrando que ela não é de todo ruim. 

“Para defi nir o que é prioridade na sua vida, o que é essencial e 
o que é secundário, enfi m, uma série de questões que vão afetar 
a rotina da vida pessoal, deve ser decidida em um momento de 
solidão. Olhar para essas questões com a infl uência de um gru-
po social pode nem sempre estar em harmonia com as próprias 
crenças da pessoa, o que pode fazer o indivíduo perder a sua 
personalidade e seus valores”, completa.

Ter a capacidade de refl etir sobre os aspectos positivos e ne-
gativos de fi car sozinho é essencial para a geração atual. Não se 
deixar consumir pelos avanços tecnológicos e saber aproveitar 
os momentos pessoalmente, e não só virtualmente. Semear afeto 
e companhia é o caminho para resolver esse problema chamado 
solidão.

chegaram ao Reino Unido, 
Alemanha, França e Espanha. 
Cada óculos deve custar 150 
euros (cerca de R$ 540).

Com os óculos, o usuário pode 

começar a registrar um vídeo a 
qualquer momento, bastando 
apenas pressionar um botão na 
haste lateral do acessório. Du-
rante a gravação, uma pequena 

luz se ascende por dentro ou 
por fora dos “Spectacles”, para 
sinalizar o curso da fi lmagem. 
A facilidade para fazer vídeos 
gerou críticas de internautas 
com relação à privacidade de 
outras pessoas, que poderiam 
ser gravadas sem consenti-
mento. 

O Snapchat é de proprieda-
de da companhia “Snap Inc”. 
O app foi criado por Evan 
Spiegel e Bobby Murphy, em 
2011, e inspirou redes sociais 
como o Facebook e Instagram 
a se tornarem mais “criativas” 
no compartilhamento de ima-
gens. O aplicativo registrou 
cerca de 55 milhões de usuá-
rios ativos por dia na Europa 
durante primeiro trimestre de 
2017, sendo que os europeus 
passam ao menos 30 minutos 
por dia na rede (ANSA/COM 
ANSA.)
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Uma plataforma gratuita pode 
ajudar municípios a localizar 
crianças que estão fora da escola. 
Lançada quinta (1º), a chamada 
Busca Ativa Escolar tem como 
objetivo apoiar os governos na 
identifi cação, no registro, controle 
e acompanhamento de crianças e 
jovens de 4 a 17 anos de idade que 
estão fora da escola ou em risco 
de evasão. 

Todo o processo é feito pela 
internet e a ferramenta pode ser 
acessada em qualquer dispositivo 
como computador de mesa, com-
putador portátil, tablet e celular 
(seja pelo envio de SMS ou uso 
de aplicativos em smartphones). 

Há também formulários im-
pressos para agentes que não têm 
acesso a dispositivos móveis. O 
processo começa com um alerta 
sobre uma criança ou adolescente 
que esteja fora da escola. Ao en-
contrá-la, o agente comunitário 
envia o alerta, por meio de SMS, 
aplicativo e site. 

A partir daí, um grupo interse-
torial de profi ssionais inicia uma 
série de ações, que vão desde 
uma conversa com a família, para 
entender as causas da exclusão, 
até o encaminhamento do caso 
para as áreas responsáveis por 
garantir a (re)matrícula dessa 
criança ou adolescente, bem como 
pelo acompanhamento de sua vida 
educacional.

Tudo é feito por meio da plata-
forma, que registra todas as ações 

e consolida dados que podem 
ser utilizados no planejamento 
e desenvolvimento de políticas 
públicas. De acordo com dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), 2,8 milhões 
de crianças e jovens em idade 
obrigatória, dos 4 aos 17 anos, 
estão fora da escola. Por lei, de 
acordo com o Plano Nacional de 
Educação (PNE), o país tinha até 
o ano passado para incluir todas 
essas crianças e adolescentes no 
sistema de ensino.

A exclusão escolar afeta, em es-
pecial, as camadas mais pobres da 
população, já privadas de outros 
direitos constitucionais. A maior 
parte das crinças e adolescentes 
fora da escola está nas cidades 
(2.141.148), muitos vivem em 
periferias. Na zona rural, 661.110 
estão fora das salas de aula, seja 
por falta de vagas em escolas pró-
ximas, problemas no transporte 
escolar ou outros fatores que im-
pedem o acesso e a permanência 
escolar. 

Muitas dessas crianças e desses 
adolescentes vivem na Região 
Amazônica e no Semiárido bra-
sileiro, espalhados por mais de 
2 mil municípios. A Busca Ativa 
Escolar é uma iniciativa do Unicef, 
Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social 
(Congemas), Instituto TIM e da 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undi-
me) (ABr).

Plataforma gratuita ajuda 
municípios a localizar 
crianças fora da escola

Divulgação

Os ministérios da Defesa e do Meio Am-
biente estudam propor a criação de uma 
nova categoria de unidade de conservação 
que englobe algumas das áreas terrestres e 
marítimas sob os cuidados das Forças Ar-
madas. Segundo o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, ainda não está certo se essas novas 
áreas de proteção da fl ora e da fauna seriam 
de proteção integral ou de uso sustentável, 
cujas regras de exploração são mais fl exíveis 
que no primeiro caso.

“Estamos reforçando juridicamente a 
defesa dessas áreas de que já cuidamos há 
séculos”, disse o ministro, citando como 
exemplo o Atol das Rocas – conjunto de 
ilhas oceânicas a 267 km de Natal, reconhe-
cido como reserva biológica desde 1979 e 
como sítio do Patrimônio Mundial Natural; 
o arquipélago Anavilhanas; o arquipélago de 
São Pedro e São Paulo, a cerca de mil km de 
Natal e a 520 km de Fernando de Noronha; 
a Mata do Curado – remanescente da Mata 
Atlântica, em Recife – e a área circunvizinha 
ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

“As Forças Armadas já protegem amplas 
áreas terrestres e marítimas. Por isso estamos 
propondo a criação de uma nova categoria 
de área de proteção ambiental, a Área Militar 

Especialmente Protegida. Isso signifi caria 
duas vantagens: uma maior segurança ju-
rídica para a manutenção das áreas que já 
protegemos e a ampliação do patrimônio 
ambiental protegido nacional”, disse Jung-
mann durante a cerimônia de lançamento do 
livro Defesa & Meio Ambiente – Preparo com 
Sustentabilidade, que registra as ações de 
proteção ambiental adotadas pela Marinha, 
Exército e Aeronáutica.

Atualmente, as unidades de proteção inte-
gral dividem-se em cinco categorias: Estação 
Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacio-
nal; Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre. Já as unidades de uso sustentável 
são classifi cadas em uma de sete categorias: 
Área de Proteção Ambiental; Área de Rele-
vante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; 
Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Para o ministro da Defesa, há, entre as 
áreas de uso militar, terrenos cujas ca-
racterísticas naturais também precisam 
ser protegidas tanto por sua importância 
ambiental, quanto estratégica. “São áreas 
que se tornaram extremamente valiosas, 
passíveis de serem negociadas em termos 

de mercado. É compreensível, mas, para o 
ministério e as Forças Armadas, trata-se 
de áreas fundamentais. Não só porque são 
militares, mas também porque representam 
um patrimônio ambiental brasileiro”, acres-
centou o ministro.

Ele minimizou o risco de a criação de novas 
unidades de conservação gerarem confl ito 
entre o Ministério da Defesa ou o comando 
das Forças Armadas e os eventuais morado-
res de algumas dessas áreas, a exemplo de 
Alcântara, no Maranhão, onde uma disputa 
com comunidades quilombolas se arrasta 
por mais de três décadas, impedindo os 
planos de expansão do centro de lançamento 
aeroespacial.

“Em Alcântara não há confl ito ambiental. O 
que há é uma questão que está em vias de ser 
resolvida, pois já há um termo de ajuste de 
conduta com o Ministério Público. Já há um 
pré-acordo com a comunidade quilombola e 
que resolve um direito das populações tradi-
cionais”, afi rmou Jungmann, enfatizando que 
as áreas militares especialmente protegidas 
serão “uma barreira a mais” contra as pressões 
da especulação imobiliária e do crescimento 
urbano desordenado sobre áreas militares 
estratégicas (ABr).

Ministérios estudam transformar áreas 
militares em unidades de conservação
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O Brasil está em vias 

de promover avanços 

signifi cativos na Lei 

do Bem, que trata dos 

incentivos fi scais à 

inovação tecnológica. O 

momento não poderia 

ser mais adequado, 

considerando-se a 

premência de sairmos 

de umas das piores 

crises da história e o 

aprofundamento da 

desindustrialização do 

país

A última Pesquisa de 
Inovação Tecnológica 
do IBGE (Pintec) 

mostra que a indústria de 
transformação é a principal 
responsável pelo investi-
mento privado em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) 
do país. Sua participação, 
no entanto, diminuiu de 70% 
em 2011 para 66% em 2014, 
e pode ter piorado nos anos 
seguintes, o que reforça a im-
portância do aprimoramento 
dos incentivos fi scais para 
que o país mantenha o perfi l 
de investimento semelhante 
ao de países desenvolvidos. 
No Japão, Coreia, Alemanha 
e Estados Unidos, a indústria 
de transformação responde 
por respectivamente 88%, 
88%, 86% e 69% do investi-
mento em P&D.

Ainda que seja evidente a 
relação virtuosa entre indús-
tria de transformação, P&D e 
crescimento econômico, o in-
centivo fi scal à P&D enfrenta 
muita resistência em órgãos 
do governo, pois muitos deles 
limitam-se a enxergar o custo 
e não se atentam aos bene-
fícios de longo prazo. Hoje, 
27 dos 34 países-membros 
da OCDE dão tratamento 
tributário preferencial para 
os gastos em P&D. Em 2014, 
na Irlanda, França, Coreia, 
Canadá, Japão e Estados Uni-
dos, os incentivos de âmbito 
federal tiveram participação 
no PIB de respectivamente 
0,29%, 0,27%, 0,19%, 0,15%, 
0,14%, e 0,07%. No Brasil, 
esse percentual foi de 0,03%. 

Outros países fortemente 
industrializados, como Ale-
manha e Itália, só não fazem 
parte da lista por não divulga-
rem essas estatísticas, assim 
como, o percentual dos EUA 
deve estar subestimado em 
razão de considerar apenas 
os incentivos federais. E isso 
nos faz lembrar uma frase 
que se tornou popular entre 
economistas: “there is no free 
lunch” (“não existe almoço 
grátis”). Ela se encaixa perfei-
tamente nesse contexto, pois 
incentivo fi scal à P&D nada 
tem a ver com generosidade 
e benevolência.

Governos de todo o mundo 
reconhecem que estimular 
P&D e inovação nas empre-
sas faz com que todo o país 
se benefi cie da geração de 
mais conhecimento e de 
mais riqueza. No entanto, por 
diversos motivos, nem todos 
os agentes realizam esse 
investimento. No Brasil, por 
exemplo, destaca-se a hosti-
lidade do nosso ambiente de 
negócios agravada pelo Custo 
Brasil e valorização cambial.

Para ajudar a corrigir essa 
“falha de mercado”, o incen-
tivo fi scal é efi caz na medida 
em que diminui o risco e o 
custo do investimento, além 

de dar mais autonomia às 
empresas e agilidade no de-
senvolvimento dos projetos 
de inovação que, em geral, 
correm contra o tempo. 
Além disso, ele permite que 
o mercado, em vez do gover-
no, determine qual a melhor 
alocação dos recursos para 
P&D segundo setores e pro-
jetos. Se for bem desenhado, 
também pode diminuir os 
custos administrativos para 
as agências de fomento, o 
que parece adequado num 
contexto de ajuste fi scal.

Portanto, passados quase 
12 anos desde a promulga-
ção da Lei do Bem, o Brasil 
dá passos importantes no 
sentido de aprimorá-la. Essa 
iniciativa teve origem da 
reunião do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (CDES), no dia 7 de 
março, e equipes ministeriais 
tem o prazo de 60 dias para 
apresentar uma nova versão.

A Fiesp já entregou suas 
propostas ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Dentre 
várias sugestões que fi zemos, 
destaco algumas: estender 
os incentivos às empresas 
que apuram o imposto de 
renda pelo lucro presumido, 
e com isso torná-los acessí-
vel às empresas menores; 
aumentar de 60% para 
100% o incentivo sobre as 
despesas com P&D; rever a 
contratação de P&D extra-
muros, o que pode estimular 
o segmento de startups; e 
permitir o aproveitamento 
dos benefícios em períodos 
posteriores, quando houver 
prejuízo ou exceder o valor 
do lucro real.

Sabemos que é um trabalho 
difícil, mas a Fiesp seguirá 
insistente em garantir um 
aperfeiçoamento substancial 
nesse importante instru-
mento de apoio à inovação. 
Nossa expectativa é de que as 
medidas a serem anunciadas 
em breve sejam capazes de 
aumentar a atratividade do 
incentivo, ampliar o número 
de empresas benefi ciadas, e 
trazer mais segurança jurí-
dica no seu usufruto.

Não obstante esses avan-
ços, é importante ter em 
mente que o aperfeiçoamento 
da Lei do Bem é uma condi-
ção necessária, porém não 
é sufi ciente, para aumentar 
o nível de investimento em 
P&D haja vista o processo 
de desindustrialização do 
país. Ter uma indústria forte 
é condição essencial para um 
Brasil rico e bem-sucedido. 

A crise de 2008 deixou claro 
que os países com indústria 
de transformação sólida 
sofreram menos impactos, 
razão pela qual ganharam 
força as políticas de reindus-
trialização em várias partes 
do mundo. Programas como 
o “Make it in America” nos 
Estados Unidos e a meta da 
União Europeia de aumentar 
de 15% para 20% a participa-
ção da indústria no PIB até 
2020 ilustram essa estratégia.

O Brasil não pode fi car na 
contramão dessa tendência, 
sob o risco de se distanciar 
das principais rotas de de-
senvolvimento tecnológico 
do mundo e das tecnologias 
de fronteira que estão sob o 
guarda-chuva de Manufatura 
Avançada ou Indústria 4.0.

(*) - Vice-presidente e diretor do 
Departamento de Competitividade e 

Tecnologia da Fiesp.

Desafi os do incentivo 
fi scal à inovação no Brasil

José Ricardo Roriz Coelho (*)
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: AILSON FERREIRA MELO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 19 de agosto de 1988, 
residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Amaro José 
de Melo e de Maria de Lourdes Pereira da Silva. A pretendente: GLAUCE MATIAS 
ESTEVÃO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 13 de janeiro de 1985, residente e domiciliada na Chácara 
Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Américo Estevão Filho e de Benedita Matias Estevão.

O pretendente: CAIO EDUARDO GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) SP, no dia 12 de agosto de 
1991, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo 
Gabriel Junior e de Dalila do Lago Gabriel. A pretendente: VANESSA VIVIANE SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Bernardo do Campo (Registrada 
no 1º Subdistrito) SP, no dia 24 de novembro de 1987, residente e domiciliada na Vila 
Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Linduval Bento da Silva e de Maria Valdelice 
de Sousa Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GERSON BRUNO SILVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão garçon, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 29 de 
abril de 1992, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Bernardino do Nascimento e de Maria de Jesus Silveira. A convivente: 
MARTA CARLOS MAMEDIO DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 11 de 
agosto de 1987, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Mamedio dos Santos e de Iraildes Carlos da Silva dos Santos. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento 
exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O convivente: FRANCISCO KANASIRO, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Itaporã - MS, no dia 24 de janeiro de 1968, residente e domiciliado na Chácara 
Santo Antônio, São Paulo - SP, fi lho de Eiti Kanasiro e de Mitsu Kanasiro. A convivente: 
LUCIANI CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Blumenau 
(Registrada na Penha) SC, no dia 15 de fevereiro de 1974, residente e domiciliada na 
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, fi lha de José João Cordeiro Filho e de Nilsa 
Nadir da Luz Cordeiro. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, e IV do 
Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRE VARELA MAYORAL ROBLES, profi ssão: gestor de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Freguesia de São Sebastião da Pedreira, Concelho 
de Lisboa Portugal, data-nascimento: 20/01/1974, residente e domiciliado em Pinheiros, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Mayoral Teixeira Robles e de Maria da Graça de Oliveira 
Varela Pinto Teixeira Robles. A pretendente: MARIANA RIBEIRO PINTO FERREIRA, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 25/08/1989, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Alberto 
Rodrigues Pinto Ferreira e de Marcia Ribeiro Pinto Ferreira.

O pretendente: JOHN CRISTOPHER GOMES DA SILVA, profi ssão: operador de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/11/1990, 
residente e domiciliado no Jardim São Luiz, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos da Silva 
e de Selma Gomes de Oliveira. A pretendente: REGINA ANDRADE DOS SANTOS, 
profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/03/1995, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Pereira 
dos Santos e de Raquel Andrade dos Santos.

O pretendente: GABRIEL MESQUITA BRETTAS, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 17/05/1985, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Enéias Godinho Brettas e de Aline Mesquita 
Brettas. A pretendente: GABRIELA MACHADO ANDRÉ, profi ssão: jornalista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 25/06/1985, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Antonio André Neto e de Marisia de 
Oliveira Machado André.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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

Thais Matarazzo - Matarazzo - A escritora 
editora Thais, novamente encanta seus leitores com 
uma obra docemente curiosa. O leitor irá sentir-se 
numa roda de amigos, tipo fi m de noite, onde cada 
um, a seu modo e tempo, relatam seus “causos”. 
Alguns verdadeiros, como o impressionante relato 
do jornalista Geraldo Nunes, que literalmente veio 

abaixo, quando fazia uma reportagem num helicóptero, em 
São Paulo. A autora, não deixou por menos, até “alma penada” 
presenciou!! Gostosa leitura, para desanuviar, tempos infelizes, 
que estamos a enfrentar. Para qualquer faixa etária.

Contando Causos

Andréia Roma e Marli Arruda (Coords) 
– Leader – Profi ssionais com profunda experiência 
mercadológica, dissecam os assuntos titulados na 
obra, com viés rigoroso, todavia, de fácil entendimen-
to. Com abrangência de largo espectro, a maioria das 

atividades recebem o foco apropriado. Ressalto, sem demérito 
aos demais, o capitulo 7, por Dimitrios Asvestas: “Conceitos 
fundamentais”, no qual esclarece de maneira indelével, sobre 
os benefícios e a sadia “obrigatoriedade” do networking – Arte/
Ciência de fazer amigos e gerar negócios – Muito útil!

Networking & 
Empreendedorismo

Nícolas Vargas - Obra contextualizada em 
forma de diário, aliás, muito ins.....pirado, que o 
autor, faz questão de afi rmar, tratar-se de fi cção. 
Realmente não parece!! O protagonista, absoluta-
mente inquieto, vai do céu ao inferno, num estalar 
de dedos, tornando a leitura de suas páginas, uma 
cascata frenética de emoções. Tem-se a sensação 

de vivenciar suas peripécias, tamanha é a fl uidez de sua pena. 
Ótimo para ser cinematografado.

Chuva Ácida

 Manoela Serra – Autografi a – Uma obra no 
mínimo, corajosa. Autora relata um transtorno 
psíquico, muito mais comum, à nossa volta, do que 
podemos imaginar e avaliar: Transtorno Bipolar do 
Humor e Transtornos Afetivos: Depressão e Ansie-
dade, de quebra: Síndrome do Pânico. Uma doença 
tão penosa, quanto o tamanho de sua defi nição. 

Obra importante, que tem o condão de explicar em detalhes os 
sintomas e por consequência, seu portador conscientizar-se de 
sua existência e buscar ajuda e aconselhamento apropriados, 
bem como facilitar entendimento das pessoas que a circundam. 
Realmente assustador, particularmente sua incidência mundial. 
Verdadeiramente esclarecedor!

O Diário Bipolar

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

EFRARI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS
LTDA. Torna público que requereu junto a Secretaria de Gestão Ambiental a  Renovação
da Licença de Operação p/ Fabricação de peças e acessórios para veículos
automotores, localizada à Rua China, 217 -Taboão - SBCampo Cep: 09672-100.

LEONARDO LUIZ CHAGURI - ME. Torna Público que solicitou junto a Secretaria de
Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Serviços de manutenção e reparação me-
cânica de veículos automotores, localizada à Av. Senador Flaquer, nº 322 - Centro -
SBC - SP - CEP: 09725-440.

MANOEL FERREIRA DE SOUSA EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 23.551.905/0001-55
torna público que requereu ao SEMASA a Licença Previa, de instalação e de Operação
para Fabricação de Moveis com predominância em Madeira situada a Estrada do
Pedroso,280 Vila Luzita Santo André SP CEP: 09132-180 e declara aberto o prazo de
30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.

Durante encontro com estudantes, o 
líder da Igreja Católica convidou a 
todos a compartilharem seus bens 

com o próximo para não terem uma “atitude 
egoísta e sim manter a mão aberta, o que é 
símbolo de um coração aberto”.

“O mundo se muda abrindo o coração, 
ouvindo os outros, recebendo os outros 
e compartilhando as coisas. E você pode 
fazer o mesmo”, convidou Francisco que 
aproveitou o encontro na Sala Nervi para 
fazer um apelo para os jovens não falarem 
mal ‘das pessoas que não gostam ou acham 
antipáticas’. “Temos que mudar o mundo 
com as pequenas atitudes cotidianas, com 
generosidade, partilha, fazendo uma troca 
de atitudes fraternas, que inclui também 
não responder com insultos alguém que nos 
insulta. Nunca retribua o mal com o mal”, 
ressaltou.

Segundo o Pontífice, Jesus ensinou que 
é preciso “orar por todos! Orar por seus 
amigos e inimigos”. Assim como faz “nosso 
pai que está no céu”. Para ele, “não há ne-
nhuma varinha mágica, mas há coisas que 
temos que aprender diariamente”. Além 
disso, o Papa aproveitou o encontro para 
dizer aos jovens que não se deve ter medo 
de mudanças. “A vida é um contínuo bom 
dia e adeus. A gente cresce encontrando 
e desencontrando. Se você não aprender 
a dizer olá e adeus, nunca irá aprender a 

Papa pede que jovens tenham 
coração aberto para mudar mundo
O papa Francisco fez um alerta ao receber mais de seis mil jovens no Vaticano na última sexta-feira (2) 
e afi rmou que para mudar o mundo “é preciso ter o coração aberto, e não fechado”

O papa Francisco fez um alerta ao receber mais de seis mil jovens no Vaticano.
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conhecer novas pessoas”, explicou.
Francisco ainda pediu para todos terem 

“uma sensação de desafi o”. “Na vida temos 
que nos acostumar com isso. É preciso deixar 
algo e conhecer coisas novas, isso também 
é um risco. Tem gente que tem tanto medo 
de dar um passo para frente que sempre 
fi ca parado. E muito parado, não cresce”, 
acrescentou o Pontífi ce.

“Devemos ver a vida olhando adiante de 
nós, sempre em busca de novos horizon-
tes. E isso diz respeito a conhecer novas 
pessoas, novas situações. Isso não signifi ca 
esquecer o outro, é sempre bom recordar. 
Geralmente encontramos os antigos com-
panheiros, nos saudamos, mas seguimos 
em frente. Isso é crescer”, fi nalizou (ANSA/
COM ANSA).


