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“Existem certas 
ocasiões em que 
um homem tem de 
revelar metade do 
seu segredo para 
manter oculto o 
resto”.
Conde de Chesterfi eld (1694/1773)
Escritor inglês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,01% Pontos: 
60.761,74 Máxima de +0,69% 
: 61.188 pontos Mínima de 
-0,37% : 60.544 pontos Volu-
me: 7,22 bilhões Variação em 
2017: 0,89% Variação no mês: 
-3,11% Dow Jones: -0,27% Pon-
tos: 21.410,03 Nasdaq: +0,74% 
Pontos: 6.233,95 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3309 Venda: R$ 3,3314 
Variação: -0,02% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: +0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3241 Venda: R$ 
3,3247 Variação: +0,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2770 
Venda: R$ 3,4670 Variação: 
estável - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,07% 
ao ano. - Capital de giro, 14,43% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.245,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,2% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,3390 Variação: 
+0,12% - Euro (17h48) Compra: 
US$ 1,1168   Venda: US$ 1,1168   
Variação: +0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7170 Venda: R$ 
3,7190 Variação: +0,3% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7300 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: +0,26%.

Futuro: +0,37% Pontos: 61.575 
Máxima (pontos): 62.075 Míni-
ma (pontos): 61.360. Global 40 
Cotação: 914,189 centavos de 
dólar Variação: +1,51%.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, rece-
beu seu homólogo 

brasileiro, Michel Temer, 
ontem (21) e os dois líderes 
assinaram diversos acordos 
comerciais bilaterais. De 
acordo com o mandatário 
russo, as reuniões entre as 
comitivas das duas nações 
confirmaram seu interesse 
com o “desenvolvimento” na 
cooperação bilateral e disse 
que “os empresários russos 
estão investindo de maneira 
cativa no Brasil”.

Putin ainda destacou as 
parcerias feitas no setor 
de infraestrutura, especial-
mente, na energia e nas fer-

     

Putin e Temer assinam 
acordos e defendem 
reforçar parcerias

rovias brasileiras e destacou 
que a parceria deverá ser 
reforçada. Por sua vez, Temer 
destacou que sua viagem re-
novou “uma parceria efetiva-
mente estratégica entre dois 
países de grande extensão” 
e que é preciso que as duas 
nações se unam no cenário 
internacional. Ressaltou a 
importância da intensifica-
ção da parceria também nos 
organismos internacionais, 
como o G20, que reúne as 
20 maiores economias do 
mundo, e no grupo Brics - que 
reúne Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul.

Destacando o aumento do 
comércio bilateral em 2017, 

Temer informou que apre-
sentou pontos de cooperação 
em “outras áreas” de desen-
volvimento e que quer os 
russos ajudando no progresso 
científico e tecnológico bra-
sileiro. “Estou certo que hoje 
demos um passo importante 
a este futuro”, acrescentou 
o brasileiro agradecendo a 
hospitalidade e a recepção 
do governo russo durante 
sua visita ao país. O presi-
dente brasileiro ressaltou 
que “atualizou” Putin sobre a 
“modernização” da economia 
brasileira e sobre seu progra-
ma de reformas, como havia 
feito a empresários russos 
na noite de terça-feira (20). 

Os presidentes Vladimir Putin e Michel Temer se cumprimentam

no Kremlim, em Mosvcou.

O encontro com Putin, após 
reuniões com a senadora Va-
lentina Matvienko e com o pre-
mier Dmitry Medvedev, era o 
último compromisso de Temer 

na Rússia ontem. De Moscou, 
o mandatário segue em sua 
viagem internacional e vai 
para Oslo, na Noruega, onde 
se reunirá com investidores e 

terá um encontro com o rei 
Harald V, a primeira-ministra 
Erna Solberg e o presiden-
te do Parlamento, Olemic 
Thommessen (ANSA).

Lder do PT na Câmara,

Carlos Zarattini.

Brasília - O líder do PT na 
Câmara, Carlos Zarattini (SP), 
anunciou, ontem (21), que o 
partido desistiu da proposta 
de voto em lista fechada no 
debate da reforma política. A 
justifi cativa é a falta de apoio 
de parlamentares de outras 
bancadas. “Nós não temos 
votos sufi cientes para aprovar 
esse sistema que a gente cha-
ma de pré ordenada. Então 
queremos insistir no sistema 
proporcional, que é o de lista 
aberta, no qual o eleitor além 
de escolher o partido, escolhe 
o candidato”, disse referindo-se 
ao atual sistema de votação.

Ao explicar que o PT vai defen-
der a manutenção do voto propor-
cional, Zarattini criticou outras 
propostas em discussão na Casa, 
como o chamado “distritão”, no 
qual apenas os mais votados são 
eleitos, independentemente de 
partido ou coligação. “Vem cres-
cendo uma proposta que visa a 
manter os atuais deputados, que 
é o chamado “distritão”. Isso pode 
parecer bom para o eleitor, mas 
esconde uma grande tramoia. O 

Presidente do IBGE,

Roberto Olinto.

Na presidência do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE) desde o dia 1º de 
junho, Roberto Olinto afi rmou 
que o presidente anterior, 
Paulo Rabello de Castro, “con-
fundiu um pouco as coisas”, ao 
afi rmar que os técnicos do IBGE 
eram economistas de elevador 
por se limitarem a comentar os 
dados, sem fazer projeções. “A 
credibilidade se dá pela isenção 
e imparcialidade. Técnicos 
não fazem comentário. Nossa 
missão é apresentar o dado, 
explicar para trás, ser o mais 
erudito, mas, acima de tudo, 
preservando a credibilidade do 
instituto”, afi rmou. 

Em seguida, disse que o IBGE 
“não faz sobe e desce”, mas que, 
em alguns momentos “é inevitá-
vel, porque conjuntura é sobe e 
desce, não tem jeito”. Segundo 
Olinto, há intenção de mudar 
a divulgação, incorporando no-
vos meios de comunicação que 
tornem as informações mais pa-
latáveis e menos técnicas. Ele 
ainda afi rmou que vai discutir 
um plano de carreira para os 

Prefeito paulistano,

João Doria.

São Paulo - Em discurso para 
empresários do setor de franquias 
ontem (21), o prefeito João Doria 
prometeu reduzir para dois dias 
o prazo para a abertura de em-
presas na cidade de São Paulo a 
partir de junho de 2018. O tucano 
divulgou o programa “Empreen-
da Fácil”, feito em parceira com 
o governo do Estado, e afi rmou 
que já foi possível reduzir de uma 
média de 128 para sete dias o 
tempo de espera. 

Doria afi rmou que propôs 
para o secretário de Inovação e 
Tecnologia, Daniel Annenberg, 
o desafi o de simplifi car a buro-
cracia para os empreendedores 
e reduzir gradativamente o 
tempo que leva para uma 
empresa ser aberta na capital 
paulista. A meta é reduzir para 
cinco dias em janeiro e para dois 
dias em junho do ano que vem. 

O tucano afi rmou que o objeti-
vo é, em 2018, colocar São Paulo 
entre as cinco melhores cidades 
do mundo para o empreende-
dorismo. Doria voltou a falar 
que é preciso ter “esperança no 
Brasil” e pediu que os empresá-
rios não se “contaminem” com 
a situação política e comecem 
a investir em seus negócios. 

Justiça bloqueia 
venda de ativos da 
JBS

O juiz Ricardo Soares Leite, 
da 10ª Vara Federal de Brasília, 
proibiu a empresa JBS de vender 
subsidiárias na Argentina, no Pa-
raguai e no Uruguai para unidades 
naqueles países controladas pela 
Minerva, segunda maior compa-
nhia de carne bovina do Brasil. O 
valor do negócio, que havia sido 
anunciado no início deste mês, 
é de US$ 300 milhões, o que no 
câmbio de ontem (21) equivaleria 
a cerca de R$ 1 bilhão.

A permissão para a venda ha-
via sido solicitada pelas defesas 
dos irmãos Joesley e Wesley 
Batista, donos da JBS. Soares 
Leite é o juiz responsável pela 
Operação Bullish, na qual são 
investigados desvios no BN-
DES em favor da empresa. O 
bloqueio de ativos da JBS foi 
imposto como medida cautelar 
pelo magistrado.

Na decisão, o juiz escreveu 
considerar a venda “prematu-
ra”, pois ainda não foram apre-
sentadas provas que respaldem 
o suposto favorecimento da JBS 
pelo BNDES, conforme relata-
do por executivos da empresa 
em acordo de delação premiada 
com a Justiça (ABr).

Cursos a distância
O MEC publicou ontem (21) 

uma portaria que possibilita o 
credenciamento de instituições 
de ensino superior para cursos de 
educação a distância (EaD) sem o 
credenciamento para cursos pre-
senciais. Com isso, as instituições 
poderão oferecer exclusivamente 
cursos EaD, na graduação e na 
pós-graduação lato sensu (com 
caráter de especialização) ou atuar 
também na modalidade presencial.

Houve recuo no número 

de incorporações e nas 

construções públicas.

Todos os setores de atividade 
ligados à construção civil do 
país fecharam com números 
negativos no valor adicionado 
entre 2014 e 2015. Houve recuo 
no número de empresas ativas, 
na receita operacional líquida, 
no número de incorporações 
e nas construções contratadas 
por entidades públicas, que 
perderam participação entre um 
ano e outro. A constatação é da 
Pesquisa Anual da Indústria da 
Construção que o IBGE divulgou 
ontem (21), no Rio de Janeiro. 

Os empreendimentos realiza-
dos pelo indústria da constru-
ção somaram R$ 354,4 bilhões, 
queda de 16,5% em relação 
a 2014. O mesmo aconteceu 
com a receita operacional 
líquida, que, ao fechar com 
movimentação de R$ 323,9 
bilhões, também registrou 
retração de 18,7% em termos 
reais. Já o gasto com pessoal 
ocupado correspondeu a 33,3% 
dos custos e despesas dessas 
empresas. Já o salário médio 
mensal recuou 1,4%, passando 
de R$ 1.970,05 em 2014 para 
R$ 1.943,43 em 2015.
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Secretário-geral da ONU, 

António Guterres.

Nações Unidas - O secre-
tário-geral da ONU, António 
Guterres, disse ontem (21) 
que a falta de engajamento dos 
Estados Unidos nos assuntos 
globais - como a mudança 
climática, direitos humanos e 
manutenção da paz - abriria o 
caminho para que outras forças 
internacionais ou regionais 
preencham o vazio.

Em sua primeira coletiva 
de imprensa como secretário-
-geral, Guterres tratou da mu-
dança no relacionamento entre 
EUA e ONU, dos confl itos e da 
fome na África e no Oriente 
Médio e da crise global de 
refugiados sem precedentes. 
“Se os EUA se desvincularem 
de vários aspectos da política 
internacional e muitos das rela-
ções internacionais, será inevi-
tável que outros atores ocupem 
o espaço”, disse Guterres. Ele 
acrescentou que isso não seria 
bom nem para os americanos 
nem para o mundo.

Guterres deixou claro que 
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Construção civil têm queda 
de 16,5% entre 2014 e 2015

bilhões, em 2014, para R$ 106,9 
bilhões, em 2015”. Na avaliação 
do gerente da Pesquisa Anual 
da Indústria da Construção, 
José Carlos Guabyraba, os 
resultados da construção 
civil relativos a 2015 foram 
infl uenciados pela retração da 
economia brasileira, traduzida 
nos números do PIB. 

“Deve-se observar que a 
variação do PIB trimestral em 
2015, em relação a 2014, foi 
de -3,8%, a maior retração da 
série histórica atual iniciada em 
1996. A partir de 2014, o seg-
mento da construção passou a 
refl etir o ambiente de desacele-
ração da atividade econômica 
do país, evidenciado, no âmbito 
da demanda interna, pela perda 
de dinamismo do consumo das 
famílias, que apresentou queda 
de -3,9% em relação a 2014”. 
Os números indicam, ainda, 
que havia 131,5 mil empresas 
ativas em 2015 que emprega-
vam 2,4 milhões de pessoas. 
Este nível de ocupação do setor 
da construção, no entanto, foi 
meio milhão a menos do que 
em 2014 (ABr).

A avaliação do IBGE é clara: 
“todos os setores de atividade 
tiveram variação negativa do 
valor adicionado entre 2014 
e 2015. Além das construções 
contratadas por entidades 
públicas terem perdido parti-
cipação de 2014 para 2015, as 
obras de infraestrutura, grupo 
de maior peso na construção, 
reduziram o valor de R$ 138,9 

Outras forças podem 
substituir o vazio 
deixado pelos EUA

suas visões divergem das dos 
EUA em várias questões, in-
cluindo a decisão de deixar 
o Acordo de Paris, cortes or-
çamentários para programas 
da ONU, e o recente aumento 
das tensões entre os EUA e a 
Rússia no espaço aéreo sírio. 
O secretário-geral afirmou 
que os cortes propostos no 
Orçamento dos EUA criariam 
“um problema irresolúvel para 
a administração da ONU” (AE).

Doria: prazo de 2 dias para 
abertura de empresas

“Não percam a esperança, não 
deixem se contaminar com a 
questão política, olhem a eco-
nomia dos seus negócios, olhem 
para o número de franquias”, 
afi rmou em sua apresentação. 

O prefeito afi rmou que quer 
contribuir para o Brasil utili-
zando sua voz como prefeito 
de São Paulo, mas que isso não 
envolve a expectativa de ser 
candidato a algum cargo no ano 
que vem. “Esta contribuição 
não envolve nenhuma candi-
datura ou expectativa. Não sou 
candidato a presidente nem a 
governador. Eu sou candidato 
a ser um bom prefeito de São 
Paulo”, afi rmou (AE).

PT desiste da lista fechada 
na reforma política

número de candidatos vai cair 
violentamente, só vão ser can-
didatos os que já são deputados 
e isso vai diminuir a renovação 
nesta Casa”, argumentou.

O líder petista afi rmou ainda 
que o PT negocia com a base 
aliada do governo para acelerar 
a votação da reforma política 
antes da apresentação de uma 
provável denúncia da Procura-
doria-Geral da República (PGR) 
contra o presidente Temer. “No 
nosso modo de ver, ao chegar a 
denúncia na Câmara, nós vamos 
viver um momento de grande 
conturbação política (AE).

IBGE: o papel do instituto 
não é dar opinião

funcionários com o Ministério 
do Planejamento.

Sobre a formação de par-
cerias para a elaboração de 
pesquisas, sugerida na gestão 
de Rabello, ela não foi com-
pletamente descartada. Mas, 
ressaltou que não há possi-
bilidade de fi rmar acordo de 
exclusividade na divulgação de 
dados. “A parceria é bem vinda, 
mas a exclusividade de dados 
não é permitida”, disse (AE).



OPINIÃO

Cidadãos globais
ou do cosmos

Vivemos na época do 

abuso do poder por 

homens que se julgam 

acima de tudo e de 

todos, impondo sua 

vontade de forma 

tirânica. 

Não querem assumir 
a responsabilidade, 
inerente a todos os 

seres humanos, de construir 
e benefi ciar o mundo em que 
vivemos para viabilizar a paz, 
o progresso e a evolução. Con-
fi guram um arremedo de seres 
humanos e estadistas, pois com 
suas ações e paixão pelo poder, 
conduzem tudo para o abismo 
das cobiças e vaidades.

Em todo esse período pós-
-guerra, com a supremacia do 
dólar, o que se observou foi 
a falta de mecanismos para 
equilibrar a balança comercial 
e as contas externas, situação 
que permanece desafiando 
o equilíbrio do progresso. 
Globalização e abertura são 
processos que avançam, mas 
não deveriam destruir a au-
tossufi ciência, arrasando os 
países defi cientes e com baixo 
preparo da população, e que 
fazem o papel de fornecedores 
de matérias-primas e mercado 
consumidor.

Os países como o Brasil pre-
cisam de dólares não apenas 
para as importações, como 
também para o turismo para 
cobrir serviços, juros, royalties, 
remessas de lucros e dividen-
dos, e devido às exportações de 
primários serem insufi cientes, 
são atraídos dólares especu-
lativos com taxa abusiva de 
juros. São mecanismos que o 
FMI deveria ter examinado e 
provido uma forma equilibra-
da para impedir a continuada 
sangria enfraquecedora, mas 
principalmente os governan-
tes deveriam evitar a criação 
continuada de passivos.

Durante décadas o dólar 
permaneceu totalmente nas 
mãos dos Estados Unidos. Atu-
almente vários países dispõem 
de reservas em dólares, sendo 
a da China estimada em US$ 3 
trilhões, enquanto os Estados 
Unidos ostentam uma dívida 
de US$ 19 trilhões.  O presi-
dente Donald Trump quer a 
reciprocidade do “toma lá, da 
cá”. Para que haja paz e pro-
gresso no mundo tem de haver 
equilíbrio na balança comercial 
e nas contas correntes, aspecto 
descuidado pela maioria dos 
governantes. 

O tabelamento de preços é 
condenado por grande parte 

dos economistas que, no en-
tanto, não se alarma quando 
o preço do dólar, mercadoria 
rara nos países defi citários, 
fi ca cotado com preço fi xo. A 
cobiça pelo poder e domina-
ção gera desconfi ança mútua. 
Para que a democracia possa 
ser fi rme é necessário que os 
povos se pautem pela mesma 
plataforma de fatos. 

Porém, para esta ter êxito, 
deve ser baseada nos fatos 
concretos das leis naturais 
da Criação, e não em teorias 
fugazes criadas pela mente 
dos homens. Sem alvos co-
muns de aprimoramento das 
condições de vida e da espécie 
humana tudo passa a se basear 
em opiniões individualistas e 
tirânicas.

A escola tem uma grave la-
cuna ao não estimular os estu-
dantes a refl etir sobre o mundo 
em que vivem - o planeta Terra, 
que foi especialmente dotado 
para permitir a vida e o desen-
volvimento do ser humano. Ela 
deveria focar a natureza e suas 
leis, e a nossa responsabilidade 
em preservá-la, para evitar ou 
diminuir a destruição ambien-
tal, econômica e social.

Claudia Costin, colunista do 
jornal Folha de São Paulo, foca-
lizou num artigo os “cidadãos 
globais”, pois nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
recentemente aprovados pela 
ONU, inclui-se a ideia de for-
mar jovens para a cidadania 
global, de forma que a próxima 
geração possa construir um 
mundo melhor. Eu particu-
larmente prefi ro “cidadãos do 
cosmos” como uma vez disse 
Tom Hanks em documentário 
sobre o Big Bang. 

Diariamente nos abaste-
cemos e sobrevivemos com 
recursos da natureza. Não é 
um absurdo lembrarmos e co-
memorarmos o meio ambiente 
apenas numa data específi ca 
a cada ano? Ao longo dos 
séculos, o homem, com o seu 
livre arbítrio, passou a fazer 
escolhas e a tomar decisões 
que acabaram transformando 
o mundo num lugar perigoso 
para se viver. 

Urge eliminar a ignorância 
que tem levado os humanos 
a falhar como nenhuma outra 
espécie.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel e é 
associado ao Rotary Club de São 

Paulo. É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 
qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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A proposição é do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (21) o substitutivo do 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) à proposta que 
prevê um recall para o mandato 
de presidente da República. De 
iniciativa do senador Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE), o 
texto original estendia a medi-
da a governadores, prefeitos, 
senadores, deputados (fede-
rais, estaduais e distritais) e 
vereadores após dois anos de 
exercício no cargo. 

No entanto, o substitutivo de 
Anastasia limitou essa possibili-
dade ao chefe do Executivo, que 
poderá ter seu mandato revoga-
do por proposta assinada por, 
pelo menos, 10% do número de 
eleitores que compareceram à 
última eleição presidencial. Com 

isso, tanto a proposta original 
quanto o substitutivo seguem 
para dois turnos de votação no 
plenário da Casa, ainda sem data 
prevista. Para ser aprovada, é 
necessário o apoio de dois terços 
dos senadores. Se aprovado, 
o texto segue para a Câmara, 
onde também são necessárias 
duas votações, também com a 
aprovação de dois terços dos 
deputados.

Pelo texto, caso a população 
decida pela revogação do man-
dato de presidente da Repúbli-
ca, por exemplo, o cargo fi ca 
vago até que o vice-presidente 
assuma. Se este também estiver 
vago, assume o presidente da 
Câmara, que deverá convocar 
eleições diretas ou indiretas, 
dependendo do momento em 
que a revogação ocorrer (ABr).

Estação se caracteriza pela chegada de massas de ar frio, 

procedentes do Sul do continente,

que derrubam as temperaturas.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet), as chances 

de ocorrência do fenômeno El 
Niño diminuíram no último mês. 
Mesmo que haja confi rmação 
do fenômeno, ele será de baixa 
intensidade.

O período também se carac-
teriza pela chegada de massas 
de ar frio, procedentes do Sul 
do continente, que derrubam 
as temperaturas. 

Essa queda pode provocar 
formação de geadas no Sul, 
Sudeste e em Mato Grosso do 
Sul; neve nas áreas serranas e 
de planalto no Sul do país; e 
friagem em Rondônia, no Acre 
e sul do Amazonas. Na região 
Centro-Oeste, o período seco 
já começou. A tendência é de 
que a umidade relativa do ar nos 
próximos meses fi que abaixo de 
30%, com picos mínimos abaixo 
de 20%. O tempo seco também 
será uma característica da 
Região Sudeste para os meses 
de inverno, especialmente em 
Minas Gerais. 

Papa nomeia 
novo bispo 
para o Piauí

Após mais de um ano 
sem um bispo titular, a 
diocese de Campo Maior, no 
Piauí, fi nalmente recebeu 
a notícia de qual religioso 
ocupará a posição. Ontem 
(21), o Vaticano anunciou 
que o padre Francisco de 
Assis Gabriel dos Santos 
foi nomeado. Santos nasceu 
em 1968 em Esperança, no 
interior da Paraíba, e com-
pletou seu ensino superior 
no Instituto Teológico e 
Pastoral do Ceará - ITEP 
(fi losofi a), no Instituto Tec-
nológico São Paulo ITESP 
(teologia) e na Universida-
de Católica de Pernambuco 
(jornalismo). 

O religioso se ordenou em 
2000 e desde então desem-
penhou várias funções nas 
Dioceses de Recife e de Ga-
ranhuns, como o de pároco 
da igreja de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, na 
cidade pernambucana. 
Além disso, desde 2011, 
o católico é o vigário vice-
-provincial Redentorista 
em Recife (ANSA).

PSG quer Cristiano Ronaldo.

Se preparando para a pró-
xima temporada, a diretoria 
do Paris Saint-Germain (PSG) 
confi rmou ontem (21) que irá 
disponibilizar cerca de 220 
milhões de euros para o clube 
se reforçar na janela de trans-
ferências. Os grandes objetivos 
do time parisiense no mercado, 
segundo o jornal “L’Èquipe”, 
são os atacantes Cristiano Ro-
naldo e Kylian Mbappé. Parar 
tirar CR7 do Real Madrid, o 
PSG estaria preparando uma 
proposta de 100 a 150 milhões 
de euros, um valor inferior ao 
que o clube madrilenho espera 
vender o português, já que há 
muitos rumores sobre sua saída.

Já o jovem Mbappé, parece 
que cada vez mais distante de 
permanecer no Monaco. O ata-
cante de apenas 18 anos é alvo 
de diversas equipes europeias, 
tendo como valor de mercado 
mais de 100 milhões de euros. 
O PSG ainda não realizou 
nenhuma grande contratação 
nesta janela de transferência. 
Mas, rumores apontam que o 
zagueiro Pepe, de 34 anos, está 
muito próximo de ser anuncia-
do pelo clube. Também houve 
especulações na mídia francesa 
de que o colombiano James 

No Brasil, o crescimento demográfi co será mais lento, devido às 

taxas de fertilidade mais baixas.

Novas projeções demográ-
fi cas da ONU apresentadas 
ontem (21) mostram que a po-
pulação mundial chegará a 8,5 
bilhões até 2030, um aumento 
de 1 bilhão de pessoas em 13 
anos. A organização fez uma 
atualização de seus cálculos 
que confi rma as tendências 
apontadas no último relatório 
deste tipo, publicado em 2015. 
As Nações Unidas esperam 
que a população mundial au-
mente até 9,8 bilhões pessoas 
em 2050 e que, para 2100, 
o mundo tenha quase 11,2 
bilhões de habitantes. 

Os dados constam do re-
latório Perspectivas da Po-
pulação Mundial: Revisão 
de 2017, lançado hoje pelo 
Departamento dos Assuntos 
Econômicos e Sociais da ONU. 
Mais da metade do crescimen-
to populacional entre hoje e 
2050 se concentrará em nove 
países: Índia, Nigéria, Repú-
blica Democrática do Congo, 
Paquistão, Etiópia, Tanzânia, 
Estados Unidos, Uganda e 
Indonésia. As projeções di-
zem que a Nigéria superará 
os EUA como o terceiro país 
mais populoso antes de 2050.

No Brasil, o crescimento 
demográfi co será mais lento 

Geraldo Magela/Ag.Senado
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Inverno começa com previsão 
de El Niño de baixa intensidade
O inverno no Hemisfério Sul começou ontem (21) à 1h24. A estação, que segue até 22 de setembro às 
17h02, é marcada por um período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e na maior parte 
do Norte do país

de normal a abaixo da média, o 
que favorecerá as geadas, mas, 
menos intensas do que em 2016. 
Para o Norte do país, a meteo-
rologia prevê a permanência de 
chuvas variando de normal a 
abaixo do esperado. A exceção é 
o nordeste de Roraima e o centro-
-norte do Pará. A possibilidade 
de ocorrência de temperaturas 
médias abaixo do normal favore-
ce a incidência de friagem, prin-
cipalmente no sul do Amazonas, 
Acre e de Rondônia.

No outono, as chuvas ocorre-
ram com maior intensidade no 
leste da Região Nordeste, princi-
palmente em Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe e parte da Bahia. 
Acumulados de chuva muito 
acima da média são comuns 
nessa área. O mesmo ocorreu 
nos anos de 1966, 1975, 1985 e 
2009. O órgão chama atenção 
para o fato de que a estação chu-
vosa na região segue até agosto, 
favorecendo a ocorrência de 
chuvas que podem ultrapassar 
o volume de 100 milímetros em 
um único dia (ABr).

As chuvas devem permane-
cer dentro do esperado para 
o período, exceto São Paulo 
e o sul do Rio de Janeiro, que 
podem ter chuvas acima do 
esperado. As temperaturas 
devem permanecer acima da 
média em grande parte da 
região, mas, em alguns pon-
tos, massas de ar frio podem 

provocar declínio acentuado 
da temperatura e formação de 
geada. O Paraná, Santa Catarina 
e o nordeste do Rio Grande do 
Sul devem ter chuvas acima da 
média. O aumento de frentes 
frias vai contribuir para maiores 
variações de temperatura ao 
longo dos próximos três meses. 

Mesmo assim, elas se mantêm 

População mundial chegará a
8,6 bilhões de pessoas em 2030

devido às taxas de fertilidade, 
que baixaram em quase todas 
as regiões do mundo. O Brasil 
está entre os 10 países que re-
gistraram menor fertilidade em 
relação ao nível de reposição en-
tre 2010 e 2015. Enquanto isso, 
a Índia - que atualmente tem 1,3 
bilhão de habitantes ou 18% da 
população mundial - passará em 
aproximadamente sete anos a 
China - que agora tem cerca de 
1,4 bilhão de habitantes - como 
o país mais populoso do planeta.

Apesar da população do mundo 
seguir aumentando, isso aconte-
cerá a um ritmo mais lento do que 

nos últimos anos devidos a uma 
redução da taxa de fertilidade 
em praticamente todas as regi-
ões, inclusive em lugares onde 
segue sendo muito alta, como 
na África. Nos últimos anos a 
Europa foi o único continente 
onde o número de fi lhos por 
mulher aumentou, passando 
de 1,4 no período 2000-2005, 
para 1,6 no período 2010-2015. 
Apesar isso, a Europa será a 
única região onde o número 
de habitantes se reduzirá entre 
2017 e 2030, passando de 742 
milhões para cerca de 739 (Ag.
EFE/ONU News). 

Avança no Senado 
proposta de recall para 
presidente da República

Paris Saint-Germain 
mira contratações
de CR7 e Mbappé

Rodríguez foi oferecido ao Paris 
Saint-Germain, mas ouviu um 
“não” e virou plano B. 

Na última temporada, o PSG 
fi cou com o vice-campeonato 
da Ligue 1, encerrando a com-
petição com 87 pontos, oito 
atrás do campeão Monaco. 
Sem conquistar nenhum título 
de grande expressão, o clube 
parisiense busca reforçar seu 
elenco para ser competitivo na 
temporada 2017/18 (ANSA).
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Lições de liderança pelo maior 
imperador da China

A dinastia Tang, uma 

das mais longas na 

história da China (618-

907), é saudada por 

historiadores como a 

época de ouro do país 

Essa administração de 
sucesso se deve, em 
grande parte, às es-

tratégias do imperador Tang 
Taizong, um dos maiores líde-
res da história. Ele assumiu o 
império com apenas 28 anos 
de idade, se cercando de talen-
tosos ministros que debatiam 
com frequência como melhor 
governar e alcançar longevi-
dade para a dinastia. Durante 
os encontros, ele demonstrava 
como ninguém sua capacidade 
de liderança e seu conhecimen-
to sobre as características de 
um administrador de sucesso. 

“O líder é, para o povo, um 
exemplo a ser seguido. Ele 
deve inspirar admiração e 
estima. Deve ser tolerante e 
magnânimo, de modo a unir o 
povo. Deve ser justo e impar-
cial ao tomar decisões. Deve 
combinar autoridade com be-
nevolência. Deve ser humilde 
e diligente. Deve tratar seus 
pais com devoção fi liar e seus 
ministros com respeito. Deve 
praticar a virtude e a honra-
dez”, dizia ele.

Segundo Taizong, um gran-
de líder deve saber dominar 
as suas fraquezas e controlar 
os seus desejos para evitar a 
confusão da mente. Por isso, 
é necessário adquirir auto-
conhecimento por meio do 
autoexame e da observação 
de outras pessoas. Para ele, 
a inteligência emocional e o 
autoconhecimento levam à 
mudança de si mesmo, que, por 
sua vez, leva a transformações 
externas, as quais permitirão 
que você seja um líder bem 
sucedido.

O imperador também desta-

cava que um soberano precisa 
ser tolerante, modesto e hu-
milde, exercer sua autoridade 
com prudência, saber ouvir 
quando necessário e não tentar 
esconder os próprios erros. 
Para colocar isso em prática, 
além das reuniões com seus 
brilhantes ministros, Taizong 
frequentemente se dirigia a 
funcionários mais inferiores 
para saber o que estava acon-
tecendo no país. 

Prestar atenção nos traba-
lhadores mais simples seria 
uma das formas de aumentar 
a efi cácia de seu governo, por-
que eles são vistos como seus 
representantes e o modo como 
trabalham tem impacto direto 
sobre o futuro.  

Entre as razões de sucesso 
da dinastia também estão a 
sabedoria e o caráter excep-
cional de Taizong, que perdoou 
seus antigos inimigos, recrutou 
homens capazes e manteve a 
prática da sinceridade em seu 
governo. Internamente, seu 
triunfo pode ser atribuído ao 
seu autoconhecimento e à sua 
inteligência emocional; exter-
namente, ao papel desempe-
nhados por seus conselheiros, 
que protestavam sempre que 
ele se desviava do caminho da 
virtude e da retidão. 

Os pensamentos de Taizong 
são verdadeiras lições sobre 
como avaliar pessoas, exer-
cer liderança, infl uenciar os 
outros, aumentar a efi cácia 
organizacional, competir com 
os rivais e alcançar sucesso a 
longo prazo. 

Não sem razão, sua obra se 
tornou um clássico de lide-
rança e administração, capaz 
de infl uenciar até nos dias de 
hoje líderes empresariais e 
governamentais.

(*) - Graduado pela London School 
of Economics, foi o primeiro chinês 
a conseguir um MBA em Harvard. É 
autor do livro “O guia do líder”, da 

Editora Planeta.

Chinghua Tang (*) 

A - Vestibular em Sistemas 
A Faculdade Bandeirantes de Tecnologia – BandTec, fundada pelo 
tradicional Colégio Bandeirantes, está com inscrições abertas para o 
vestibular de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Coding. São 
60 vagas e todos os aprovados terão bolsa integral durante o primeiro 
semestre. Os 40 melhores alunos no período terão estágio remunerado 
garantido já a partir do segundo semestre de aulas, fruto de parceria 
entre a BandTec e empresas da área de tecnologia. As inscrições para o 
vestibular podem ser feitas gratuitamente pelo site (www.digitalschool.
com.br), até o próximo dia 25. 

B - Primavera/Verão 
Entre os dias 2 e 5 de julho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, acon-
tece a II Fenin Inverno São Paulo, feira de Negócios da Moda. Reunindo 
inúmeras propostas de moda Primavera/Verão de centenas de marcas, e na 
maior cidade comercial do país e da América Latina, o evento  vem com uma 
nova plataforma de negócios do setor que promete unir toda a cadeia têxtil 
nacional em prol dos interesses de seus visitantes. Repleta de novidades 
de expositores qualifi cados, sempre focados no interesse de seus clientes, 
esta feira certamente oportunizará grandes negócios e ótimos contatos para 
todos os envolvidos. Mais Informações no site: (www.fenimfeiras.com.br).

C - Mercado de Plástico
Nos dias 15 e 16 de agosto, será realizado o II Congreso Sudamericano 
de Composites, Poliuretano y Plásticos de Ingeniería, no Salguero Plaza, 
em Buenos Aires. Objetiva congregar fabricantes de peças plásticas 
da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e estados brasileiros. 
Exposição de matérias-primas, e demais soluções em equipamentos e 
materiais auxiliares para a fabricação de peças em composites, poliuretano 
e plásticos de engenharia. Os participantes terão acesso a uma extensa 
gama de novidades e tecnologias de destaque para a fabricação de seus 
produtos. A participação é gratuita. Em destaque palestras técnicas e 
foco em ações de extrema importância para a geração de novos negócios 
como o Table-top. Mais informações: (http://www.congresosudamericano.
com.br/es/participe/).

D - Tattoo Week
Entre os dias 14 e 16 de julho, no Expo Center Norte, acontece o maior 
evento de tatuagem e body piercing do mundo, a 7ª edição da Tattoo Week. 

Somam 3 mil tatuadores, body piercers e body painters nacionais 
e estrangeiros, 660 stands em 19 mil m², com um público estima-
do de 70 mil pessoas. Muitas atrações estão programadas como o 
concurso Miss Tattoo (que escolherá a mulher tatuada mais bonita 
do Brasil), workshops, competições de tatuagem em 25 categorias, 
campeonato de body paint (pintura corporal), lançamento de fil-
mes, exposição de carros e motos, dança, sorteios, duelo de raps, 
pinturas infantis, pista de skate etc. Estão confirmados shows de 
‘Os racionais’ e do grupo ‘Oitão’, de Henrique Fogaça. Saiba mais 
em (www.tattooweek.com.br). 

E - Festa de Aviação
O AeroFest é um evento de aviação que reúne os maiores pilotos 
de acrobacia do Brasil. Acontece neste fi nal de semana (dias 24 e 
25), das 9h00 às 20h00, no Aeroporto Municipal Armando Américo 
Fachini, em Araras. O evento conta com diversas atrações, tais como: 
Esquadrilha CEU, Circo Aéreo Extreme, Villela Aero Sports, Moto 
Show ProTork Alto Giro, Praça de Alimentação com Chef Interna-
cional e Espaço Kids. O pouso da Esquadrilha da Fumaça ocorrerá 
às 11h00 de sábado (24), no Aeroporto de Araras. A demonstração 
será apenas no sábado e terá início às 16:30h, com os portões aber-
tos uma hora antes com entrada franca. Mais informações, acesse: 
(www.aerofest.com.br). 

F - Bolsas Integrais
Os estudantes do ensino superior que desejam se transferir para uma 
instituição de ensino de excelência, e totalmente gratuita, têm até esta 
próxima sexta-feira (23) para se inscrever no processo seletivo de 
transferência 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.

G - Artistas para Eventos
Um mundo artístico completamente conectado à distância de um clique. 
Essa é a proposta da startup brasileira Gigloop (www.gigloop.com) - uma 

plataforma de contratação de músicos que acredita numa nova econo-
mia e na aproximação entre artistas, agências e contratantes. Fundada 
em maio de 2015, a empresa catarinense foi pensada para eliminar a 
burocracia e tornar o agendamento de eventos muito mais rápido e 
transparente. Tudo de forma simples e segura. Ela agiliza todas as etapas 
da contratação para promoters e organizadores de eventos, da busca 
por um artista até a logística e pagamentos dos contratados. A conferir.

H - Exame de Sufi ciência
Estão abertas as inscrições para o segundo Exame de Sufi ciência do 
ano realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), voltado 
a bacharéis em ciências contábeis. A aprovação no exame é requisito 
fundamental para a obtenção do registro profi ssional na categoria, 
expedido pelos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs). As 
provas serão realizadas no dia 1.º de outubro pela Fundação Brasileira 
de Contabilidade. O exame é constituído de prova objetiva e aborda 
temas como contabilidade aplicada ao setor público, legislação e ética 
profi ssional, normas brasileiras de contabilidade, auditoria e perícia 
contábil, entre outros.

I - Inclusão Social
A Kibon está lançando o projeto ‘Eu sou Kibon’ que tem como objetivo 
a inclusão social por meio da criação de oportunidade para a geração de 
renda. Trata-se de um modelo de negócio que se propõe a desenvolver 
as comunidades em que atua por meio de uma solução sustentável. A 
iniciativa tangibiliza a missão social da marca - construir um mundo 
mais feliz e mais inclusivo - e consiste na revisão do canal mobile da 
marca, composto pelos microoperadores e carrinhos de sorvete, tendo 
como foco o desenvolvimento econômico das pessoas envolvidas em 
toda a cadeia. O projeto consiste na identifi cação de pessoas com perfi l 
empreendedor e que estão em busca de uma opção de geração de renda. 
Saiba mais em (https://youtu.be/53V4c_nfZrg).

J - Consultoria Seleciona 
Choque de gestão é um programa da Blue Numbers, consultoria empre-
sarial para pequenas e médias empresas que irá prestar gratuitamente 
40 horas de consultoria para até duas pequenas ou médias empresas. 
As empresas da capital paulista devem se inscrever no site: (www.
bluenumbers.com.br/14-anos/choque-de-gestao) até o próximo dia 30. 
Entre os dias 1 e 15 de julho a Blue Numbers fará a pré-seleção, entrando 
em contato com as empresas para a coleta de briefi ng e necessidades, 
como condições estruturais para receber os consultores nos encontros 
presenciais, fornecendo: sala de reunião, telefone, internet e estacio-
namento. No dia 16 de julho será divulgado o nome das duas empresas 
escolhidas para participarem do projeto.

A - Vestibular em Sistemas 
A Faculdade Bandeirantes de Tecnologia – BandTec, fundada pelo 

Somam 3 mil tatuadores, body piercers e body painters nacionais 
e estrangeiros, 660 stands em 19 mil m², com um público estima-
do de 70 mil pessoas Muitas atrações estão programadas como o

33% do público atendido é formado por mulheres, pessoa física, 

e 44% pessoas jurídicas.

A Associação Brasileira das 
Sociedades de Microcrédito 
fez um levantamento com as 
27 entidades associadas em 
12 Estados, com o objetivo 
de conhecer o perfi l do pú-
blico atendido, faixa etária, 
gênero, modalidade de fi nan-
ciamento, tipos de empresa e 
setor da atividade produtiva, 
ampliando as oportunidades 
para o setor. De acordo com 
os respondentes, (33%) do 
público atendido é formado 
por mulheres, pessoa física, e 
44% pessoas jurídicas. 

A modalidade das microem-
presas atendidas está dividida 
em (42%) na categoria infor-
mal, (21%) MPEs, (5%) MEIs 
e (21%) são EPPs – Empresas 
de Pequeno Porte, permitindo 
conhecer o perfi l dos micro-
empresários tomadores de 
crédito no País. O levantamen-
to mostrou ainda que, (47%) 
dos participantes da pesquisa 
têm entre 35 a 45 anos, (31%) 
na faixa de 45 a 60, (5%) 25 a 
35 anos e (15%) desconhecem 
essa informação. 

Já em relação aos setores 
da atividade (10%) dos mi-

O Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todas as 
riquezas produzidas no país, 
cresceu 0,87% no trimestre 
encerrado em abril, na compa-
ração com o trimestre fi nalizado 
em janeiro, segundo o Monitor 
do PIB da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Os números 
foram divulgados ontem (21) 
no Rio de Janeiro. Entretanto, 
na comparação com o trimestre 
fechado em abril de 2016, houve 
queda de 0,8%.

Na comparação com o mesmo 

trimestre do ano anterior, houve 
quedas no consumo das famílias 
(-1,9%) e na formação bruta de 
capital fi xo, isto é, investimen-
tos (-4,6%). As exportações 
cresceram 1,4% no período. As 
importações também tiveram 
crescimento (4,5%). Segundo 
a FGV, o crescimento do PIB, 
considerando-se apenas o mês 
de abril, foi de 0,42% em relação 
a março. Na comparação com 
abril de 2016, no entanto, a 
economia brasileira teve queda 
de 1,3% (ABr).

Procura por 
crédito subiu 
7,2% em maio

A busca por crédito no país 
aumentou 7,2%, no último 
mês de maio, sobre igual pe-
ríodo do ano passado e18,6% 
em comparação ao último mês 
de abril, segundo o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito. 
No acumulado dos cinco pri-
meiros meses do ano, houve 
elevação de 1% comparado 
ao mesmo período de 2016. 
Na avaliação dos economistas 
da Serasa Experian, o cres-
cimento se deve à queda da 
inflação e da taxas de juros. 
Para eles, os recuos “estão, 
aos poucos, devolvendo o 
estímulo ao consumidor a 
retornar, ainda que muito, 
gradualmente, ao mercado 
de crédito”.

A maior alta na demanda 
por crédito em maio, sobre o 
mesmo mês do ano passado, 
ocorreu na faixa de renda dos 
consumidores que ganham 
até R$ 500 (9,3%). Entre R$ 
500 e R$ 1 mil por mês houve 
aumento de 8,2%; entre R$ 1 
mil e R$ 2 mil (6,4%); entre 
R$ 2 mil e R$ 5 mil (5,7%) 
; entre R$ 5 mil e R$ 10 mil 
(5,2%) e acima de R$ 10 mil 
(5,8%). Houve crescimento 
em todas as regiões do país 
com destaque para o Norte 
(12,3%). A segunda maior 
alta foi constatada no Nor-
deste (8,6%), seguida pelo 
Sul (8,1%); Sudeste (6,7%) 
e Centro-Oeste (2,2%) (ABr).

Os contribuintes que aderiram ao PRT poderão

migrar para o Pert.

O Programa Especial de 
Regularização Tributá-
ria (Pert) cria reduções 

que podem chegar a 90% nos ju-
ros e 50% nas multas para quem 
pagar o débito à vista, podendo 
abater da dívida os créditos 
fi scais, recursos que tem direito 
a receber da Receita.

A medida provisória an-
terior, editada no início de 
janeiro e que tinha instituído 
o Programa de Regularização 
Tributária (PRT), não previa 
descontos para quem aderisse 
à renegociação. O chefe do 
Centro de Estudos Tributários e 
Aduaneiros da Receita Federal, 
Claudemir Malaquias, disse que 
os contribuintes que aderiram 
ao PRT poderão migrar para 
o Pert. Em maio, o governo 
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Receita regulamenta programa 
de renegociação de dívidas

A Receita Federal publicou ontem (21) no Diário Ofi cial da União a regulamentação do novo programa 
de renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas com a União

parceladas, ampliará a arre-
cadação, mas o Ministério da 
Fazenda ainda não divulgou 
os cálculos. Pela nova medida 
provisória, para quem pagar 
parcelado o desconto será 
menor e cairá conforme o 
número de parcelas. 

A redução será de 80% nos 
juros e 40% nas multas para 
quem pagar em até 150 vezes 
(12 anos e meio) e de 50% dos 
juros e 25% das multas para 
quem parcelar em até 180 me-
ses (15 anos). A renegociação 
vale para dívidas vencidas até 
30 de abril deste ano. A adesão 
ao Pert poderá ser feita por re-
querimento no site da Receita 
Federal (http://rfb.gov.br), a 
partir de 3 de julho até 31 de 
agosto de 2017.

federal arrecadou R$ 1,272 
bilhão com o PRT. Nos cinco 
meses do ano, o valor chegou 
a R$ 1,681 bilhão.

Na renegociação original, 
cuja adesão foi encerrada no 

fim de maio, o governo espe-
rava arrecadar R$ 8 bilhões 
este ano. A instituição de um 
novo programa, com a amplia-
ção da data de vencimento 
das dívidas que podem ser 

Estudo revela o perfi l de público 
tomador de crédito no País

croempreendedores atuam 
na agropecuária, (21%) na 
indústria (36%) no comércio, 
(26%) em serviços e (5%) não 
obtém esse dado. Sobre o tipo 
de produto oferecido (50%) 
da carteira é concedido ao 
crédito para micro e pequena 
empresas e os outros (50%) ao 
microcrédito produtivo, ou seja, 
recurso destinado para capital 
giro, capacitação profi ssional, 
investimentos na aquisição de 
equipamentos para melhoria 
do negócio, rentabilidade e 
crescimento. 

Tratando-se do número de 

agentes de crédito nas institui-
ções fi nanceiras, (84%) têm 
entre 1 a 15 pessoas (5%) de 
16 a 30 e (10%) possuem mais 
de 30 agentes em circulação. 
“O Brasil foi um dos países 
percussores a experimentar o 
microcrédito no setor informal 
urbano. No entanto, a oferta 
do recurso é ainda pequena 
frente à demanda de microem-
preendimentos que não têm 
acesso ao sistema fi nanceiro 
tradicional”, assegura Ricardo 
Assaf, presidente da Associa-
ção Brasileira das Sociedades 
de Microcrédito (ABSCM).

PIB tem crescimento de 0,87% 
no trimestre

Comprar pela internet se tornou um hábito do bra-
sileiro, revela um estudo feito pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
nas 27 capitais do país. De acordo com o levantamento, 
89% dos internautas realizaram ao menos uma compra 
online nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, 
percentual que se mantém elevado em todos as classes 
sociais analisadas. Os homens lideram entre os compra-

dores online (93%), pessoas de 35 a 49 anos representam 
95% dos consumidores e 99% pertencem às classes A 
e B. Apenas 4% das pessoas que têm acesso à internet 
admitiram nunca ter feito qualquer compra online.

A pesquisa mostrou que, mesmo em um cenário de 
crise, quase metade dos consumidores online (43%) 
aumentou a quantidade de produtos adquiridos pela 
internet este ano, na comparação com 2016 (ABr).

Internautas e as compras online este ano
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Diante de medidas 
extremas, a solução 

surge na força da reação

Assisti, acredito eu, tão 

estupefato quanto todo o 

mundo, ao anúncio do 

presidente americano 

Donald Trump sobre 

a saída dos Estados 

Unidos do acordo 

climático de Paris

Menos de dois anos de-
pois daquele encontro 
no qual tive a honra 

de estar presente e que fi cou 
conhecido como uma virada 
histórica na meta de reduzir o 
ritmo do aquecimento global, 
nos deparamos com o contras-
senso de um líder que rejeita 
a posição mundial de alerta 
para a mudança nas políticas 
de emissão de gases poluentes. 

Perplexos, nos deparamos 
com mais uma atitude extre-
mista e maquiada pelo dis-
curso nacionalista de Trump, 
porém são nas respostas que 
vemos um contra movimento 
muito maior se formar. No 
âmbito político já é possível 
vê-lo perder na própria casa. 
Enaltecendo a vantagem do 
Federalismo, governadores e 
prefeitos reforçaram seu po-
sicionamento contra a decisão 
da Casa Branca. 

Entre o grupo de 12 gover-
nadores que assinaram um 
manifesto de boicote à saída 
do acordo sobre o clima, a 
Califórnia, já conhecida como 
polo das novas tecnologias, não 
só anunciou que vai reforçar 
as medidas para garantir o in-
vestimento em energia limpa, 
como fechou um acordo com 
o Ministério da Ciência e Tec-
nologia da China para desen-
volvimento e comercialização 
de inteligência sobre captura 
e armazenamento de carbono, 
energia limpa e tecnologia 
avançada.

No viés empresarial, o Wal-
mart, maior grupo varejista 
multinacional estadunidense, 
reforçou a decisão de não com-
prar de produtores que apoiam 
as novas políticas ambientais 
de Trump. Se a popularidade 
já não era seu ponto forte, 
mais uma vez as ruas de Nova 
York e Washington ficaram 
repletas de manifestantes 
que esbravejavam palavras de 
repúdio e insatisfação com a 
decisão do Presidente. Como 
se isso não bastasse para de-
monstrar o descontentamento 
geral, pasmem! Emana nesse 
movimento mesmo as gran-
des companhias do setor de 
energia como ExxonMobil, 
Chevron, Shell que se colocam 
a favor da mudança proposta 
pelo Acordo de Paris. 

Decisões extremas de um 
líder imediatista, dotado de 
um senso particular de ino-
portunidade e acentuada falta 
de habilidade política. Trump 

mais uma vez mostrou não se 
importar com a maturação do 
seu governo, antes mesmo de 
tomar medidas extremas que 
chocam o mundo e provocam 
reações também “fora de 
casa”. Sim, nas outras nações 
o movimento de resposta foi 
rápido, quase instantâneo. 
Aproveitando o ensejo, a China 
anunciou a redução de suas 
termoelétricas ao passo que 
vai investir nos não poluidores, 
como usinas nucleares. Houve 
também pronunciamentos de 
líderes da França, Alemanha 
e Inglaterra.

O recado da ONU foi dado 
ainda dias antes do pronun-
ciamento de Trump. O Secre-
tário-geral, António Guterres, 
reforçou o futuro cinzento que 
aguarda aqueles que que não 
se unirem a economia verde. 
Após a declaração do presiden-
te, Guterres se manteve tran-
quilo ao afi rmar que o acordo 
não está totalmente perdido, já 
que é possível fazer parcerias 
com os estados americanos, 
independentes nesse sentido. 
Ao avaliar todo o movimento 
que parece se estruturar, o 
futuro do líder americano será 
cinzento e solitário.

Como defensor ativo do de-
senvolvimento sustentável, à 
frente da presidência de uma 
escola de negócios há mais de 
vinte anos, e presidente do 
Capítulo Brasileiro do PRME 
da ONU, ressalto o papel fun-
damental das instituições de 
ensino em formar alunos com 
uma nova visão mundial. É 
preciso entregar ao mundo não 
somente líderes, mas cidadãos 
que saibam associar compe-
tências técnicas à valores e 
que possuam uma visão voltada 
para o compromisso com as 
futuras gerações, empenha-
dos em tornar o mundo mais 
justo, ético e ambientalmente 
responsável.

Para usar dos clichês e 
lembrar que toda ação tem 
uma reação de igual ou maior 
intensidade, espero que a 
resposta do mundo diante de 
tal atitude do governo ameri-
cano seja muito mais forte e 
signifi cativa, como uma onda 
na qual mesmo aqueles que 
não desejam nadar, acabam 
levados pela corrente do bem. 
E que essa voz nacionalista re-
acionária seja abafada por um 
movimento global unifi cado 
em prol de mudanças positi-
vas para o futuro das novas 
gerações.

 
(*) - É presidente do ISAE - Escola de 

Negócios - e do Capítulo Brasileiro 
do Princípios para Educação 

Executiva Responsável, da ONU. 
Também é doutor em Gestão 

Aplicada pelo Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa, 

de Portugal e coordena o Comitê 
de Sustentabilidade Empresarial da 

Associação Comercial do Paraná.

Norman de Paula Arruda Filho (*)

Presidente da República em exercício, Rodrigo Maia

participou, com outras autoridades, da missa de

7º dia do jornalista Jorge Bastos Moreno.

“Tenho certeza de que 
no momento adequa-
do, no Plenário do 

Senado, a vitória será garan-
tida”, disse Maia, que ocupa 
interinamente a Presidência 
da República durante viagem 
ofi cial de Michel Temer à Rússia 
e à Noruega.

Rodrigo Maia se reuniu com 
o presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, e reafi rmou o 
apoio à reforma trabalhista. A 
proposta será apreciada agora 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça antes de ir ao Plenário 
do Senado. Se modifi cado, o 
texto retornará à Câmara. “Não 
foi um bom resultado, mas tem 
a CCJ e o Plenário. O presiden-
te Eunício Oliveira disse que 
o Senado deve encaminhar 

Para não ferir competência do Executivo, emenda de Pereira 

excluiu menção a penalidades.

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou, em 
caráter conclusivo, projeto do 
deputado Assis do Couto (PDT-
-PR), que defi ne uma política de 
preços mínimos para o setor de 
transporte de cargas. O texto, 
que segue para análise do Sena-
do, determina que nos meses de 
janeiro e julho o Ministério dos 
Transportes defi na, com base 
em proposta da Agência Na-
cional de Transportes Terrestre 
(ANTT), valores mínimos por 
quilômetro rodado para o frete 
cobrado no transporte rodovi-
ário de cargas 

O projeto já prevê valores 
mínimos até que o Executivo 
regulamente a norma: R$ 0,90 
por quilômetro rodado para 
cada eixo carregado, no caso 
de cargas refrigeradas ou peri-

Governo vai 
criar fundo de 
investimento 
imobiliário

O governo pretende criar um 
fundo de investimento imobi-
liário, com lastro em parte da 
carteira de imóveis da União, 
administrada pela Secretaria 
do Patrimônio da União (SPU). 
Atualmente a SPU dispõe de 
cerca de 650 mil imóveis em seu 
cadastro, distribuídos por todo 
o país. O Ministério do Plane-
jamento informou ontem (21) 
que o secretário do Patrimônio 
da União, Sidrack Correia, e o 
vice-presidente da Caixa, Flá-
vio Arakaki, assinaram acordo 
de cooperação técnica para 
a elaboração de proposta de 
estruturação de fundo. 

“O objetivo do governo é mo-
dernizar a gestão desse patri-
mônio, com redução de gastos 
e aumento de rentabilidade”, 
diz o ministério. “Queremos au-
mentar a efi ciência na gestão do 
patrimônio com a diversifi cação 
das operações de administração 
desses bens. A Caixa vai avaliar 
qual será o melhor modelo para 
o fundo e como ele deverá ser 
constituído. “Nosso objetivo é 
reduzir o custo de administra-
ção desses imóveis e obter um 
melhor retorno financeiro”, 
informa Correia, em nota do 
ministério. 

O acordo prevê que a Caixa 
analise a carteira de imóveis da 
SPU e, após um período de 90 
dias, apresente uma proposta 
de criação de um fundo de 
investimento imobiliário com 
lastro nesses imóveis. Deverão 
fazer parte do fundo imóveis 
que não sejam adequados ao 
uso da administração pública 
ou que não sejam utilizados 
para a execução de políticas 
públicas. A Lei nº 13.240, de 
dezembro de 2015, prevê que 
imóveis sob administração da 
SPU – terrenos, imóveis fun-
cionais, imóveis comerciais e 
terrenos de marinha – podem 
ser utilizados para integralizar 
cotas de fundo de investimento 
imobiliário (ABr).

Relator da reforma trabalhista, senador Romero Jucá.

O relator da reforma trabalhis-
ta na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR), 
leu ontem (21) seu relatório fa-
vorável à constitucionalidade da 
proposta. Após um longo debate 
com senadores de oposição, 
Jucá foi derrotado na intenção 
de ler os votos em separado 
ainda ontem para acelerar a 
votação da matéria na CCJ na 
próxima quarta-feira (28).

Pelo acordo fi rmado com a 
oposição, a reunião foi dedicada 
apenas à leitura do relatório 
de Jucá que foi seguida de um 
pedido de vista coletivo. Na 
próxima terça-feira (27), ha-
verá audiências públicas com 
especialistas para debater a 
constitucionalidade da pro-
posta e, na quarta-feira (28), o 
relatório de Romero Jucá será 
votado. Antes porém, haverá a 
leitura dos votos em separado 

O Brasil pode ganhar, a partir 
do ano que vem, um represen-
tante em um órgão da ONU 
do qual nunca participou: o 
Comitê sobre os Direitos das 
Pessoas com Defi ciência. O 
nome da deputada Mara Ga-
brilli (PSDB-SP) foi indicado 
como pré-candidata ao cargo, 
durante reunião da delegação 
brasileira na 10ª sessão da Con-
ferência dos Estados Partes da 
Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Defi ciência, 
realizada entre 13 e 15 de junho, 
na sede da ONU.

O Comitê da ONU é formado 
por 18 membros indepen-
dentes, de diferentes países, 
peritos na temática da pessoa 
com defi ciência, e monitora a 
implementação da Convenção 
pelos Estados Partes. Geral-
mente, se reúne em Genebra, 
na Suíça, duas vezes ao ano. 
As próximas eleições estão 
previstas para junho de 2018 e 
elegerão nove membros para um 
mandato de quatro anos. A indi-
cação brasileira foi recebida com 
entusiasmo por representantes 
de diversos países que partici-
param do evento na ONU. 

Presidente do STJ, ministra 

Laurita Vaz Superior.

A presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministra Laurita Vaz, disse 
que as novas denúncias contra 
governadores que chegarem 
ao tribunal não fi carão paradas 
na Corte Especial  – instância 
responsável por apreciar as 
acusações de crimes co-
muns atribuídos a chefes dos 
executivos estaduais. “Com 
certeza elas serão julgadas 
com oportunidade de ampla 
defesa, mas não fi carão para-
das, não serão acomodadas no 
STJ”, declarou a ministra, ao 
participar de evento realizado 
pelo TCU para discutir ações 
de sustentabilidade no âmbito 
do Poder Judiciário.

Desde o início de maio, 
quando o plenário do STF 
decidiu que não precisa da 
aprovação das assembleias 
legislativas estaduais para 
instaurar processos contra 
governadores suspeitos da 
prática de crimes comuns, 
a decisão sobre receber ou 
não essas denúncias depende 
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Maia confi ante na aprovação, pelo 
Senado, da reforma trabalhista

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afi rmou que está confi ante que o Senado vai aprovar a 
proposta de reforma trabalhista

positivamente a reforma, que 
revoluciona a legislação traba-
lhista”, disse.

O presidente da Câmara 
também defendeu a votação 
de uma proposta de reforma 
política. Segundo Rodrigo 
Maia, é importante aprovar um 
texto válido para 2018 que seja 
uma transição para 2022. “Fiz 
esse apelo a alguns líderes da 
base governista e da oposição, 
relatei minha conversa com 
o presidente do Senado, pois 
acho que, nesse tema, há um 
interesse maior do Congresso 
do que do governo”, afi rmou. 
Para valer já nas próximas 
eleições, em outubro de 2018, 
a Câmara e o Senado devem 
aprovar a reforma política até o 
fi nal de setembro (Ag.Câmara).

STJ: denúncias contra 
governadores não fi carão paradas

estaduais, como a exigência 
de o reclamante comprovar 
a “relevância” do tema em 
questão.

“Só no ano passado, julga-
mos 476 mil processos. Neste 
momento de muita violência 
geral, esse número só vai 
aumentar. Por isso, estamos 
lutando pela aprovação da 
poposta, para que só os casos 
relevantes cheguem ao STJ. 
Com isso, teremos mais tempo 
para julgar os casos mais im-
portantes, que às vezes fi cam 
parados por nossa falta de 
tempo, a despeito do número 
de processos que julgamos 
diariamente naquela corte”, 
acrescentou a ministra. O 
ministro Luiz Edson Fachin 
determinou que as denúncias 
contra nove governadores 
citados nas delações fossem 
remetidas ao STJ e que fossem 
abertos inquéritos contra mais 
três governadores: Renan Fi-
lho (Alagoas); Robinson Faria 
(Rio Grandedo Norte) e Tião 
Viana (Acre) (ABr).

exclusivamente da Corte Espe-
cial do STJ. Atualmente, pelo 
menos 13 pedidos de investiga-
ção contra nove governadores 
já foram convertidos em ação 
penal e aguardam decisão.

Laurita Vaz voltou a defender 
a aprovação, pelo Senado, da 
proposta, aprovada na Câmara, 
que propõe a criação de requi-
sitos para a admissibilidade de 
recurso especial pelo STJ. Na 
prática, seriam estabelecidos 
novos “fi ltros” para limitar os 
recursos contra decisões dos 
tribunais regionais federais ou 

Jucá lê relatório favorável
à reforma trabalhista na CCJ

que serão apresentados. 
Como ainda não se sabe 

quantos serão esses votos, os 
parlamentares de oposição se 
comprometeram a fazer essas 
leituras das 10h00 às 16h00. 
A partir daí, ainda na quarta-
-feira (28), cada membro da 

comissão terá até 10 minutos 
para discussão da matéria e os 
líderes de partidos terão mais 
cinco minutos para orientar o 
voto a seus parlamentares. A 
expectativa é de que a conclu-
são da votação ocorra depois 
das 21h00 (ABr).

Política de preço mínimo em transporte
de carga

a previsão de penalidades pelo 
desrespeito aos valores míni-
mos previstos. 

A proposta prevê que a defi ni-
ção de preços mínimos deverá le-
var em conta, prioritariamente, a 
oscilação do valor do óleo diesel e 
dos pedágios na composição dos 
custos do frete. Ainda segundo o 
texto, os preços mínimos serão 
defi nidos com a participação 
de sindicatos de empresas de 
transportes e de transportadores 
autônomos de cargas, além de 
representantes das cooperativas 
do setor. O projeto estabelece 
uma reserva de mercado para 
cooperativas de transporte rodo-
viário de cargas, que passarão a 
responder por, no mínimo, 40% 
do volume de carga transportado 
pelo governo federal por meio de 
rodovias (Ag.Câmara).

gosas; e de R$ 0,70, nos demais 
tipos de cargas. Para fretes con-
siderados curtos (em distâncias 
inferiores a 800 quilômetros), 
esses valores são acrescidos 

em 15%. Relator, o deputado 
Valtenir Pereira (PMDB-MT) 
apresentou parecer pela apro-
vação do projeto, mas propôs 
emenda para excluir do texto 

Pré-candidatura de Mara 
Gabrilli a Comitê da ONU

Atualmente, apenas um 
membro dentre os 18 inte-
grantes do Comitê é mulher 
– a alemã Theresia Degener. 
A América Latina não possui 
nenhum representante. A 
atual diretoria da ONU vem 
trabalhando para fortalecer a 
igualdade de gêneros e tem 
pedido a todos os países que 
assegurem uma base sólida em 
suas agendas, garantindo que a 
voz e a experiência de meninas 
e mulheres ressoem dentro de 
suas deliberações. O secre-
tário-geral da ONU, António 
Guterres, fez desse tema e da 
igualdade de representação das 
mulheres uma prioridade de 
seu mandato (psdbnacamara).



Participei recentemente 

de dois eventos falando 

para estudantes, a 

Semana de Comunicação 

da FECAP e o seminário 

sobre as Metas do Milênio 

da ENIAC

Coube a mim falar de 
sustentabilidade, e pude 
perceber que é um tema 

muito pouco entendido e de di-
fícil assimilação pelos jovens. Ao 
perguntar a eles o que era susten-
tabilidade, poucos conseguiram 
definir e, os que se arriscaram, 
citaram a definição de Lester 
Brow, criada em meados dos anos 
1980, “suprir as necessidades da 
geração presente sem afetar a 
habilidade das gerações futuras 
de suprir as suas”. 

A mesma definição adotada 
em 1987 pela Comissão de 
Brundtland e que também é co-
mumente adotada pela maioria 
das empresas no Brasil. 

Passados 30 anos dessa de-
finição de sustentabilidade a 
“geração do futuro” era a deles. 
Quando a definição foi feita, a 
maioria dos estudantes presentes 
nos eventos nem tinha nascido. 
Juntos, chegamos a uma conclu-
são: que a qualidade de vida só 
piorou nos ultimos anos. 

Temas como saúde, educação, 
segurança, saneamento básico, 
mobilidade urbana, preservação 
ambiental, dentre outros, estão 
longe de alcançar os indices 
aceitaveis mundialmente, e não 
mostram que o Brasil está a ca-
minho de uma política de desen-
volvimento sustentavel. Ao fim 
dos eventos, concordamos que 
algo precisa ser feito rapidamente 
para mudar essa realidade, e que 
todos são responsáveis por ela.

Tenho percebido como a comu-
nicação da sustentabilidade vem 
sendo produzida pelas empresas, 
como parte em minha responsabi-
lidade. Sei bem que não é uma ta-
refa fácil para os comunicadores, 
mas não podemos tratar o tema 
com tamanha superficialidade, é 
importante dominar os conceitos 
básicos e contemporâneos da 
sustentabilidade, entender os 
desafios da pós-modernidade. 

É preciso ler, estudar, pes-
quisar, olhar bem o negócio e o 
contexto da empresa, os impactos 
que ela provoca e os benefícios 
que ela gera. Há muitos conceitos 
nos diferentes campos do saber, 
uns mais clássicos, outros mais 
arrojados, que traduzem com 
mais propriedade o atual modelo 
de vida. O comunicador não pode 
se basear apenas no discurso 
da teoria do desenvolvimento 
econômico, pois corre o risco 
de não encontrar um que cole 
melhor na imagem e reputação 
da sua empresa e, com isso, não 
provocar a mudança de paradig-
ma que está implícita na proposta 
da sustentabilidade.

A comunicação precisa ela 
mesma ser o fator e agente da 
transformação, e contribuir com 
a mudança que se espera na 
construção de um mundo melhor. 
Ela tem que ser inclusiva, partici-
pativa, educativa, dentre outras 
finalidades que não cabe citar nes-
te momento. A comunicação não 
pode ficar refém da publicidade e 
divulgação das ações de responsa-
bilidade social e gestão ambiental 
que as empresas desenvolvem. 
Não pode também só produzir os 
discursos fantásticos com conteú-
dos rasos, correndo o risco de não 
conseguir engajar seus públicos 
estratégicos: funcionários, clien-
tes, consumidores, acionistas, 
comunidades, etc., para o que 
realmente importa.

Escrevi recentemente um 
artigo na revista Conexión, do 
Departamento de Comunicacio-
nes da PUC do Peru, intitulado 
“A comunicação empresarial na 
construção da sustentabilidade 
fantástica”, fazendo uma critica 
à comunicação que as empresas 
promovem em seus websites e 
suas redes sociais. Comunicar a 
sustentabilidade é diferente de 
qualquer outra ação de comu-
nicação, e a premissa básica é, 
antes de tudo, ser uma empresa 
sustentável. 

A comunicação tem essa função 
de extrair ou resgatar nas empre-
sas os conceitos e valores ineren-
tes à sustentabilidade. Também 
nesse contexto, a comunicação 
não é somente uma estratégia 
para se prevenir riscos e evitar 
crises, ela contribui para se con-
quistar a licença socioambiental 
que as empresas necessitam para 
continuarem operando, gerando 
riqueza e benefícios para a melho-
ria da qualidade de vida de todos.

Comunicar a sustentabilida-
de é mudar comportamentos, 
transformar hábitos e culturas, 
incorporar novos valores e cren-
ças, conscientizar e influenciar 
as pessoas, formar opiniões, criar 
novas tendências, e por aí vai. 
Para que as empresas possam se 
sustentar ao longo do tempo, elas 
mesmas precisam ser agentes da 
transformação que a sociedade 
pede, colaborar com as políticas 
públicas para a melhoria da 
qualidade de vida, dar voz aos 
seus funcionários, perceber as 
mudanças e nortear os caminhos 
futuros. 

Comunicar a sustentabilidade 
é um grande desafio para os 
profissionais da comunicação que 
precisam olhar as empresas como 
parte integrante da sociedade e 
não como algo isolado. As em-
presas também precisam de um 
meio ambiente sadio, é preciso 
ter mais responsabilidade com o 
lugar onde vivemos, com nosso 
planeta.

(*) - É Doutor em Ciências da 
Comunicação e sócio fundador 

da Communità Comunicação 
Socioambiental 

(www.communita.com.br).

Como as empresas podem 
comunicar a sustentabilidade 

sem parecer “fake”
Backer Ribeiro Fernandes (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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3ª Vara Cível do Foro Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1013789-52.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional IV - Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a ZENIT AUTO IMPORTADORA LTDA, CNPJ nº 61.652.350/0001-27, na pessoa de seu 
sócio e também executado LUCIANO CALAMONACI
CPF nº 231.726.818-18, que lhes foi ajuizada uma ação de Cumprimento de Sentença 
LEI LTDA
demais encargos do imóvel sito a Rua Tito, nº 1623, conforme Contrato de Locação firmado entre as 

 

-
de nova intimação ou de certificação nos autos. FICAM AINDA INTIMADOS os 

executados 
 05 - 

forma da lei. 

1ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0076905-
94.2010.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATA 
MELO DE TRINDADE (CPF 116.041.008-93) que ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, lhe ajuizou uma ação de Execução 
(Nov/2010), oriundos dos cheques nºs. 000168

dias em

 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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DESCONTOS NO SALÁRIO MATERNIDADE
Empresa pode descontar o PGBL e plano odontológico no salário mater-
nidade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA DE REGISTRO DO CAT 
Funcionária sofreu acidente durante o trabalho e a empresa não 
registrou o CAT-Comunicação de Acidente de Trabalho, porém após 
algum tempo apresentou problemas e teve afastamento de 15 dias, 
devemos pagar as despesas de remédios e fisioterapeutas, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR COM SALÁRIO SUPERIOR A BASE DA CATEGORIA 
O MEI ao contratar um funcionário, poderá registrar com salário supe-
rior ao salário base da categoria? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTOU NO AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Funcionário que recebe o aviso prévio trabalhado, porém falta todo 
o período, a empresa pode descontar os 30 dias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE SER REGISTRADO NA MATRIZ E TRABALHAR 
NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL EM OUTRA CIDADE?

Esclarecemos que se o exercício da atividade se dará no âmbito residen-
cial, home office, o registro deverá ser na matriz da empresa porém, 
no contrato de trabalho deverá constar que a prestação do serviço será 
home Office, na cidade do endereço residencial.

PEDIDO DE RESCISÃO INDIRETA
Funcionário solicitou pedido de rescisão indireta, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR DIARISTA PARA CONDOMÍNIO
Poderá ser considerada como diarista, pessoa que presta serviços em 
02 dias da semana, em condomínio residencial, nas funções de zelador? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. - CNPJ nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária, Realizada em 24/04/2017 - Data, Hora e Local: 24/04/2017, às 09:00h, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta Capital. Convocação: Edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 10, 11 e 14/03/2017. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 do capital 
social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogério Giorgi 
Pagliari. Forma da Ata: A assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 
nº 6.404/76. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
1. Aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16, publicados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 11/04/2017, tendo os acionistas sido avisados de que 
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 10, 11 e 
14/03/2017; 2. Eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2020: 
Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identida-
de RG nº 1.903.877-X-SSP/SP e do CPF/MF 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; 
Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 2.924.914-SSP/SP e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 
84, nesta Capital; Diretor-Gerente: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 4.593.629-SSP/SP e do CPF/MF nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, 
nesta Capital; e, Diretor-Administrativo: Flávio de Bernardi, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula 
de identidade RG nº 3.594.899-SSP/SP e do CPF/MF nº 035.540.238-68, residente e domiciliado na rua Tamarataca, 239, 
6º andar, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 
Ficam vagas as demais diretorias; 3. Fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 24 de abril de 2017. (aa.) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., 
p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p/ Lenira 
Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp./ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio 
de Bernardi; Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Cia 
Mascote de Empreendimentos, p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flavio De Bernardi; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., 
p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Embalagens Americana Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi 
Pagliari; Limantos Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalúrgica 
Aricanduva S.A., p/ Rogério Giorgi Pagliari e Flávio de Bernardi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p/ Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio 
de Bernardi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. 
A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 24 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da 
Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário. JUCESP nº 265.000/17-8 em 12/06/2017.

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA

Pregão Eletrônico nº 09/CELOG/2017
Nº Processo: 67101002712201671. OBJETO: O objeto desta licitação é 
o Registro de Preços para Aquisição de Gases de uso Aeronáutico. Total de 
Itens Licitados: 09 Edital: 22/06/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. 
ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega 
das Propostas a partir de: 22/06/2017 ou pelo site www.comprasnet.gov.br 
Abertura das Propostas: 04/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027324-17.2015. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 

Jacques Levy 
Eskenazi - CEP 01410-001, São 
Paulo-SP, CPF 166.941.418-31, RG 27.925.001-0, nascido em 30/09/1976, Advogado, que lhe foi 

ação de Procedimento Comum Sorana Com e Importadora Ltda, 
te atualizados, 

-6; 4.2; Renavan 759126682. Encontrando-

NADA MAIS.  

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003778-98.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Regis de Casti CORRETORA DE 
SEGUROS CURITIBANOS LTDA, CNPJ 01.081.011/0001-

ação de Procedimento Comum SAVIAN & FRANCE 
ADMINISTRADORA CORRETORA SEGUROS LTDA

Encontrando-

 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015512-
18.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FERNANDA NOTARNICOLA LEITE, CPF. 376.198.598-37, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 

 

 

Um dos motivos do cres-
cimento dos refugiados, 
além de guerras e crises 

políticas, é o descontrole do 
clima provocado pelo aqueci-
mento global, como lembrou 
a representante no Brasil da 
Agência das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur), Isabel 
Marquez.

“Pelos indicadores que te-
mos, falando de refugiados am-
bientais, o aquecimento global é 
uma realidade que está subindo 
a uma velocidade incrível. Infe-
lizmente, vamos ver muito mais 
deslocamentos, até em zonas 
que não são endêmicas em 
catástrofes naturais. O que vai 
demandar que os países estejam 
prontos para poder atender às 
necessidades dessas pessoas, 
que são iguais às que fogem da 
guerra”, disse Isabel.

Segundo ela, o deslocado re-
fugiado ambiental está fugindo 
de catástrofes naturais, como 
terremotos, maremotos, inun-
dações, como ocorreu com os 
haitianos. Também há situações 
que são causadas pelo homem, 
como explorações minerais, 
que obrigam comunidades 

Questões climáticas devem 

crises humanitárias

que o dobro, de um ano para 
o outro”, frisou.

O diagnóstico é semelhante 
ao do gerente de exposições do 
Museu do Amanhã, Leonardo 
Menezes. “As causas ambientais 
vão ser os principais motivos para 
os refúgios nas próximas décadas. 
Mudança no clima, secas, enchen-
tes, deflorestamento, poluição e 
obras de infraestrutura vão ser 
as razões para que as pessoas 
percam suas casas” (ABr).

inteiras a serem reassentadas. 
“O número que estamos vendo 
agora de deslocados forçados é 
o maior que já se constatou na 
história da humanidade. São 
mais de 65 milhões de pessoas 
deslocadas, delas quase 23 mi-
lhões são refugiados, saíram de 
suas fronteiras. Portanto é uma 
crise sem precedentes”, desta-
cou a representante da ONU.

O alerta também foi dado 
pelo diretor do Centro de 

Estudos em Direito e Política 
de Imigração da Fundação 
Casa de Ruy Barbosa, Charles 
Gomes. “Este problema vai 
crescer. As principais razões 
são por questões climáticas. 
O aquecimento global vai au-
mentar essa população [de re-
fugiados]. É um problema que 
vai se agravando e a tendência 
é só aumentar. O número de 
deslocados ambientais só 
cresce, chega a ser mais do 

O número de deslocados ambientais só cresce, chega a ser mais do que o dobro, 

de um ano para o outro.

Beatriz Farrugia/ANSA

Um grupo de empresas 
italianas irá financiar a revi-
talização de praças e monu-
mentos de São Paulo ligados 
à imigração e à história do 
país europeu. O projeto, cha-
mado “Italia per San Paolo”, 
foi apresentado pelo prefeito 
João Doria e tem um custo 
total de R$ 5 milhões. Os 
locais que receberão as obras 
de restauração são a Praça do 
Imigrante Italiano, a Praça Cidade de 
Milão e a Praça Ramos de Azevedo. Todas 
as reformas serão pagas por empresas 
italianas, como a Pirelli, TIM, Bauducco, 
Geodata, Instituto Europeu de Design, 
Papaiz, Banco Intesa San Paolo, BCF, 
grupo Comolatti, Zaraplast, Colégio 
Dante Alighieri, Azimut, Magneti Marelli, 
além da família Matarazzo.

Localizada entre a Avenida Nove de 
Julho e a Avenida Cidade Jardim, no 
Itaim Bibi, a Praça do Imigrante Italiano 
receberá R$ 110 mil de investimento 
para refazer os jardins e restaurar os 
monumentos em pedras. A inauguração 
do espaço revitalizado está marcada para 
6 de agosto. Já a Praça Cidade de Milão, 
perto do parque do Ibirapuera, terá toda 
a obra financiada pela Pirelli, com um 
orçamento de R$ 1,2 milhão. O local conta 
com uma fonte com quatro réplicas de 
estátuas de Michelangelo. O projeto de 
restauração prevê uma revitalização dos 

Empresas italianas 
reformarão praças em São Paulo

Monumento na Praça do Imigrante Italiano.

vitalização, um compromisso 
para que as empresas façam 
a zeladoria, a segurança e a 
jardinagem das três praças 
pelo período de um ano. “A 
ligação da Itália com São Paulo 
não precisa de nenhuma apre-
sentação, pois é a cidade com 
maior número de italianos e 
descendentes fora da Itália”, 
argumentou o embaixador 
Antonio Bernardini.

“A ideia de de mobilizar 
forças para revitalizar lugares 

com uma história ligada à Itália é um gesto 
muito italiano. Lá na Itália, é comum que 
empresas patrocinem melhorias públicas, 
como o Coliseu, reformado pela Tod’s, a 
piazza Spagna, pela Bulgari, e a Fontana 
de Trevi, pela Fendi”. De acordo com o 
prefeito João Doria, desde o primeiro 
mês de seu mandato, em janeiro de 2017, 
foram iniciados contatos com o consulado 
italiano e com representantes de outros 
países para reformas de espaços públicos 
urbanos e projetos da cidade.

“Iniciamos contato com as comunida-
des internacionais que mais contribuíram 
para tornar São Paulo uma cidade glo-
bal”, afirmou, em coletiva de imprensa, 
anunciando também que em outubro 
fará uma viagem oficial a Milão para 
debater investimentos. “As empresas 
estão felizes de participarem desse pro-
jeto, sem nenhuma contrapartida para a 
Prefeitura”, disse o vice-prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas.

monumentos e da iluminação, que serão 
reinaugurados em outubro.

A maior obra, porém, ocorrerá na Praça 
Ramos de Azevedo, no centro da cidade, 
com gastos estimados em R$ 3,7 milhões. 
A “fonte dos desejos” será restaurada e 
o espaço receberá um sistema de mo-
nitoramento de segurança. Além disso, 
o projeto de reforma colocará bancos 
novos, mármore e objetos de design 
italiano. “A inauguração da Praça Ramos 
de Azevedo será um presente de Natal 
para a cidade, em 16 de dezembro”, disse 
a diretora do ITA, Erica Di Giovancarlo. 
“O projeto quer mostrar que os italianos 
acreditam no Brasil, um país que se 
tornou destino de seus investimentos 
no exterior”, ressaltou.

Organizado pelo ITA, com o apoio 
do consulado italiano em São Paulo e 
da embaixada em Brasília, o “Italia per 
San Paolo” inclui, além das obras de re-
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Fotos: Divulgação

Mariana Tokarnia/Agência Brasil

Em 2016, 7,3% da po-
pulação adulta das 
capitais brasileiras 

declararam que bebem e 
dirigem. No ano anterior, o 
índice foi de apenas 5,5%. 
Um aumento de 32%, em 
apenas um ano, segundo 
os dados da Pesquisa de 
Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas, por 
inquérito telefônico (Vi-
gitel), do Ministério da Saúde.

Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde mostram que o número de 
mortes em decorrência de acidentes de trânsito caiu 
mais de 11% em todo o país. Em 2015, 38.651 pes-
soas foram vítimas do trânsito, contra 43.780 óbitos 
registrados no ano anterior. Há, no entanto, diferenças 
regionais, enquanto os estados de São Paulo, com 
1.169 óbitos registrados, o Rio de Janeiro, com 709, e 
a Bahia, com 472, apresentaram a maior redução de 
mortes no trânsito,  Paraíba, com 62 mortes, Sergipe, 
com 39 e Roraima, com 18, tiveram aumento no nú-
mero de óbitos.

Para o professor do Departamento de Engenharia 
Civil e Ambiental da Universidade de Brasília (UnB), 
Pastor Willy Gonzales Taco, especialista em trânsito, 
em quase dez anos de Lei Seca, infelizmente, mudou 
pouco o comportamento das pessoas. “Apesar da lei, 
de campanhas, ainda há um processo lento em se fa-
zer transformações no comportamento das pessoas”, 
disse. “A lei é um instrumento que leva a refl etir sobre 
a vida das pessoas. Muitos acidentes que acontecem 
são inconcebíveis. As pessoas tinham formação, tinham 
conhecimento amplo”.

Ao longo dos anos, a Lei Seca foi fi cando mais rígida, 
com atualização do valor da multa e outras penalidades. 
Atualmente o condutor que ingerir qualquer quantida-
de de bebida alcoólica e for submetido à fi scalização 
de trânsito está sujeito a multa no valor de R$ 2.934,70 

Ao completar
9 anos, Lei Seca 
não impede 
que motoristas 
dirijam 
alcoolizados

Há nove anos, em 19 de junho de 2008, foi sancionada a Lei 1.705, a Lei Seca. Mesmo após a proibição de 
associar álcool e direção, para muitos brasileiros beber e dirigir ainda é uma prática

e suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses. Em 
caso de reincidência, o 
valor da multa é dobrado.

Para o delegado de Po-
lícia Civil e professor de 
Direito Penal do Centro 
Universitário Marcelo 
Zago, as pessoas ainda 
estão se adaptando à 
nova realidade. “Tem sido 
feita uma campanha de 
reeducação progressiva. 
Quando a lei vem severa 

em pouco espaço de tempo pode ocorrer um fenôme-
no que é o de ela não pegar”. Segundo ele, é questão 
de tempo. Ele compara a situação ao uso do cinto de 
segurança, que na década de 1980 era inconcebível 
e hoje todos usam. “Daqui a 15, 20 anos, vamos olhar 
para trás e ter a mesma atitude com as bebidas. Será 
inadmissível beber e dirigir”.

Publicidade e fi scalização

Segundo a coordenadora do Centro de Informações 
sobre Saúde e Álcool (Cisa), especialista em dependên-
cia química, Erica Siu, houve redução dos acidentes 
e mortes depois da Lei Seca e isso traz benefício para 
a população como um todo. No entanto, disse, ainda 
falta fi scalização. “Precisa ser constante. Em períodos 
mais propensos, como o carnaval, as férias, festas, as 

campanhas prevalecem. Elas deveriam ocorrer o ano 
todo”, defendeu. “As pessoas não podem apenas evitar 
blitz, mas em evitar acidentes, evitar mortes”, disse.

De acordo com a coordenadora, não existem níveis 
seguros de consumo e nem mesmo um período exato 
que a pessoa possa dirigir após beber. “O álcool tem 
efeito variável em cada pessoa. Pode parecer que não 
tem efeito nenhum, mas na verdade tem. Quando se 
ingere uma pequena dose, há estudos que mostram 
que há efeito na coordenação motora e nos refl exos. 
Varia se a pessoa comeu ou não, varia de acordo com 
a idade”.

As campanhas de conscientização, assim como a 
fi scalização, são feitas tanto a nível nacional quanto 
local. Segundo o Ministério da Saúde, a pasta desen-
volve, desde 2010, uma ação nos pontos com maiores 
problemas e maior fi scalização, principalmente no que 
se refere ao álcool e direção e à velocidade excessiva 
e ou inadequada.

O programa Vida no Trânsito, segundo o ministério, 
ressalta a importância da articulação do setor saúde 
com o trânsito no cumprimento do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) nos componentes da vigilância, com 
informação qualifi cada, monitoramento das lesões e 
mortes e fatores de risco, prevenção e cuidado pré-
-hospitalar, hospitalar e de reabilitação ofertado às 
vítimas. O programa é praticado em cinco capitais do 
país: Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Palmas 
e Teresina. A partir de 2013, foi implantado nas demais 
capitais, e em alguns municípios, como Guarulhos, 
Campinas, São Gonçalo (RJ), São José dos Pinhais 
(PR) e Foz do Iguaçu.

Distrito Federal
No Distrito Federal, dados da Diretoria de Policiamen-

to e Fiscalização de Trânsito mostram que, nesses nove 
anos da Lei Seca, 93.152 condutores foram autuados 
por dirigir após a ingestão de bebida alcoólica. Desses, 
9.240 foram presos em fl agrante por apresentarem 
concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar.

No DF, estudo elaborado pela Gerência de Estatística 
do Detran-DF aponta que houve redução de 37% no 
número de óbitos ocorridos entre 20 de junho de 2016 
e 11 de junho de 2017, quando ocorreram 314 mortes, 
em comparação ao período de 20 junho de 2007 a 19 
de junho de 2008, com 500 mortes. “São 864 vidas 
poupadas ao longo desses nove anos, um número bem 
expressivo”, informou o órgão.

Segundo o Detran-DF, a intensifi cação das opera-
ções de trânsito nos dias e nos horários com maior 
quantidade de ocorrências também contribuiu com a 
redução de acidentes. Nesse último ano, por exemplo, 
comparado ao ano anterior à vigência da Lei Seca, foi 
registrada uma queda de 46% em acidentes fatais nos 
fi ns de semana e de 38% nos horários mais críticos, 
das 18h00 às 23h59.



News@TI
os projetos dos aplicativos devem ser registrados no site até a próxi-
ma sexta-feira, 23 de junho. Já os nomes dos cinco ganhadores serão 
divulgados na próxima semana, no dia 30 de junho, também no site do 
concurso (https://technet.microsoft.com/pt-br/mt784432).

Inscrições de startups para o BrazilLAB

@ Empreendedores que tenham soluções para os grandes desafi os dos 
municípios brasileiros podem se inscrever no BrazilLAB até 5 de 

julho pelo site (https://www.brazillab.org.br/). O BrazilLAB é o primeiro 
hub de inovação que acelera ideias e conecta empreendedores com o 
poder público no Brasil. Nesta edição, o programa busca soluções nas 
áreas de equilíbrio fi scal, agricultura urbana e comunicação.

 

Microsoft premia desenvolvedores com Xbox 
One e oferece cursos gratuitos de Xamarin

@Para engajar desenvolvedores na busca por soluções inovadoras 
para problemas reais, a Microsoft está realizando o concurso “Xama-

rin, Você e um Xbox One”, pelo qual vai premiar os criadores dos cinco 
melhores aplicativos desenvolvidos com Xamarin, uma plataforma de 
criação de aplicativos móveis multiplataforma da Microsoft. Para quem 
ainda não sabe programação, mas tem vontade de participar, também 
são oferecidos cursos gratuitos de capacitação na ferramenta. O passo 
a passo do cadastro, o regulamento da ação e os módulos dos cursos 
oferecidos podem ser encontrados em seu site ofi cial. Para concorrer, 

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 22 de junho de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Robôs hackers: guerra 
total contra a Internet

Robô: palavra que 

vem do tcheco robota 

– trabalho forçado, 

escravidão. 
 

Há alguns dias a CVM (Co-
missão de Valores Mobili-
ários) divulgou um alerta 

sobre o possível uso de robôs para 
manipular o preço de algumas 
ações. Legiões de software robôs 
disparados por pessoas mal-inten-
cionadas estariam infl uenciando 
artifi cialmente a liquidez de ativos 
negociados em portais Web de 
grandes corretoras de valores. O 
objetivo dos criminosos digitais é 
valorizar os ativos, aumentando a 
cotação de ações que, sem o uso 
de robôs, estariam em patamares 
mais baixos. 

Essa operação tem nome: spoo-
fi ng e layering. 

Ao longo do ano passado, uma 
das maiores empresas de serviços 
fi nanceiros do Brasil percebeu 
que robôs estavam invadindo seu 
portal Web para fazer solicitações 
de propostas. Neste caso, o robô é 
uma aplicação desenvolvida para 
pesquisar os preços dos serviços 
desta empresa. A missão desses 
robôs é se comportarem como 
clientes legítimos desta corpo-
ração e, a partir daí, ter acesso a 
dados confi denciais. 

Embora faltem estatísticas 
sobre esse tema, é tangível a 
percepção de que cresce a cada 
dia a percentagem de tráfego na 
Internet feita por robôs, e não 
por pessoas. 

Além do risco à segurança dos 
negócios e do ambiente de tec-
nologia, essas visitas indesejáveis 
consomem recursos digitais que 
não foram dimensionados para 
atender clientes ou prospects que, 
na prática, não existem. 

Casos como os das corretoras de 
valores e da empresa de serviços 
fi nanceiros são apenas a ponta do 
iceberg de uma tendência global 
que preocupa os CISOs e suas 
equipes.  

O mundo já está ciente, também, 
do papel das redes de robôs (bo-
tnets) na realização de ataques 
que derrubam os grandes portais 
da Internet. Conhecidos como ata-
ques DDoS (Distributed Denial of 
Service), essa modalidade consis-
te em disparar automaticamente 
milhares ou milhões de acessos 
simultâneos a um endereço da 
Web. Os servidores responsáveis 
por manter este sistema no ar não 
conseguem atender a tamanha 
demanda. O resultado é a imobi-
lização da Internet. 

Um dos maiores ataques da 
história da Internet aconteceu 
em outubro de 2016 – a origem 
de tudo foi uma rede de robôs: a 
rede Mirai. Mirai é um programa 
robô que rastreia continuamente 
a Internet em busca de disposi-
tivos IoT (Internet das Coisas) e 
os ataca. Quando tem sucesso, a 
botnet Mirai transforma inocentes 
dispositivos IoT – roteadores do-
mésticos, receptores de TV a cabo, 
babás eletrônicas, etc. – em robôs 
comandados por seus senhores, os 
hackers. Esses ataques atingiram 
marcas recordes: 620 Gbps e 1 
Tbps. 

Mas os efeitos das redes de 
robôs vão muito além dos ataques 
DDoS. 

Os hackers usam seus escravos 
digitais para transformar o dispo-
sitivo sendo atacado (servidores, 
roteadores, PCs, smartphones, 
todo tipo de device IoT) numa 
infraestrutura paralela de proces-
samento. Essa preciosa infraes-
trutura será usada para transmitir 
SPAM, realizar o processamento 
pesado necessário para “quebrar” 
senhas ou chaves de encriptação 
ou, então, ser a base de uma 
miríade de ataques de Phishing. 

Para piorar o quadro, a con-
versão de dispositivos digitais em 
robôs é uma operação sutil, que 
muitas vezes passa desapercebida 
para o usuário. Ou seja: é possível 
que a rede seja da corporação 
ou da pessoa das 9:00 às 18:00 
horas e dos hackers das 18:00 às 
9:00 horas. 

Qualquer que seja o plano es-
pecífi co do hacker que comanda a 
botnet, o alvo é sempre o mesmo: 
as aplicações de negócios que 
estão por trás dos portais Web 
das empresas. Estamos falando 

de sistemas críticos como Internet 
Banking, a aplicação B2C (busi-
ness to consumer) que suporta a 
compra e venda de eletrodomésti-
cos em um portal de e-commerce, 
ou a plataforma que processa os 
pagamentos dos direitos sociais de 
empregados domésticos. 

Mais do que criar caos, é o aces-
so a dados e aplicações essenciais 
para a continuidade da vida que 
constitui o verdadeiro objetivo da 
guerra digital. 

A criticidade dessas aplicações 
Web é tal que é comum que a bo-
tnet seja o instrumento pelo qual 
o hacker constrangerá o gestor 
da empresa atacada a pagar um 
ransomware. Hoje assistimos, 
também, a ataques de conotação 
política ou ideológica em que a 
meta é derrubar o portal Web da 
empresa, instituição ou governo 
que se deseja destruir.  

É importante aceitar o fato 
de que, na era da transformação 
digital, as organizações estão 
adotando tecnologias que possi-
bilitam a automação. O crescente 
interesse pelos robôs está ligado a 
esta realidade. A Federação Inter-
nacional de Robótica informa que, 
em 2016, 179.000 robôs físicos 
foram vendidos no mundo. Fica 
claro que não há como retornar 
ao passado e ignorar o uso de 
robôs, sejam equipamentos, sejam 
software. Segundo o instituto de 
pesquisas IDC, os gastos com 
robôs chegarão a US$ 188 bilhões 
até 2020. Trata-se, portanto, de 
um caminho sem volta. 

Por essa razão, vale a pena 
compreender melhor de que 
forma as hacking botnets atuam 
para corroer a integridade das 
aplicações que estão por trás dos 
grandes portais da Internet:  

 
Spammers

Spam bots entulham sites com 
lixo para desencorajar visitas 
legítimas, transformar os sites 
alvos em link farms e apresentar a 
visitantes desavisados armadilhas 
contendo links para malware/
phishing.

O que está em risco: Não prote-
ger o site contra spammers pode 
fazer com que o website entre 
nas listas negras, destruindo a 
credibilidade da presença online 
da empresa. 

 
Hacking

Bots de hacking atuam sobre 
cartões de crédito e outras in-
formações pessoais, injetando 
ou distribuindo malware para 
assumir o controle de um site ou 
servidor. Bots hackers também 
tentam desfi gurar sites e eliminar 
conteúdo crítico.

O que está em risco: Se o site 
for vítima de um hacking bot, os 
clientes se sentirão vulneráveis, 
correndo o risco de ter seus dados 
expostos em praça pública (episó-
dio Ashley Madison). As pessoas 
vão parar de realizar transações de 
e-commerce com a empresa que 
é alvo dos robôs hackers. 

 
Click Frauders

Os bots do tipo “click fraud” 
tornam os anúncios de web ad-
vertising baseados na métrica PPC 
(pay-per-click) sem sentido. Os 
robôs “clicam” nos anúncios tantas 
vezes que isso leva a agência de 
publicidade a gastar ainda mais 
com web advertising. Mas, infe-
lizmente, a oferta publicada no 
portal Web não está sendo vista 
por pessoas de verdade. 

O que está em risco: Os bots de 
click fraud desperdiçam orçamen-
tos de web advertising com clicks 
sem signifi cado e, por inundar o 
portal Web, chegam a difi cultar o 
acesso de clientes de verdade às 
ofertas sendo expostas. 

Combater a ação de robôs ma-
lignos, principalmente aqueles 
que tentam simular o comporta-
mento de um ser humano, é uma 
missão que exige engenhosidade, 
trabalho árduo e uma profunda 
compreensão do comportamento 
da aplicação. Deixada sem prote-
ção, a aplicação Web poderá ser 
enganada e tratar esse falso e 
perigoso usuário – o robô – como 
se fosse um cliente ou funcionário 
legítimo, com acesso pleno ao 
sistema, ao negócio.   

 
(*) É country manager da F5 Brasil.

Rita D’Andrea (*)

Marcos Abellón (*)

Só no Brasil, são 236 milhões (dado da FGV-SP). Hoje as 
pessoas não saem mais de casa sem seus smartphones, tanto 
que já está sendo estudado até mesmo a doença causada 

pelo uso excessivo desse aparelhos, chamada de Nomofobia 
(abreviação de no-mobile-phone phobia, em inglês).

Mas o que esse quadro interfere nos negócios? Muita coisa. A 
tecnologia móvel e a internet mudaram o modo como as pessoas 
compram, negociam e interagem umas com as outras. Os novos 
consumidores são muitos mais informados e exigem uma atenção 
mais especializada dentro das lojas físicas. Se o ambiente on-line 
esbanja agilidade, as lojas físicas têm a seu favor a possibilidade 
de criar experiências completas para seus clientes. Se realizar 
uma compra, uma refeição ou investir qualquer tempo naquele 
determinado local for uma experiência memorável, o proprietário 
tem muitas chances de ver seu cliente voltar.

Além dessas questões de comportamento, precisamos consi-
derar também que o futuro é mobile. Em breve, não vamos mais 
sair de casa com dinheiro, cartão de crédito e diversos documen-
tos. Tudo estará registrado no nosso smartphone. Atualmente, 
as principais fabricantes de celulares e também as operadoras 
de cartão de crédito já possuem suas apostas para o futuro, 
sejam os leitores móveis de cartões, celulares com tecnologia 
NFC (pagamento por aproximação) ou pagamento via carteira 
digital. Observando as novidades, minha aposta é que as pessoas 
simplesmente poderão realizar seus pagamentos em lojas, dividir 
contas em bares e participar de programas de fi delidade usando 
seu smartphone para pagamentos on-line.

Com isso, ganha o estabelecimento que apresentar a melhor 
estrutura para receber o seu cliente. Não adianta mais pensar 
apenas na qualidade do atendimento, dos produtos, etc, se não 
tiver acesso ao Wi-Fi. Se hoje essa já é uma das perguntas mais 
feitas aos garçons e atendentes de bares e restaurantes, imagine 
quando o pagamento depender disso.

Para você ter uma ideia de como o acesso à Internet é importante, 
um estudo realizado pela IHL Group e pela AirTight Networks 
mostra que 82% dos grandes e médios varejistas já contam com 
Wi-Fi em suas lojas. Desses 27,5% confi rmam que a fi delidade 

Como pensar no ambiente da loja 
a partir da experiência do usuário 

e do pagamento móvel
O mais novo cliente dos estabelecimentos comerciais não é apenas o comprador: é o consumidor e o 
seu smartphone. Segundo estudo da União Internacional de telecomunicações (UIT), já são mais de 7 
bilhões de aparelhos no mundo e esse número só tende a aumentar

dos seus clientes aumentou com o uso da rede sem fi o. Além 
disso, disponibilizar Wi-Fi faz com que os clientes permaneçam 
mais tempo no estabelecimento e, por consequência, consumam 
mais. Quando estão em grupos, as pessoas tiram fotos, postam 
nas suas redes sociais, marcam os amigos e mostram para o 
mundo como foi divertido aquele encontro. Nisso, elas geram 
mídia espontânea para o estabelecimento e ainda aumentam seu 
tempo de permanência no local. 

Outro ponto importante que precisará ser repensado por mui-
tos estabelecimentos, como bares e restaurantes, é a questão da 
bateria. Novamente: se hoje as pessoas já fi cam extremamente 
incomodadas quando fi cam sem bateria no celular, imagine quando 
o pagamento da conta depender disso. Hoje já encontramos alguns 
cafés que disponibilizam, nas mesas, tomadas e carregadores de 
celulares. Alguns shoppings também já possuem torres ou pe-
quenos armários para que as pessoas carreguem seus aparelhos. 
Essa facilidade não é oferecida apenas por gentileza: é uma forma 
de manter o cliente mais tempo no seu espaço.

Imagino que, num futuro não tão distante, vamos ter pequenas 
estações de carregamento de bateria nas mesas de todos os bares, 
restaurantes e cafeterias. As lojas precisam disponibilizar balcões 
com tomadas e carregadores e, assim que o cliente entrar em cada 
um destes estabelecimentos, seu Wi-Fi irá conectar automatica-
mente. Esse momento será usado para dar as boas-vindas e enviar 
uma oferta, um desconto ou apresentar qual a especialidade do 
dia. Nos restaurantes, assim que todos os convidados sentarem 
em uma mesa será aberta uma comanda para o grupo. O pedido 
poderá ser realizado pelo celular, em uma rede exclusiva, e pagar 
a conta será muito menos desgastante com apps que garantem 
a divisão da conta.

A receptividade dos estabelecimentos será medida pela ca-
pacidade de receber os consumidores e seus smartphones. As 
pessoas já escolhem os locais onde desejam passar seu tempo 
de acordo com seus gostos pessoais e das experiências geradas 
naquele local. Agora, mais um componente entra nessa briga: 
a tecnologia. Fica em vantagem quem oferecer uma rede mais 
rápida e uma solução mais criativa para o problema das baterias.

(*) É diretor geral da W5 Solutions, empresa brasileira que desenvolve soluções 
para Educação, ferramenta de BI e aplicativo para pagamento móvel.

Inúmeras conferências, 
simpósios e palestras, com 
profi ssionais do ramo, advoga-
dos, consultores e Compliance 
Offi cers de renomadas empre-
sas, no Brasil e exterior, con-
templam regularmente ética, 
integridade e Compliance no 
ambiente corporativo. 

Esses palestrantes debatem 
boas práticas, compartilham 
conhecimento, apresentam 
exemplos práticos, defendem 
argumentos teóricos, descrevem experiências adquiridas. Num tema 
tão explorado, tornou-se propício o surgimento de “especialistas”, 
com pouquíssima experiência, capazes de repetir com perfeição 
os fundamentos utilizados nos eventos anteriores e, dessa forma, 
cada vez mais o senso comum dissemina-se, sem a devida análise.

Negligenciar esse fato representará aceitar os danos imediatos 
ou no longo prazo, causados por esses profi ssionais, por exemplo, 
perdas fi nanceiras e de tempo, tomada de decisões erradas por 
parte dos gestores, exposição a riscos, entre outras. 

Nos dias de hoje, com o avanço da publicidade sobre o tema, 
muitos escritórios de advocacia e empresas de consultorias com 
especialização em outras matérias acabaram atraídos por esse 
nicho e montaram suas áreas de Compliance, utilizando-se de 
profi ssionais ainda sem a devida experiência. Não raro, tais pes-
soas abordam seus clientes, oferecendo soluções superfi ciais ou 
de cunho meramente burocrático, negligenciando a efetividade 
de cada processo, fator decisivo num programa dessa natureza 
e no atendimento à legislação brasileira.

Nesse contexto, os altos executivos, ao se depararem pela 
primeira vez com o assunto e tratado com tamanha inutilidade, 
revestem-se pelo descrédito e deixam de apoiar aquilo que 
pode ser de maior valia para o país: o mecanismo de integridade 
efetivo nas empresas.

Outro grande problema en-
frentado pelo Compliance: as 
empresas costumam delegar a 
aquisição de serviços, mesmo 
os especializados, para os de-
partamentos de Compras, que 
não possuem o conhecimento 
necessário para fazer a melhor 
escolha. Contratar apenas se-
gundo critérios de preço não 
se confi gura boa opção e uma 
alegoria vista com frequência 
é: a empresa precisa de um 

carro de luxo, paga por um carro popular e acaba recebendo 
um patinete. Com isso, gasta menos que o necessário, todavia, 
o investimento mostra-se totalmente inútil.

Sobre os pseudo-especialistas, ainda há mais para se preocupar: 
eles também produzem um efeito devastador para o Complian-
ce, quando um cliente confi a cegamente no seu conhecimento. 
Um serviço mal feito, desnecessário, burocrático ou aquém da 
expectativa, gera descrédito, desconfi ança e aversão ao tema, 
no lugar de reconhecer-se o erro da contratação. Aos respon-
sáveis pelo Compliance na empresa caberá o ônus da enorme 
difi culdade em dar continuidade ao seu trabalho. Na hipótese, 
entretanto, de se perceber o equívoco e tentar corrigi-lo, a 
organização terá de investir novamente, além de encarar o 
desperdício de tempo e recursos”.

Acatar sugestões ou instruções inadequadas pode causar 
sérios problemas de exposição a riscos, prevenção defi ciente 
e não efetividade do mecanismo de integridade, como preconi-
zado pela lei. Assim, em eventual problema, a empresa sofrerá 
consequências indesejáveis. Tudo isso sem contar com a perda 
da oportunidade de usufruir dos inúmeros benefícios usuais 
decorrentes de um programa bem elaborado.

(Fonte: Wagner Giovanini - Consultor na área de Compliance).

Pseudo-especialistas de Compliance causam 
danos nas empresas
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Tempero 
que repele
formigas

Jogo
como o

pôquer ou
o bacará

Significado
do "C" na
sigla MAC

Calçado
lançado
por Luís

XIV (Hist.) 

(?) Jacobs,
estilista
nova-

iorquino
Nome

masculino
comum na

Escócia
Esdras do 
Nascimen-
to, escritor
piauiense

Embala-
gem de
cremes
dentais

O automó-
vel recém-
saído da
fábrica

Oito ou
(?): tudo
ou nada

Objeto 
transpor-
tado pelo 
entregador

Objeto 
despa-

chado no 
"check-in"

Luís
Miranda,

ator
baiano

Bronzea-
do, em
inglês

Código 
da pilha
pequena

Área mais arbori-
zada, em sítios

"(?) Train To 
London", canção

Agência dos EUA que
levou o homem à Lua

Tempo (?), marca da trans-
missão ao vivo (TV)

Apêndice
da xícara

Prato 
com fubá

Sambista
carioca

conhecido
também

como
Poeta 
da Vila

Objeto da pecuária
"Belle de (?)", nome
em francês de um

clássico do Cinema

Assinado 
abrevia-
damente

Jornada
Mundial
da (?),
evento
católico

Doce à base 
de chocolate

Nome da letra que
simboliza "metro"

Fator ausente
na atividade
clandestina

Canhão e pistola

 Vale-refeição
(abrev.)

Diz-se do assunto 
constrangedor

Gato, 
em inglês
Maré, em

inglês

Salva
(Inform.)

Parar 
de falar

O de gordura é alto
no leite integral

(?)-água: telhado 
de um só plano 

Mantra de
meditação
Etapa de
torneio

RPC
NOELROSA
AASAMARC
SALTOALTO

IANVREN
GADOCAT

JUVENTUDE
OALIOM

RUBRICADOP
BRIGADEIRO

SDTEOR
ENCOMENDA
MALAETAN

LEGALIDADE
ARMASAA

3/cat — tan. 4/jour — last — marc — tide. 9/salto alto.
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A peça “Enterro dos Lobos” do dramaturgo Bruno Bandido, mos-
tra o dia na vida de uma família e como ela se relaciona tentando 
sobreviver aos seus segredos. O fi lho volta para uma visita depois 
de muito tempo, sua presença é um assunto delicado, pois ele 
seguiu caminhos que ninguém parece aprovar. O pai chega em 
casa cedo do seu trabalho e, pelo jeito, não continuará mais nele. 
O espetáculo conta sobre o drama familiar em uma casa quando 
o Jara, que carrega um passado misterioso, volta para uma visita 
depois de muito tempo sem ver seus pais, Claudio e Cristina, 
e sua irmã mais nova, Ionara. A partir daí todos têm que lidar 
com segredos e intenções enterradas, em um texto onde nada é 
completamente revelado e as consequências importam mais do 
que os atos em si. Com Angela Figueiredo Debora Esttér Bruno 
Bandido Walter Figueiredo.

Serviço: Teatro Cemitério de Automóveis, R. Frei Caneca, 384, Consolação, tel. 2371-
5743. Terças e quartas às 21h. Ingresso: R$ 30. Até 31/07.

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

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

Esta quinta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua transita plena em Gêmeos melhorando a comunicação e a busca 
pelo conhecimento. O dia é mais favorável aos estudos, aprendizados e as negociações. A Lua em bom aspecto com 
Júpiter afl ora as emoções e ajuda a manter maior compreensão. A mente aberta faz a gente enxergar as questões de 
uma forma mais ampla e sob nova perspectiva. No fi nal do dia a Lua forma um mau aspecto com Netuno que pode 
provocar confusão, atrasos e deixar todos mais distraídos. Muita dispersão, inquietação e ansiedade na parte da noite. 
O melhor a fazer é tentar relaxar e descansar mais cedo nesta quinta.
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A Lua transita plena em Gêmeos 
melhorando a comunicação e a busca 
pelo conhecimento. Estará um tanto 
sonhador e romântico procurando 
intensamente a satisfação sexual 
e amorosa. Use de entusiasmo nas 
relações, conquistando e encantan-
do as pessoas com seu brilho e luz. 
36/336 – Vermelho.

A mente aberta faz a gente enxergar 
as questões de uma forma mais ampla 
e sob nova perspectiva. O romantis-
mo está acentuado levando a relações 
amorosas e sexuais mais felizes. Um 
dia para usar de perspicácia para 
saber o moimento certo de agir. 
28/928 – Bege.

O dia começa sobrecarregado de 
obrigações e chateações, mas vai 
melhorando depois. Problemas por 
opiniões divergentes que levam a 
discussões. A mente alerta dá ra-
pidez de compreensão e interesse 
aguçado nas ideias novas com a Lua 
em Gêmeos. 92/292 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
afl ora as emoções e ajuda a manter 
maior compreensão. Chance de so-
luções através de conversas, maior 
movimento e troca de ideias. No fi nal 
do dia a Lua forma um mau aspecto 
com Netuno que pode provocar 
atrasos e deixar você mais distraídos. 
59/559 – Bege.

Uma forte tendência a devanear 
e sonhar com coisas e situações 
que mudem a realidade atual. Faça 
planos, pois surge um novo objetivo 
profi ssional, dedique-se a ele intei-
ramente. Precisa resolver situações 
antigas que ainda o perturbem, mas 
com harmonia e serenidade. 23/623 
– Amarelo.

A Lua plena em Gêmeos deixa o 
astral bem mais animado e comu-
nicativo. As atividades inovadoras 
são uma tendência bem aceita pelas 
pessoas a sua volta. Muita dispersão, 
inquietação e ansiedade na parte 
da noite. O melhor a fazer é tentar 
relaxar e descansar mais cedo nesta 
quinta. 98/898 – Verde.

Estará mais expansivo e impulsivo 
à noite e isso levará a agitação a 
aumentar e deve se precaver con-
tra confusões que podem surgir 
em lugares fora do seu ambiente.  
Evite algum atrito ou rompimento 
no trabalho por discordar da opinião 
de alguém. 23/223 – Cinza. 

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira. Uma forte tendência ao 
sentimento de posse que assume 
proporções exageradas até nos 
sentimentos como o amor. A Lua 
em Gêmeos ajuda a diversifi car os 
assuntos que deverá tratar nesta 
quinta. 26/226 – Branco.

O dia começa acelerado, ótimo para 
sair da rotina e fazer as coisas de 
modo diferente do habitual.  Leva a 
precipitação nas conclusões, o que 
pode acarretar prejuízos e arrepen-
dimentos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos devido à difi culdade de 
comunicar-se. 19/219 – amarelo.

A Lua em Gêmeos ajuda a mudar, 
renovar e modifi car os valores. Estará 
propenso fazer coisas revolucioná-
rias em sua vida. Melhore o conforto 
do seu ambiente, tanto em casa como 
no trabalho. Tome algumas decisões 
importantes em comum acordo com 
as pessoas. 12/312 – Branco.

O dia é mais favorável aos estudos, 
aprendizados e as negociações.  Dia 
de emoções fortes, algumas até 
tendenciosas e de expressão rápida 
e forte. O momento não é feliz para 
aquilo que exija concentração. O 
momento é ótimo para através do 
diálogo conciliar situações. 22/622 
– Azul.

Muita habilidade nas negociações 
profissionais começará a trazer 
boas soluções para os problemas 
que enfrenta. Este é um bom dia 
para se distrair com a Lua plena em 
Gêmeos. Precisa ver a realidade 
como ela realmente é não se iludindo 
com situações que são passageiras. 
12/912 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Junho de 2017. Dia de São Paulino de Nola, São João Fisher, 
São Tomás Morus e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a descoberta. Dia do 

Orquidófi lo e Dia do Aeroviário. Hoje aniversaria o instrumentista Hermeto 
Pascoal que faz 81 anos, o cantor, compositor, ator e atual deputado federal 
Sérgio Reis completa 77 anos, o ator Tonico Pereira nascido em 1948, a atriz 
Maryl Streep que chega aos 68 anos, o cantor e compositor Dalto  também 
nascido em 1949 e a modelo paulista Joana Prado faz 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tende a respeitar as pessoas inteligentes e de 
conceitos morais semelhantes aos seus. Será muito bem-sucedido no comércio e 
indústria, distinguindo-se por suas ideias liberais e fi lantrópicas. Em geral prefere 
pensar muito antes de tomar uma decisão e pode ser pessoa de muitos talentos e 
vocações. É preciso que use sempre sua boa disposição para conquistar fortuna. 
Possui imaginação sensível e poderosas emoções. Franco e sincero gosta de ser 
honesto e espera o mesmo dos outros. No lado negativo gosta de correr riscos e 
pode se sentir tentado a realizar os seus objetivos através da especulação.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO- Ver uma grande, abandono no amor. Ser 
vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. Salvar- se, 
tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá difi culdades no 
amor. Perder bens, felicidade no jogo. Ver números da sorte: 
16, 24, 32, 44 e 79.Números da sorte: 10, 19, 25, 44 e 71.

Simpatias que funcionam
Para ele voltar para você: Esta simpatia com espelho 
fará com que seu amor sinta muita falta de você, com um 
irresistível desejo de partir a sua procura. Vai precisar 
de: Um espelho, uma vela branca, um copo com água. 
Aguarde até que  você possa dispor de um momento de 
tranquilidade, de paz em sua casa. Com seus pensamentos 
e coração sereno, vire-se de frente para seu espelho e reze 
um pai-nosso. Recite então: “Fulano, (diga o nome dele) 
que você não tenha paz, nem alegria nem de noite, nem de 
dia, enquanto não voltar para mim”. Em seguida, você vai 
acender uma vela branca, ao lado de um copo de água, em 
frente ao espelho. Ofereça ao anjo da guarda do seu amor. 
Quando a vela acabar de queimar, pode descartar os restos 
e água pode ser jogada fora.
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Ofi cina
Até o dia 15 de julho, estão abertas as 

inscrições (grátis) para Iluminar, ofi cina 
criativa de cenografi a, fi gurino e iluminação 
cênica com o diretor Kleber Montanheiro. 
Esta atividade é promovida pelo Teatro do 
Incêndio, cuja primeira edição aconteceu 
no primeiro semestre deste ano A ofi cina 

será realizada no período de 1º de agosto a 
28 de novembro, sempre às terças-feiras, às 
19h30, na sede do teatro. Os selecionados 
participam de aulas teóricas e práticas, além 
de uma vivência mensal (durante um dia) no 
processo de criação do primeiro espetáculo 
do projeto A Gente Submersa da Companhia 
Teatro do Incêndio, que tem estreia prevista 
para o dia 2 de setembro. A ofi cina oferece 

aos alunos a oportunidade de conhecer funda-
mentos de criação das três áreas abordadas, 
exercitando-se e debatendo conceitos ao 
longo dos encontros. . Os interessados devem 
enviar breve currículo, carta de interesse e 
contatos para(produção.teatrodoincendio@
hotmail.com).

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista. 

Divulgação

Milton Nascimento.

No show, intitulado “Semente da Terra”, Milton Nascimento, 
carinhosamente apelidado de Bituca, traz seus grandes sucessos 
de carreira. Montado com a ajuda de Danilo Nuha, o repertório 
dessa nova tour traz músicas que abordam questões indígenas, 
raciais, sociais e trabalhistas. Além de toda a mobilização nacional 
que tange as canções. E engana-se quem acha que o repertório 
é feito de músicas obscuras. Muitas das canções são sucessos 
nacionais consagrados. O que Será (A Flor da Terra) e Cálice 
são exemplos disso. Maira Maira e Tudo o Que Você Podia Ser 
também não fi cam de fora.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Sábado (01/07) às 22h e 
domingo (02/07) às 20h. Ingressos: de R$ 70 a R$ 240.

A banda mineira Kernunna, de Bruno Maia (Tuatha de Danann / Braia),

um dos pioneiros do folk metal no Brasil.

O Kernunna surgiu da 
união de membros da 
Tuatha de Danann e 
da belo-horizontina 
Cartoon. A banda 
lançou o álbum The 
Seim Anew, em 2013, 
se apresentando no 
Rock in Rio daquele ano

O álbum foi parcialmente 
inspirado na obra do 
autor irlandês James 

Joyce, cujas canções dialogam 
com a música celta, o heavy 
metal, o rock progressivo e a 
música indiana, explorando as 
sonoridades da gaita de fole, 
da cítara e de outros instru-
mentos. O romance Finnegans 
Wake, de Joyce, aparece como 
referência nas canções “The 
Seim Anew”, “The Keys to. 
Given!” e “Ricorso”. Já a faixa 
“Snark” é uma alusão a Lewis 
Carroll (criador de Alice no 
País das Maravilhas), enquan-
to duas das peças referendam 
fi guras do folclore brasileiro: 

Folk metal
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o curupira, entidade defensora 
das matas e dos animais, em 
“Curupira’s Maze”, e o Sete 
Orelhas, o vingador mineiro, em 
“The Last of the Seven Ears”. 
Completam o disco as músicas 
“Kernunna”, “Dreamer” e “Póg 
Mo Thóin”. Com três vocalistas 
principais, o Kernunna rompe 

os padrões e apresenta uma 
nova forma de fazer musical 
que dialoga com várias esté-
ticas. Neste show o Kernunna 
interpreta composições do 
disco, entre outras da banda 
Tuatha de Danann. No palco, 
os músicos Bruno Maia (vocal, 
guitarra, whistles, bouzouki e 

bandolim), Khadhu (vocal e 
baixo), Julio Andrade (vocal, 
violão e guitarra), Edgard Bri-
to (teclado), Rodrigo Abreu 
(bateria), Alex Navar (gaita de 
fole) e Rik Dias (violino).

Serviço: Sesc Belenzinho, R.Padre Ade-
lino, 1000, tel.  2076-970030. Sexta (30) às 
21h30. Ingressos: R$ 20 e 10 (meia).

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Atração

Você está atraindo coisas maravilhosas
Continue a concentrar a sua energia e o seu tempo nas coisas 

que são mais importantes para o seu coração. Você está vendo 
os resultados tangíveis que se manifestam em sua vida. É o 
momento de começar a acreditar nas possibilidades. Permita 
que isto sinalize a confi rmação da energia que você pediu, pois 
isto serve como validação e bênçãos do Universo.

Você pode até estar se sentindo renascer enquanto partes 
suas ressurgem depois de um tempo adormecidas. Isto pode 
incluir o romance e as emoções que você achou que não mais 
existiam para você. Abra-se, pois estas escolhas são realmente 
tão leves quanto uma pluma e a única coisa que impede uma 
profunda felicidade é a sua própria crença em sua autoestima.

O Mantra para hoje é: “Tudo está funcionando de forma 
maravilhosa!”.

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Segredos de família

Cena da peça

“Enterro dos Lobos”.

“Semente da Terra”
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Pode parecer um 

contrassenso, mas, 

quando o assunto é 

exportar, não dê tanta 

atenção ao dólar. Claro 

que, se a moeda norte-

americana estiver 

valorizada, tanto melhor

Mas não se deixe ce-
gar por um cenário 
de câmbio favorável, 

porque você também terá de 
lidar, em algum momento (ou 
vários, dependendo do cenário 
econômico), com um real mais 
forte. O importante, portanto, é 
que você invista em uma política 
entre fronteiras  sustentável, 
que deve ser mantida indepen-
dentemente das vantagens de 
uma moeda local fraca ou mo-
mentaneamente enfraquecida.

Até porque, acredite: para 
o exportador consciente, o 
dólar ideal é o dólar estável. 
Quem vende para outros pa-
íses precisa, isto sim, de um 
câmbio tranquilo, sem grandes 
variações, no período que vai 
do pedido do cliente à entrega 
do produto. A seguir, algumas 
dicas de ouro para exportar com 
segurança, sem se deixar levar 
pela falsa expectativa de lucros 
fáceis e maiores.
 • Dedique tempo ao 

business plan. O mais 
importante passo antes 
de se iniciar na aventura 
da exportação é elaborar 
um bom plano de negó-
cios. Invista um tempo 
nisso, pois ele direcionará 
todos os seus processos 
posteriores. É o business 
plan que contém as defi -
nições sobre os produtos 
a serem exportados, a 
quantidade (atenção 
especial a seu estoque e 
à capacidade de produ-
ção), os valores culturais 
dos países importadores 
(quais as melhores lojas 
importadoras, no caso de 
você escolher trabalhar 
com revendedores) e as 
barreiras a serem enfren-
tadas, como idioma, que 
métodos de cobrança uti-
lizar, nível de segurança 
transacional e possíveis 
adaptações de seus pro-
dutos para melhor se 
adequar aos mercados 
internacionais.

 • Muito cuidado com o 

câmbio fl utuante. Nes-
sa jornada rumo a novos 
mercados, não dá para 
correr o risco de colocar 
o carro na frente dos bois, 
como se costuma dizer 
- nem dar passo maior 
que a perna. Uma dica 
é jamais superestimar o 
lucro que um dólar apre-
ciado pode lhe trazer de 
início. Lembre-se de que 
o câmbio é fl utuante no 
Brasil e pode cair ou subir 
bruscamente, compro-
metendo sua capacidade 
de quitar dívidas ou pagar 
por serviços previamente 
contratados. Ou seja: não 
“inche” sua empresa com 
muitos funcionários logo 
no começo, dê tempo 
para se acostumar e 
aprender com o ritmo do 
processo de produção, 
venda e entrega.

 • Saiba o que você pode 

(mesmo) entregar. 
Outra dica importante 
é que o candidato a ex-
portador tenha controle 
total de sua produção e 
o quanto ela já está com-
prometida com o merca-
do interno. A maioria dos 
PMEs pensa em exportar 
para aumentar seus ga-
nhos, mas muitos caem 
na armadilha de tentar 
substituir lucro em real 
por lucro em dólar. Se, 
por um lado, exportar 
exige um compromisso 

muito mais intenso com 
os revendedores e/ou 
consumidores impor-
tadores, por outro, não 
adianta aproveitar um 
momento de oportuno 
dólar alto para direcionar 
uma porcentagem maior 
de sua produção para o 
exterior correndo o risco 
de não ter o que entre-
gar a seus clientes já 
estabelecidos no Brasil. 
Essa regra faz ainda mais 
sentido se você escolher 
vender diretamente ao 
consumidor, via e-com-
merce.

 • Busque informação 

de quem entende. O 
começo de uma aven-
tura internacional pode 
ser traumática se você 
não tiver em mãos a me-
lhor informação possível. 
Mantenha nos Favoritos 
de seu browser, entre 
outros, os links da Apex 
(Agência Brasileira de 
Promoção de Exporta-
ções e Investimentos) 
e do MDIC (Ministério 
do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio 
Exterior), que são óti-
mas fontes para serem 
consultadas sempre que 
um problema aparecer. 
E tenha um profi ssional 
especialista em transa-
ções entre fronteiras na 
memória de seu smar-
tphone. Esse é o tipo de 
serviço terceirizado no 
qual vale a pena investir 
antes mesmo de iniciar 
suas vendas além-fron-
teiras.

 • Saiba a melhor manei-

ra de entregar seus 

produtos. A mais barata 
é via marítima, claro, mas 
isso significa que seu 
cliente terá de esperar 
mais para receber o que 
comprou (seja ele um 
revendedor ou um con-
sumidor fi nal). Por outro 
lado, se seu produto tem 
alto valor agregado (ou 
se o comprador tiver 
urgência na entrega, 
por exemplo), pode ser 
uma boa ideia oferecer 
pelo menos uma opção 
via aérea, mesmo que a 
mais básica. Lembre-se: 
o frete pode ser um bom 
amigo, mas também re-
presentar um aumento 
considerável de custo, o 
que acabará impactando 
em sua margem de lucro. 

 • Se optar pelo e-com-

merce, ele precisa ser 

responsivo e poliglota. 
A última dica que posso 
dar, caso você faça a 
opção pela venda dire-
tamente ao consumidor, 
é que você invista em 
um site responsivo, ou 
seja, que se adapte au-
tomaticamente à tela de 
qualquer dispositivo que 
o usuário/cliente esteja 
usando - seja ele um desk-
top, um notebook, tablet 
ou smartphone. Aliás, o 
Google anunciou, no fi -
nalzinho do ano passado, 
que está investindo em 
um mecanismo de busca 
exclusivo para ambiente 
mobile, mais um motivo 
para apostar em um e-
commerce responsivo. 

E trate de investir também em 
um site que “fale” o idioma do 
país para onde você pretende 
exportar. Segundo pesquisa in-
ternacional que a Ipsos realizou 
a pedido do PayPal em 2016, 
compradores online têm maior 
propensão de comprar em sites 
estrangeiros que oferecem Ser-
viço de Atendimento ao Cliente 
(SAC) em sua própria língua 
(47%), por exemplo.

(*) - É head de PMEs do 
PayPal Brasil.

Invista em um negócio 
cross-border sem olhar 

para o valor do dólar
Gabriela Szprinc (*)
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Flávia Albuquerque/Agência Brasil

A ação foi organizada pela Fundação Pró-Sangue, ligada à 
Secretaria Estadual de Saúde, e a ideia é lembrar o Dia 
Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14. Foram 

feitas intervenções nas estátuas do Borba Gato, em Santo Ama-
ro; o Anhanguera, na Av.Paulista; Cristóvão Colombo, na praça 
Panamericana; O Semeador, na Praça Apecatu; Pedro Álvares 
Cabral, no Parque Ibirapuera; além de Padre José de Anchieta, 
na Praça da Sé, e Augusto de Prima Porta, no Arouche.

Apesar do aumento do número de pessoas doando sangue em 
função das inúmeras campanhas feitas por órgãos ofi ciais e mo-
vimentos da sociedade civil, os bancos de sangue da Fundação 
Pró-Sangue continuam com seus estoques em situação crítica. 
Segundo dados do órgão, há uma queda gradativa da coleta e as 
reservas estão 60% abaixo do patamar ideal. Os tipos sanguíneos 
em situação mais delicada são o O+, A+, O-, B- e A-, por ordem 
de importância. As reservas atuais têm condições de abastecer os 
hospitais por apenas dois dias. A fundação fornece sangue para 
100 instituições de saúde da rede pública estadual.

De acordo com a médica da fundação Selma Soriano, há épocas 
do ano em que as pessoas diminuem suas idas ao banco de sangue. 
O período do ano em que as pessoas mais doam é a primavera, 
sendo que nas outras três estações do ano a frequência cai. “No 
inverno, as gripes e os resfriados afastam o doador. No verão, 
o calor incomoda e as pessoas se desidratam mais. Além disso, 
há as férias de empresas e escolares, o que tira a prioridade das 
pessoas em doar sangue”.

Selma ressaltou que a baixa dos estoques de sangue é uma 
preocupação mundial e que, no Brasil, de 1,7% a 1,9% da po-
pulação doa sangue. O estado de São Paulo chega ao índice de 

2,1%. Segundo ela, os baixos índices estão ligados ao fato de 
que a maioria das pessoas ainda não entende a doação como 
um ato de cidadania ou um hábito. “Teria que haver a doação de 
sangue regular de duas a três vezes por ano por indivíduo. Por 
outro lado a demanda de sangue precisa ser melhor analisada. 
Quando o médico vai usar a transfusão de sangue, ele tem que 
pensar em estratégia”.

Segundo ela, em maio, foram atendidos 14 mil candidatos a 
doação e coletadas 11.860 bolsas. Há dez anos, neste mesmo 
período, a coleta chegou a 18 mil bolsas. “Foi o primeiro mês que 
conseguimos chegar a quase 12 mil que é o que precisamos. Faz 
mais de três anos que nós não conseguimos manter os estoques 
sufi cientes e temos sempre que pedir à população, além de fazer 
o manejo dos estoques”, ressaltou Selma.

Consciência
No dia (14) países de todo o mundo celebram o Dia Mundial do 

Doador de Sangue. A data foi escolhida para aumentar a cons-
cientização quanto à necessidade da doação e para agradecer 
aos doadores de sangue. Instituída pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a campanha terá como tema este ano “O que 
você pode fazer? Doar sangue. Doar agora. Doar regularmente”, 
para enfatizar a necessidade da doação frequente. O anfi trião 
do evento global em 2017 é o Vietnã, por meio de seu Instituto 
Nacional de Hematologia e Transfusão de Sangue, e na região 
das Américas, a sede da celebração será o Organismo Andino de 
Saúde, em Lima, no Peru.

Junho Vermelho
No Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será iluminado 

em vermelho para chamar a atenção para o tema. Outros monu-
mentos, prédios públicos e privados de São Paulo, Bahia, Rio de 
Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina já 
estão decorados, desde o dia 1º de junho, como parte do Junho 

Bancos de sangue têm queda 
de reservas durante o inverno
Sete estátuas paulistanas amanheceram na último dia (14) com partes de suas estruturas simulando 
um curativo em forma de adesivo vermelho

Vermelho. Em São Paulo a iluminação pode ser vista na Assem-
bleia Legislativa do estado, no Memorial da América Latina, na 
Sala São Paulo e no Palácio dos Bandeirantes, entre outros. A 
iniciativa foi criada há três anos pelo Movimento Eu Dou Sangue 
para despertar a consciência da população sobre a importância 
das doações periódicas.

O movimento nasceu depois de as irmãs Debi Aronis e Diana 
Berezim passarem por uma experiência, com o pai precisando 
de muitas bolsas de sangue durante um tratamento de saúde. 
Com a difi culdade para repor o sangue utilizado, elas entenderam 
que a questão não era tão simples. “Passamos a conhecer mais 
sobre o assunto e criamos a campanha Eu Dou Sangue Por São 
Paulo. Quando percebemos havia muita gente nos pedindo para 
expandir o movimento. Assim, em 2014, levamos a campanha 
para todo o Brasil e criamos o Junho Vermelho”. A data já entrou 
para o calendário ofi cial de diversos estados.

“Muitos lugares acabaram aderindo porque há necessidade mes-
mo. O objetivo é sensibilizar as pessoas para que elas coloquem a 
doação de sangue em sua rotina, entendam que isso tem que ser 
um hábito e que não podemos doar sangue só uma vez na vida. 
Há muitas pessoas que não podem doar sangue por uma série de 
impeditivos, então aquelas que podem, precisam se conscientizar 
de que a participação delas faz diferença”, disse Debi.

A estudante de psicologia e atriz, Bruna Tatar, de 19 anos, foi 
diagnosticada com leucemia aos 7 anos e precisou de muitas 
bolsas de sangue como complemento do tratamento que durou 
dois anos. Ela contou que na época não tinha a exata consciência 
de como os doadores haviam sido importantes para sua melhora. 
Nesse período os pais de Bruna fi zeram campanhas para repor o 
sangue utilizado e vários amigos e familiares doaram para repor 
as reservas do hospital.

“Eu tive sorte de nunca me faltar o sangue. Eu gostaria de 
doar, mas não posso porque fi z quimioterapia, então eu incentivo 
meus amigos a doarem em meu lugar e eles já doaram em minha 
homenagem, por saberem que não posso. Hoje eu sei que foi 
muito importante receber o sangue e sei que é muito importante 
para qualquer pessoa que precise. A única coisa que posso fazer 
é incentivar as pessoas próximas a doarem. Minha mãe é doadora 
até hoje, inclusive de medula”, disse Bruna.

Para doar sangue o candidato passa por uma triagem na qual é 
aplicado um questionário de 60 perguntas com desdobramentos 
que podem totalizar 120 questões. O rigor existe para dar se-
gurança tanto para o receptor quanto para o doador. Para doar 
é preciso estar em em boas condições de saúde, ter entre 16 e 
69 anos, pesar no mínimo 50 kg, ter dormido pelo menos seis 
horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e levar documento 
original com foto recente.

Entre os impedimentos temporários estão os resfriados (é 
preciso aguardar sete dias após desaparecimento dos sintomas), 
gravidez, amamentação, ingestão de bebida alcoólica 12 horas 
antes, ter feito tatuagem ou maquiagem defi nitiva nos últimos 12 
meses, ter passado por situações com risco de adquirir doenças 
sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses.

Pessoas que estiveram nos estados onde há prevalência de 
malária devem esperar 12 meses e pessoas que fi zeram endosco-
pia devem aguardar seis meses. No caso da febre amarela, quem 
tomou a vacina deve aguardar quatro semanas, quem contraiu 
a doença deve aguardar seis meses e quem esteve em região 
onde há surto da doença deve aguardar 30 dias após o retorno. 
Não podem doar sangue pessoas que tenham as hepatites B e C, 
o vírus HIV, doenças associadas aos vírus HTLV I e II, malária, 
Doença de Chagas e usuários de drogas injetáveis.

Requisitos para doar

A baixa estatura é uma das queixas mais 
frequentes nos consultórios médicos. A 
endocrinopediatra do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Tamara Manfredi, 
alerta que um dos motivos para o desen-
volvimento lento de uma criança, e pouco 
debatido, é a produção insufi ciente do 
hormônio de crescimento, fornecido pela 
hipófi se – glândula que se localiza na base 
do cérebro, responsável pela síntese de 
diversos hormônios.

“A defi ciência do hormônio de cresci-
mento costuma ter causa desconhecida, 
mas em alguns casos pode ter origem 
orgânica como trauma, neoplasia, infecção 
ou irradiação do sistema nervoso central”.

A endocrinopediatra explica que além 
das dosagens e de testes hormonais, o diag-
nóstico é feito com base em um conjunto 
de informações, que leva em consideração, 
principalmente, a anamnese – histórico 
dos sintomas -, exame físico do paciente, 

Problema hormonal também é 
responsável pela baixa estatura da criança

em crianças e adolescentes pode ter várias 
causas, além do problema hormonal. Entre 
elas estão fatores genéticos, constitucio-
nais, outras defi ciências hormonais como 
o hipotireoidismo e doenças crônicas que 
afetam o coração, os pulmões, os rins ou 
o intestino. “Antes de iniciar a reposição 
é importante descartar todas as outras 
causas”, recomenda.

É importante destacar também que, 
durante o tratamento, uma série de alte-
rações metabólicas e hormonais podem 
ser desencadeadas como a resistência in-
sulínica, hiperglicemia ou hipotireoidismo. 
Por isso, segundo a endocrinopediatra, é 
fundamental que o acompanhamento seja 
monitorado a cada três ou seis meses com 
exame físico e laboratorial.

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

avaliação da velo-
cidade de cresci-
mento, análise dos 
antecedentes médi-
cos e possíveis dis-
túrbios, radiografi as 
para comparação da 
idade óssea, resso-
nância da hipófi se, 
testes genéticos, 
entre outros.

“Durante o acom-
panhamento, tam-
bém utilizamos um 
cálculo para prever 
a estatura alvo do paciente, a partir da altura 
dos pais, e traçar as medições em gráfi cos 
de crescimento específi cos para a idade e 
sexo para, assim, determinar se realmente 
o desenvolvimento está muito lento ou fora 
do padrão familiar”, complementa.

Identificada a alteração, inicia-se o 
quanto antes a administração de reposi-
ção do hormônio de crescimento por via 
subcutânea diariamente, dando prioridade 
para o período da noite, pois é o momento 
que ocorre o pico da produção fi siológica 
do hormônio de crescimento.

A médica ressalta ainda que muitas vezes 
o tratamento é necessário pelo resto da 
vida, isso porque a defi ciência hormonal 
interfere também na tonicidade muscular, 
disposição e metabolismo ósseo na fase 
adulta.

A especialista lembra que a baixa estatura 
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Cavo Serviços e Saneamento S.A. - CNPJ nº 01.030.942/0001-85 - NIRE nº 35.300.144.520
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/05/17

Aos 16/05/17, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Publicações Prévias: Os documentos de que trata o artigo 133 
da Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício social findo em 31/12/16, quais sejam, o balanço patrimonial, a demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração de resultados da Companhia e o relatório 
dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia foram publicados no dia 05/05/17 jornal “Folha de São 
Paulo”, na página B5, no dia 06/05/17, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, na página 11 e no dia 10/05/17 no jornal 
“Empresas & Negócios”, na página 7. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 
(i) Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações 
financeiras, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e 
a Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às demonstrações financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/16, publicados conforme relatado na seção “Convocações e Publicações Prévias” acima, devidamente auditados 
pela BeAudit Auditores Independentes Ltda., conforme relatório datado de 25/04/17; e (ii) aprovar que o “Lucro Líquido do Exercício” da 
Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/16, no montante de R$88.423.671,70 a seguinte destinação: (a) R$4.421.183,59 
para constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) R$21.000.622,03 serão transferidos à 
conta de Dividendos Obrigatórios e Não Pagos; e (c) o saldo remanescente, no montante de R$63.001.866,08 será transferido à conta de 
Reserva de Retenção de Lucros, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. A acionista aprovou a lavratura da presente 
ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º da 
Lei das Sociedades por Ações. Nada mais. Jucesp nº 266.573/17-4 em 14/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: EDSON ALVES DOS SANTOS, profi ssão: mecânico de britagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos - BA, data-nascimento: 
22/06/1966, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Firmino Al-
ves dos Santos e de Sancha Pereira dos Santos. A pretendente: FABÍOLA TALITA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Maria de Oliveira e de Maria Lúcia de Oliveira.

O pretendente: ANGELO DE SOUZA COSTA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Montes Claros - MG, data-nascimento: 17/12/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Ferreira da Costa e de Maria das 
Graças de Souza Costa. A pretendente: JUCINEIDE SANTANA DA SILVA, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios - AL, data-nascimen-
to: 12/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival 
Pereira da Silva e de Hilda Ana Santana da Silva.

O pretendente: EMERSON ROMÃO BATISTA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/02/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Romão Batista e de Maria Santa Batista. 
A pretendente: ADRIANA DA SILVA, profi ssão: encarregada da limpeza, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1978, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edite Aurora da Silva.

O pretendente: RONALDO JOSÉ POLÔNIO, profi ssão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Moreira Sales - PR, data-nascimento: 22/08/1965, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Tomaz Polônio e de Darci Villas Boas Polônio. A 
pretendente: VIVIANE DE AZEVEDO LIMA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ribamar Lima e de Vanilda Aparecida 
de Azevedo.

O pretendente: DANILO CARDOSO DE SOUZA, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto de Souza e de Maria das 
Mercedes Cardoso Costa. A pretendente: LILIANE CRISTINA DE PAULA, profi ssão: 
auxiliar de operações, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 
09/03/1986, residente e domiciliada em Barueri - SP, fi lha de Sebastião Batista de Paula 
e de Ana Lucia de OLiveira de Paula.

O pretendente: JONAS SILVA GOMES, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/01/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabio de Oliveira Gomes e de Regiane Marcelino da 
Silva. A pretendente: POLIANA MUNIZ DE MELO, profi ssão: repositora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/07/1994, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Arimateia Melo e de Veronica 
Muniz de Jesus.

O pretendente: RODRIGO PINTO DE JESUS, profi ssão: técnico de enfermagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio de Jesus e de Maria Rosario 
Pinto. A pretendente: JAQUELINE COSTA CONDE GUIMARÃES, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre 
Conde Guimarães e de Marcia Costa dos Santos.

O pretendente: CANDIDO FAGUNDES FILHO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Martinópolis - SP, data-nascimento: 08/02/1954, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Candido Fagundes e de Balbina Fagundes da 
Silva. A pretendente: VANICE SOARES SABINO, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/09/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Sabino e de Maria Soares de Jesus.

O pretendente: FELIPE FAUSTINO DA SILVA, profi ssão: supervissor de call center, es-
tado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Claudio Aparecido da Silva e de Elizete Lourdes 
Faustino da Silva. A pretendente: CÍNTIA DA SILVA, profi ssão: tele operadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir da Silva e de Maria de Lourdes 
Onorata da Silva.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DA ROCHA, profi ssão: administrador, estado ci-
vil: viúvo, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 15/11/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lino Pereira da Rocha Filho e de 
Francisca Barreira da Rocha. A pretendente: MARIA ROSANGELA ALVES DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Magda 
Alves de Souza.

O pretendente: ALEXANDER RODRIGUES DA COSTA, profi ssão: gerente de produ-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josias Rodrigues da 
Costa e de Suely Maria Rodrigues da Costa. A pretendente: MICHELE APARECIDA 
GUEDES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Guaruja - SP, 
data-nascimento: 24/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdir Garcia Guedes e de Maria de Fatima do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ LUIZ ARAÚJO EVANGELISTA, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Conselheiro Pena - MG, data-nascimento: 29/06/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juracy Charles Evangelista 
e de Vera Lúcia de Araújo. A pretendente: GELZA BEDONI OLIVEIRA, profi ssão: faxi-
neira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeova Cirilo de Oliveira e 
de Delza Rodrigues Bedoni Santos.

O pretendente: ARNALDO DA SILVA VAZ, profi ssão: borracheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Barra do Choça - BA, data-nascimento: 20/07/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Tiago de Vaz e de Maria Izabel Rocha 
da Silva. A pretendente: LUCIANA FAGUNDES DE ALMEIDA, profi ssão: operacional, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/05/1985, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Fagundes Muniz.

O pretendente: KAIQUE GOMES VIANA PINTO, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Viana Pinto e de Silvia Leticia Gomes 
Pinto. A pretendente: DANIELA MARIA DE BRITO DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Piranhas - AL, data-nascimento: 29/07/1995, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Damião Justino da Silva e de 
Margarida Maria de Brito.

O pretendente: PAULO DA ROCHA DIAS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1984, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João da Cruz Gonçalves 
Dias e de Maria Ana da Rocha Dias. O pretendente: LUCAS PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, naturalidade: Campos Sales - CE, data-
nascimento: 11/09/1993, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonia 
Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA DIAS, profi ssão: vulcanizador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Casa Nova - BA, data-nascimento: 15/03/1967, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Martins Tavares Dias e de Maria da Conceição Pereira Dias. 
A pretendente: ACIDALIA DOS SANTOS FARIAS, profi ssão: cuidadora de idosos, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Remanso - BA, data-nascimento: 11/08/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ascendino Nery de Farias e de 
Joana Domingas dos Santos.

O pretendente: ARTHUR ANGELO FELIPE DE SOUZA, profi ssão: relojueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lindoalves Felipe de Souza e de Ma-
ria Vannilda Felipe de Souza. A pretendente: ADRIANE CUNHA BORGES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/03/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano Ribeiro Borges e 
de Ana Claudia Silva Cunha.

O pretendente: DÊIVESON OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante de serralheiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Jacobina - BA, data-nascimento: 10/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Rodrigues da Silva e de 
Valternice Oliveira da Silva. A pretendente: CAROLINE PEREIRA BEZERRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 17/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Estevam Bezerra e de Ednalda Pereira da Silva.

O pretendente: DANIEL RENZO, profi ssão: vigilante patrimonial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 03/02/1976, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorival Renzo e de Sueli de Fátima Barbosa Renzo. 
A pretendente: MÁRCIA ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: pedagoga, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bezalier Durval da Silva e de Maria Catarina de 
Almeida Silva.

O pretendente: DIEGO APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: agente de viagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amario Aparecido dos Santos e de 
Maísa Rosa dos Santos. A pretendente: MONIQUE CRISTINE CARDOSO DE SOUZA, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 11/07/1987, residente e domiciliada em Cajamar - SP, fi lha de Miguel Gomes de 
Souza e de Celeste Cardoso de Souza.

O pretendente: RONIE DA SILVA, profi ssão: analista de operações, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 28/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Teixeira da Silva e de Maria Cicera da 
Silva. A pretendente: MAKSUYLLA JHENIFFER DANTAS BEZERRA, profi ssão: con-
sultora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 
11/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jailson da 
Cruz Bezerra e de Maldi Dantas de Freitas.

O pretendente: ROMILDO CAVALCANTE DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Paranatama - PE, data-nascimento: 19/06/1977, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Cicera Cavalcante da Silva. A pretendente: 
MARGARETE JACO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1976, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amaro Jose da Silva e de Rosinete 
Maria Jaco.

O pretendente: EMÍDIO ALENCAR DE MELO, profi ssão: bifezeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Uiraúna - PB, data-nascimento: 07/10/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Moisés de Melo e de Maria do Socorro Alencar 
de Melo. A pretendente: EVÂNIA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Passagem Franca - MA, data-nascimento: 01/01/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Vieira da Silva e 
de Raimunda Laurentina da Silva.

O pretendente: JAILSON ILDEFONSO DOS SANTOS, profi ssão: funcionário públi-
co estadual, estado civil: divorciado, naturalidade: Indiároba - SE, data-nascimento: 
05/03/1962, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ildefon-
so dos Santos e de Maria da Conceição Filha. A pretendente: NOEMIA SILVA ANDRÉ, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Jaguaquara - BA, data-nas-
cimento: 10/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fidelcino Antonio André e de Maria Alice Silva André.

O pretendente: JOÃO DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: encarregado de obras, es-
tado civil: viúvo, naturalidade: Francisco Sá - MG, data-nascimento: 03/06/1962, resi-
dente e domiciliado em Sabará - MG, fi lho de Manoel Soares Pereira e de Manoelina 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: ANGELA MARIA SANTIAGO DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: viúva, naturalidade: Arapiraca - AL, data-
nascimento: 13/03/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Placido Santiago e de Maria Neide Teixeira Santiago.

O pretendente: EZEQUIEL TEODORO DO PRADO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 09/07/1990, residente e do-
miciliado em Campinas - SP, fi lho de Volnei Teodoro do Prado e de Fátima Concei-
ção Teodoro. A pretendente: ELAINE PESSOA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Crispiniana Pessoa 
dos Santos.

O pretendente: EDUARDO ROBERTO DO PRADO, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/08/1976, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Roberto do Prado 
e de Benedita Faustino do Prado. A pretendente: RENATA MARTINS DA SILVA, pro-
fi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 17/09/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Elenivio Martins da Silva e de Carmem Carlos da Silva.

O pretendente: ALBERTO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de expedição, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1985, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Pereira da 
Silva e de Vanda Caetano da Silva. A pretendente: ANA LUCIA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Bento da Silva e de Hilda de Moura da Silva.

O pretendente: WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/02/1976, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Quintos dos Santos e de 
Edileuza de Oliveira dos Santos. A pretendente: JESSICA BEZERRA DA COSTA, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalberto 
Ferreira Costa e de Maria de Lourdes Bezerra da Silva.

O pretendente: LEONARDO SEVERINO AFONSO, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Afonso e de Adelina Severina 
Afonso. A pretendente: JENNIFER GUEDES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 12/08/1993, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Rogerio da Silva e de Marcia 
Guedes dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS MICAÍAS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Jessé Juvencio da Silva e de 
Josineri Maria Vila Nova da Silva. A pretendente: NATHALIA ALVES VASCONCE-
LOS SOUSA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 27/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, filha de Jose Carlos Vasconcelos Sousa e de Maria Aparecida da Silva 
Alves Sousa.

O pretendente: VICTOR HUGO DA SILVA LEMOS, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 02/01/1998, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hernando Pontes de Lemos e de Vera 
Lucia Luiza da Silva. A pretendente: VANESSA LOUZADA DA SILVA SANTOS, pro-
fi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú - BA, data-nascimento: 
24/11/1999, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Francisco Louzada dos 
Santos e de Adelina dos Santos Silva.

O pretendente: FRANCISMAR PIRES BARROS, profi ssão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Benedito Leite - MA, data-nascimento: 15/11/1971, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Francisco Pires e de Diolina Pires 
Barros. A pretendente: GIZELIA BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Uruçuí - PI, data-nascimento: 25/07/1991, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Felix Antonio dos Santos e de Maria 
Aparecida Bezerra dos Santos.

O pretendente: CAIO SANTOS DE FRANÇA, profi ssão: rebobinador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Messias de França e de Eucélia 
Maria Santos de França. A pretendente: LARISSA MIKAELLY DA SILVA, profi ssão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jailson João 
da Silva e de Eliana Silva Manoel.

O pretendente: IZAQUE SIPLIANO DO NASCIMENTO FILHO, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izaque Sipliano do Nascimento e 
de Elza Lessa do Nascimento. A pretendente: SAANNY SANTANA BIET, profi ssão: 
porteira, estado civil: solteira, naturalidade: Rosário do Catete - SE, data-nascimento: 
28/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodri-
gues Moreira Biet e de Maria José Oliveira Santana.

O pretendente: JAMES SINI BORGES, profi ssão: atendente de restaurante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São José do Rio Preto - SP, data-nascimento: 16/07/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Oliveira Borges e 
de Marcia Cristina Sini. A pretendente: JAQUELINE MORAES, profi ssão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Luis - MA, data-nascimento: 28/12/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria da Natividade 
Moraes.

O pretendente: IAGO HENRIQUE SOARES, profi ssão: fotográfo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 01/11/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliana Soares. A pretendente: TAMARA 
RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 29/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Celio Rodrigues da Silva e de Paula Andrea da Silva.

O pretendente: ALEX JUVENAL DE BRITO, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1985, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Juvenal Ferreira de Brito e de Flora dos 
Santos Brito. A pretendente: VALERIA FERREIRA, profi ssão: funcionária pública, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Ferreira e de 
Wilma Francelli Ferreira.

O pretendente: CARLOS VELOSO DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Rolandia - PR, data-nascimento: 25/01/1939, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Veloso da Silva e de Petro-
nilha Maria de Jesus. A pretendente: MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DE CASTRO, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Paratinga - BA, data-nascimento: 
24/02/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Fer-
reira de Castro e de Maria Francisca dos Santos.

O pretendente: RAUL BENTO DE SOUSA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1985, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Bento de Sousa e de Francisca Maria de Sousa. 
A pretendente: ANDRÉIA APARECIDA NEPOMUCENO, profi ssão: promotora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Balbino Nepomuceno e de Maria 
Elena Nepomuceno.

O pretendente: DAVDSON CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira dos Santos e de Rita Torres 
da Silva Santos. A pretendente: CAMILA REGINA FERNANDES DE RAMOS, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Es-
tevam de Ramos e de Maria Aparecida Fernandes de Ramos.

O pretendente: WAGNER ROGERIO RAMOS, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1981, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Jairo Maura Ramos e de Dionisia Pierini 
Ramos. A pretendente: SANDRA APARECIDA SOARES, profi ssão: assistente ope-
racional, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/02/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jacira 
Soares Donato.

O pretendente: THEONES MARQUES DE LIMA, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro - BA, data-nascimento: 26/01/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teofi lo João de Lima e de Maria de 
Lourdes Nunes dos Santos. A pretendente: GRACIELE DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 28/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Eva Maria de Oliveira.

O pretendente: ALEX SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Marques de Oliveira e de Clismere dos 
Santos. A pretendente: DAYANE MIRANDA DO NASCIMENTO, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1994, re-
sidente e domiciliada em Suzano - SP, fi lha de Roberto Miranda do Nascimento e de 
Margarete Barbosa Ramos.

O pretendente: DANILLO FARIAS DE CASTRO, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/08/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cleyton Eduardo de Castro e de 
Simone Maria Farias. A pretendente: TAÍS DE ALMEIDA BARROS, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amarildo 
Romualdo Barros e de Aldey Angelica de Almeida.

O pretendente: LUIZ VIEIRA MACEDO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Anagé - BA, data-nascimento: 04/12/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Vieira Macedo e de Aurezi Macedo. A pretendente: 
TATIANA SILVA SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 08/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jesulino Xavier de Souza e de Elenilda Rios da Silva.

O pretendente: EMERSON LUIZ DA SILVA VASCONCELOS, profi ssão: feirante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Luiz de Vasconcelos e de Rita 
de Cassia da Silva Vasconcelos. A pretendente: CAROLINE CONCEIÇÃO DOS SAN-
TOS, profi ssão: técnica de radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 20/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adailton Avelino dos Santos e de Cilene Maria da Conceição.

O pretendente: CRISTIVANIO DA SILVA ANGELO, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Águas Belas - PE, data-nascimento: 23/09/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cristiano Vandervan Angelo e de Maria 
Avanim da Silva. A pretendente: VANESSA ALVES BARBOSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, data-nascimento: 24/08/1988, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Alves Rocha e 
de Márcia Alves Barbosa.

O pretendente: ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: trabalhador rural, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Francisco - MG, data-nascimento: 27/06/1952, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gregorio Francisco dos 
Santos e de Sebastiana Maria de Jesus. A pretendente: MARIA DOMINGAS CARDO-
SO VIEIRA, profi ssão: trabalhadora rural, estado civil: solteira, naturalidade: São Fran-
cisco - MG, data-nascimento: 06/07/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Anastácio Cardoso de Moura e de Margarida Vieira da Fonseca.

O pretendente: VALDIRLEY AGOSTINHO DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/07/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Geronimo de 
Oliveira e de Maria Auxiliadora de Oliveira. A pretendente: PATRICIA FARIA DO PRA-
DO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 09/02/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo 
Ferreira do Prado e de Marlene Faria do Prado.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE SOUZA, profi ssão: operador de estacionamento, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1960, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amelia de Souza. A preten-
dente: MARILENE LUIZA DOS PRAZERES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 12/12/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Avelino dos Prazeres e de Maria Luiza dos 
Prazeres.

O pretendente: SÉRGIO FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Jacobina - BA, data-nascimento: 16/10/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Silva dos San-
tos e de Maria Lúcia Fernandes dos Santos. A pretendente: ARIANE DOS SANTOS 
ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adriana dos Santos Almeida.

O pretendente: IVANILDO NERIS DA SILVA, profi ssão: camareiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Pau Brasil - BA, data-nascimento: 16/11/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Felipe Neris da Silva e de Estelina Ferreira dos 
Santos. A pretendente: RENATA CAETANO DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Bocaiúva - MG, data-nascimento: 06/11/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Luiz da Silva e de Irani Cae-
tano de Oliveira.

O pretendente: JONATHAS LIMA DE AMORIM, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Domingos de Amorim e de Eliana Orena de 
Lima. A pretendente: GABRIELA LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: divulgadora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/04/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jailton Pereira de Oliveira e de Maria 
Lucia dos Santos Lima de Oliveira.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE BROGNA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Brogna e de Maria Cleide Pereira dos Santos. 
A pretendente: PAMELA DE SOUSA VIEIRA, profi ssão: vendedora interna, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1994, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Francisco Carlos de Sousa Vieira e de Doralice de Sousa Vieira.

O pretendente: FABIO CALDEIRA DE SÁ, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Coronel Murta - MG, data-nascimento: 11/10/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Cardoso de Sá e 
de Maria de Lourdes Caldeira Sá. A pretendente: LUCILEIA RODRIGUES DE SOUSA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Itamaraju - BA, data-nas-
cimento: 25/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Osvaldo Rodrigues de Souza e de Jerosina Maria Rodrigues de Souza.

O pretendente: BRUNO ALEXANDRE DE LIMA, profi ssão: ajudante de motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deuza Maria Alexandre de Lima. 
A pretendente: FRANCIENE VIEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: bancaria, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/08/1994, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ladislau de Oliveira e de Maria 
Aparecida de Sousa Vieira de Oliveira.

O pretendente: MARCELO DA SILVA CORRÊA, profi ssão: funileiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Duque de Caxias - RJ, data-nascimento: 02/08/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Romilton da Silva Corrêa e de 
Maria da Penha Pereira Corrêa. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS QUEIROZ, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié - BA, data-nascimento: 
07/03/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elpidio Vieira 
de Queiroz Neto e de Maria Helena José dos Santos Queiroz.

O pretendente: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: analista de negócios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valentim Besse da Silva e de Angela 
Maria Pereira da Silva. A pretendente: DAYANE FERREIRA COSTA, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/11/1990, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Cristiano Jesus Pereira 
Costa e de Marilene Aparecida Ferreira.

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

CARTÓRIO 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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: JONAS TOMAZ DO MONTE, solteiro, administrador, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 05/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Moises Freitas do Monte e de Laura Aparecida Tomaz da Silva do Monte. A pretendente: 
ANDRÉA ANDRADE LEITE, solteira, contadora, natural de Diadema - SP, nascida em 
30/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Haroldo Leite 
e de Marli Andrade Leite.

O pretendente: MARCELO ORELHANA QUADRADO, solteiro, publicitário, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 21/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Manoel Orelhada Quadrado e de Antonia Orelhada Quadrado. A pretendente: 
NARA LYGIA LEME BRISOLA CASEIRO, divorciada, fonoaudióloga, natural de Santo 
André - SP, nascida em 21/10/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Waldemar Caseiro Junior e de Eldema Maria Leme Brisola.

O pretendente: WILLIAM PINFILDI TIOSSI, solteiro, analista desenvolvedor, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 16/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Carlos Tiossi e de Cristina Pinfi ldi Tiossi. A pretendente: JÚLIA NUCCI CAR-
VALHO, solteira, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, nascida em 29/05/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Renato Cesar de Carvalho e de 
Silvana Mara Nogueira Nucci.

O pretendente: MARCOS GUSTAVO RICARDO DE OLIVEIRA, divorciado, coordenador 
de projeto, natural de Recife - PE, nascido em 13/06/1981, fi lho de Marcos Antonio de 
Oliveira e de Edna Lucia Ricardo da Silva Oliveira. A pretendente: ALEXANDRA VIEIRA 
ADRIANO, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, nascida em 02/02/1987, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Alberto Adriano e de Marisa 
Vieira do Nascimento Adriano.

O pretendente: ROGÉRIO DAS DORES CABRAL, solteiro, balconista de farmácia, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 15/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio dos Santos Cabral e de Maria das Dores Cruz. A pretendente: RENATA 
LUCIA DOS REIS, solteira, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 13/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedrito Pereira 
dos Reis e de Neusa Lucia Ribeiro.

O pretendente: ALANDERLANDIO ALVES LEITE, divorciado, acabador, natural de 
Acopiara - CE, nascido em 05/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Odileide Alves Leite e de Eulália Alves da Silva. A pretendente: NEILA HENRI-
QUE MACIEL, solteirta, vendedora, natural de Acopiara - CE, nascida em 31/07/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antomio Henrique Maciel e de 
Avelina Benta de Jesus.

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


