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“Socialista é o cara que 
alardeia intenções e 
dispensa resultados; 
adora ser generoso com 
o dinheiro alheio; e 
prega igualdade social, 
mas se considera mais 
igual que os outros”. 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,39% Pontos: 
64.684,18 Máxima de +0,33% 
: 65.150 pontos Mínima de 
-0,52% : 64.599 pontos Volu-
me: 5,3 bilhões Variação em 
2017: 7,4% Variação no mês: 
2,84% Dow Jones: -0,15% Pon-
tos: 21.580,07 Nasdaq: -0,09% 
Pontos: 6.383,96 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1419 Venda: R$ 3,1424 
Variação: +0,49% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1250 Venda: R$ 
3,1256 Variação: -0,46% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2830 Variação: 
+0,4% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,35% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.254,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,300 
Variação: +1,09%

Cotação: R$ 3,1470 Variação: 
+0,62% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,1663  Venda: US$ 1,1663 
Variação: +0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6640 Venda: R$ 
3,6660 Variação: +0,85% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6000 Ven-
da: R$ 3,8070 Variação: +0,45%.

Futuro: -0,46% Pontos: 65.060 
Máxima (pontos): 65.575 Míni-
ma (pontos): 65.010. Global 40 
Cotação: 954,737 centavos de 
dólar Variação: +0,43%.

Benefi ciadas pelo saldo 
da balança comercial, 
as contas externas do 

país registraram o melhor re-
sultado no primeiro semestre 
em dez anos. Segundo dados 
divulgados na sexta-feira 
(21), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC), o indicador 
acusou superávit de US$ 715 
milhões de janeiro a junho, 
contra défi cit de US$ 8,487 
bilhões no mesmo período 
do ano passado. Apenas em 
junho, as contas externas 
tiveram superávit de US$ 1,33 
bilhão, o melhor resultado 
para o mês desde 2004. 

O saldo representa melhora 
em relação a junho do ano pas-

     

Contas externas têm 
o melhor primeiro 
semestre em dez anos

sado, quando o indicador tinha 
anotado défi cit de US$ 2,489 
bilhões. Também chamadas de 
transações correntes, as contas 
externas medem a soma da 
balança comercial (diferença 
entre exportações e importa-
ções de bens físicos) e da conta 
de serviços (diferença entre 
exportações e importações de 
serviços). O indicador também 
é composto pela conta de renda 
(que mede a diferença entre in-
gressos e saídas de pagamentos 
de lucros, juros e dividendos 
do país) e pelas transferências 
unilaterais (como doações de 
emigrantes e de organizações 
internacionais para o Brasil). 

As contas externas medem 

a vulnerabilidade da econo-
mia a choques internacionais. 
Quanto melhor o resultado, 
menor a dependência para se 
fi nanciar por meio do merca-
do fi nanceiro, que apresenta 
alta volatilidade e pode sair 
do país a qualquer momento, 
ou por meio do investimento 
estrangeiro direto, de empre-
sas estrangeiras que abrem 
unidades no país, mas podem 
sair dependendo do ambiente 
de negócios. Segundo o Banco 
Central, as contas externas têm 
sido ajudadas pela balança co-
mercial, que totalizou US$ 34,9 
bilhões no primeiro semestre, 
benefi ciada pela melhoria nos 
preços das commodities (bens 

O saldo representa melhora em relação a junho do ano passado, quando

o indicador tinha anotado défi cit de US$ 2,489 bilhões.

primários com cotação interna-
cional) e por safras recordes 
que garantiram aumento na 
quantidade exportada.

Apesar do superávit no pri-
meiro semestre, o BC projeta 
que as transações correntes 
encerrarão o ano com défi cit 
de US$ 24 bilhões, equivalentes 

a 1,2% do PIB. A estimativa 
é inferior ao défi cit de 1,31% 
do PIB nas contas externas 
registrado em 2016. Os inves-
timentos estrangeiros diretos 
continuam a crescer neste 
ano. No primeiro semestre, as 
empresas estrangeiras aplica-
ram US$ 36,3 bilhões no Brasil, 

contra US$ 33,8 bilhões dos 
seis primeiros meses do ano 
passado. Mesmo com o cresci-
mento no primeiro semestre, 
o Banco Central projeta que 
as empresas estrangeiras 
investirão US$ 75 bilhões no 
Brasil, contra US$ 78,2 bilhões 
de 2016 (ABr).

Genebra - A Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
já não descarta a prisão do 
ex-presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira, e examina 
informações preliminares que 
poderiam resultar em uma 
detenção. A decisão será 
tomada com base nas provas 
e documentos que o MP da 
Espanha enviará ao Brasil. Na 
semana que vem, uma reunião 
de procuradores espanhóis e 
brasileiros poderá determinar 
os detalhes da cooperação e, 
se as informações preliminares 
forem confi rmadas, a tendência 
é de que ele possa ser detido 
preventivamente.

O ex-cartola brasileiro foi 
acusado na Espanha de ser o 
“principal estafador” (articula-
dor) de um esquema de desvio 
de dinheiro de jogos da seleção 
brasileira. Outras quatro pesso-
as implicadas no mesmo esque-
ma estão em prisão em Madri, 
sem direito à fi ança. Um deles é 
Sandro Rosell, ex-presidente do 
Barcelona. Mas, por enquanto, o 
alerta da Interpol não foi dado. 
Fontes próximas ao caso expli-
cam que a demora tem ocorrido 
do lado espanhol.

Uma vez que a ordem de 
prisão seja dada, o MP Federal 
vai solicitar que o processo 

Mendoza - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou que é natural que as 
entidades da indústria se ma-
nifestem contra o aumento de 
impostos e que, para o governo, 
o ajuste fi scal é defi nitivo e, por 
isso, ainda será preciso que 
o Congresso aprove medidas 
fundamentais, como a reforma 
da Previdência, assim que as 
condições ‘estiverem maduras’. 

O ministro reiterou que o 
governo quer votar a reforma 
da Previdência. “A nossa ex-
pectativa é que, resolvidas as 
questões políticas, a reforma da 
Previdência seja pautada. Seja 
agosto ou setembro, o fato é que 
ela será colocada em votação”, 
destacou. Meirelles disse ainda 
que as medidas adotadas visam 
manter a trajetória da retomada 
da economia e do crescimento 
para que o País possa voltar a 
gerar emprego. “Temos uma 
expectativa que uma série de 
receitas irão se consolidar ago-
ra, algumas delas nas próximas 
semanas”, acrescentou. 

Entre as receitas esperadas, 
Meirelles citou recursos prove-
nientes de depósitos judiciais 

Aplicações no Tesouro 
Direto atingiram recorde

A venda de títulos públicos 
a pessoas físicas pela internet 
atingiu recorde em junho. 
Segundo números divulgados 
pelo Tesouro Nacional, as ven-
das somaram R$ 1,452 bilhão, 
o maior montante registrado 
para meses de junho desde a 
criação do programa, em 2002. 
O recorde mensal absoluto foi 
registrado em março, quando 
as vendas totalizaram R$ 2,648 
bilhões. Em junho, os títulos 
mais procurados pelos inves-
tidores foram os vinculados à 
taxa Selic, que concentraram 
44,3% das vendas.

Os papéis corrigidos pela 
infl ação ofi cial pelo IPCA re-
presentaram 37,4% do total. 
Os títulos prefi xados, com juros 
defi nidos no momento da emis-
são, corresponderam a 18,3%. 
Os investimentos de menor 
valor continuaram a liderar a 
preferência dos aplicadores no 
Tesouro Direto. As vendas abai-
xo de R$ 5 mil concentraram 
77,8% do volume aplicado no 
mês. O número de investidores 
ativos subiu 14.655, alcançan-
do 507.654, alta de 65,5% nos 
últimos 12 meses.

Com o resultado de junho, 
o estoque de títulos públicos 
aplicados no Tesouro Direto 
subiu 2,3% em relação a maio, 
alcançando R$ 46,7 bilhões 
(ABr).

Sessão Plenária do Mercosul, Estados Associados,

México e convidados especiais.

Dyogo Oliveira: a queda se 

deve à recuperação mais

lenta da economia.

O governo precisará fazer o 
contingenciamento extra de 
R$ 5,9 bilhões no Orçamento 
previsto para 2017, para ter 
condições de se adequar às 
novas estimativas das receitas 
previstas para 2017 que, se-
gundo o relatório de receitas 
e despesas divulgado sexta-
-feira (21) pelo Ministério do 
Planejamento, vão apresentar 
recuo de R$ 5,8 bilhões.

A expectativa total de ar-
recadação caiu de R$ 1,386 
trilhão para R$ 1.380 trilhão. 
De acordo com o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
a queda nas receitas primárias 
se deve a fatores como “recupe-
ração mais lenta da economia 
e frustração de algumas recei-
tas”. No total, a arrecadação 
deverá apresentar perdas que 
totalizam R$ 34,5 bilhões. 

Parte do saldo negativo foi 
compensado com a aprovação 
da lei que trata dos precatórios 
federais – que resultarão em um 
acréscimo de R$ 10,197 bilhões 
à receita – e o aumento das 
alíquotas de PIS/Confi ns inci-
dente sobre combustíveis, que 

Crescimento do PIB
O governo federal manteve em 

0,5% a estimativa de alta do Produto 
Interno Bruto (PIB). A previsão 
consta do Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas, lançado a cada 
dois meses. A previsão do mercado 
é de que o crescimento fi que em 
0,34%. Em 2016, o PIB teve queda 
de 3,6%. O relatório apresenta os 
parâmetros ofi ciais da economia 
e as previsões de arrecadação, de 
gastos e de cortes no Orçamento.

O Brasil assumiu formal-
mente a Presidência rotativa 
do Mercosul ao fi m da Cúpula 
entre os mandatários dos paí-
ses que formam o bloco na 
sexta-feira (21). Agora, Michel 
Temer será o líder do grupo até 
dezembro. Temer se compro-
meteu com os avanços para 
fechar um acordo comercial 
com a União Europeia e disse 
que a reunião de Mendoza será 
lembrada como o momento em 
que o bloco econômico “voltou” 
a suas funções originais. 

De acordo com ele, a “negocia-
ção externa é prioridade” do pe-
ríodo em que o país comandará 
o bloco. Temer ainda aproveitou 
para reforçar que vai manter os 
esforços para chegar a um acor-
do com a Aliança do Pacífi co, 
considerados “fundamentais 
para integrar a América do Sul”. 
Também usou seu tempo para 
expressar sua preocupação com 
a crise política na Venezuela, 
mas adotou um tom moderado 
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Reprodução

Ex-presidente da CBF,

Ricardo Teixeira.
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Aumento terá 
refl exo na cadeia de 
abastecimento

São Paulo - A Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras) criticou na sexta-feira 
(21), a decisão do governo de 
aumentar impostos cobrados 
na comercialização de com-
bustíveis para melhorar a 
arrecadação e reduzir o rombo 
das contas públicas. Em nota 
assinada pelo presidente da 
entidade, João Sanzovo Neto, 
a Abras diz que o reajuste nos 
preços dos combustíveis terá 
refl exo em toda a cadeia de 
abastecimento e representa 
mais um obstáculo a quem quer 
“empreender e crescer”.

A associação avalia ainda que 
recorrer aos contribuintes para 
aumentar a arrecadação não é 
a melhor saída para cumprir a 
meta fi scal num País com uma 
das maiores cargas tributárias 
do mundo. “O País ainda sofre 
os efeitos da crise econômica 
e acreditamos que o caminho 
para a retomada do cresci-
mento não inclui nenhuma 
tributação a mais”, afi rma a 
entidade ao comentar o anún-
cio, feito ontem pelo governo, 
de aumento do PIS/Cofi ns sobre 
os combustíveis (AE).

Brasil assume comando do 
Mercosul e mira acordos comerciais

para falar sobre o país, assim 
como havia ocorrido durante o 
discurso do presidente argenti-
no, Mauricio Macri.

“Ficaremos atentos à situação 
da Venezuela. Aqui chegamos a 
alguns pontos que nos levaram 
a um primeiro consenso de que 
é preciso haver um diálogo pra 
ter uma pacifi cação interna da 

Venezuela”, disse Temer, ao 
destacar que essa pacifi cação é 
necessária para “ajudar o povo 
venezuelano, que sofre com as 
consequências” dessa crise. Te-
mer fi nalizou seu discursando 
agradecendo ao presidente 
Macri pelo “excelente semes-
tre da Presidência argentina” 
(ANSA).

Queda da receita leva ao 
bloqueio de R$ 5,9 bilhões

aumentará em R$ 10,4 bilhões 
a receita; e o novo Refi s, que 
representará R$ 5,8 bilhões.

Entre as receitas que frustra-
ram as expectativas do governo 
está a relativa a ativos no ex-
terior, que deverá apresentar 
uma queda de R$ 9,8 bilhões, 
na comparação com o previsto. 
Outra receita que frustrou as 
expectativas foi a reoneração da 
folha de pagamento das empre-
sas, que deverão ser reduzidas 
em R$3,9 bilhões (ABr).PGR examina possível 

prisão de Ricardo Teixeira

envolvendo Ricardo Teixeira 
seja transferido da Espanha ao 
Brasil para que ele possa ser jul-
gado no País. Mas dependendo 
do grau de detalhes e conteúdo 
da informação prestada, uma 
prisão preventiva no Brasil 
pode ser decretada, com vistas 
a evitar que o dirigente possa 
agir para destruir provas.

Em uma apuração inicial, 
procuradores estimam que 
ele poderia responder por 
estelionato contra a CBF e 
apropriação indébita seguida 
de lavagem de dinheiro. Isso 
tudo sem contar ainda com 
crimes contra a ordem fi scal e 
evasão de divisas (AE).

Congresso precisa aprovar 
‘medidas fundamentais’

na Caixa e a renegociação e 
antecipação do pagamento de 
outorga do Aeroporto do Galeão. 
“E também existe um processo 
de privatização da Lotex, isso é, 
da conhecida raspadinha”, listou. 
Ele ainda fez questão de destacar 
que o controle de despesas “é 
rígido” e “não há nada que esteja 
sendo feito fora daquilo que já 
estava sendo orçado”, afi rmou.

O ministro comentou sobre 
ter sido fl agrado em vídeos 
cochilando durante o discurso 
do presidente Michel Temer 
na 50ª Cúpula do Mercosul, 
que aconteceu na sexta-feira 
(21), em Mendoza. “Trabalhei 
até tarde e às vezes o cansaço 
aparece”, justifi cou-se (AE).

Ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles.
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PF já pode retomar 
emissão de passaportes

O Ministério da Justiça infor-
mou na sexta-feira (21) que o 
limite de empenho de recursos 
federais para emissão de passa-
portes já foi disponibilizado ao 
Departamento de Polícia Federal 
(DPF). Com isso, a PF pode 
retomar o serviço, que estava 
suspenso desde o dia 27 de junho.

A lei que libera recursos para 
a emissão de passaportes foi 
sancionada na última quarta-
-feira (19) pelo presidente 
Michel Temer, autorizando de 
crédito extra de mais de R$ 
102 milhões para o Ministério 
da Justiça.

Com orçamento insufi ciente 
para as atividades de contro-
le migratório e emissão de 
documentos de viagem, a PF 
suspendeu a emissão de novos 
passaportes na noite do dia 27 
de junho. Segundo o órgão, o 
setor atingiu o limite de gastos 
previstos na Lei Orçamentária 
da União.

De acordo com a PF, são 
realizados 11 mil atendimentos 
por dia útil para a requisição 
do documento em todo o país. 
Como a paralisação já dura 
três semanas, a demanda não 
atendida pode superar 150 mil 
pedidos (ABr).



Mario Enzio (*)

Chega! Basta!

Você se impõe limites? 

Ou é do tipo que 

deixa a coisa rolar 

indefi nidamente? 

Se responder: que 

depende, não é único.

Agimos conforme as 
circunstâncias, as mo-
tivações, os estímulos, 

as pulsões, as vontades, as 
potencialidades. E por aí vão 
algumas justifi cativas. Há pes-
soas que se abraçam em ide-
ologias outras em economias. 
Umas são do tipo que querem 
um mundo melhor, mais justo, 
equânime. Outras em acumu-
lar sabedoria, conhecimento, 
prazeres, dinheiro, sucesso e 
fama. Como dizia um mestre 
que tive: tem gente para todo 
gosto.

Umas incorporam em suas 
lutas ideias altruístas, como 
se fosse uma missão de vida. 
Vemos pessoas abnegadas, 
despojadas de interesses que 
mergulham de cabeça para 
defender ou se oferecer ao 
serviço de uma causa. Par-
ticularmente, tenho receio 
dos extremistas desse grupo, 
quando têm uma visão detur-
pada de seus objetivos. Mas, o 
mundo fi ca melhor com pes-
soas que querem fazer o bem. 

Um grupo oposto, ou sabe-
-se lá onde se encontra, são 
os que não querem nada com 
nada. É aquele grupo que 
pensa somente nos assuntos 
que lhes interessam. Pensam: 
“se é para nos beneficiar, 
iremos resolver”. Ou “se não 
der algum resultado positivo 
ou lucrativo, não iremos em 
frente”. Afi nal, por que se 
preocupar? 

Portanto, a tal hora do basta 
é sempre relativa. Pergunte-
-se: sabe afi rmar quando algo 
lhe convém? Fica difícil dizer 
quando isso irá ocorrer. Com 
que determinados assuntos 
irei me chatear? Claro, que 
quanto mais detalhes acres-
centarmos ao enredo, mais 
fácil fi ca de dizer se estare-
mos ou não dando um chega 

para lá numa situação. Por 
exemplo: se aparecesse um 
sujeito insistente tentando 
vender um carnezinho de uma 
loja de artigos para casa, você 
aceitaria ou daria um basta? 
Diria: “Isso eu não quero!”.

Vamos complicar os ce-
nários. Não saber dizer não 
ou não ter noção de quando 
dar um basta, pode ser fatal. 
Dependerá das situações que 
conseguirmos compreender. 
Um assunto que pede nossa 
atuação, quando se exigem 
boas escolhas, e não sabemos 
o que propor. O que se pode 
esperar? Uma escolha errada, 
não é? Pois é, quero dizer: 
quando precisamos dizer não, 
e acabamos escolhendo quem 
a gente não quer. Não soube 
dizer não. Deveria ter dito:

“Basta. Eu quero uma coisa 
melhor para mim”.

Geralmente nos sentimos 
como dito na linguagem co-
mum: “enrolando para não 
tomar uma decisão defi nitiva”. 
E até quando continuaremos 
postergando? Às vezes, passa-
-se uma vida toda esperando 
por uma boa solução que 
nunca virá. Por que não sa-
bemos como resolver, como 
por exemplo: uma alta carga 
de impostos, um estado incha-
do e que presta serviços sem 
qualidade ou desmotivado, um 
sistema político corrompido, 
onde não para entender que 
possa haver quem dê aval a 
ditadores, e por aí vão situ-
ações que precisam de um 
sonoro basta! 

Poderíamos ser mais partici-
pativos em algumas questões 
políticas e sociais. Essa apatia 
pode ser um desvio de perso-
nalidade coletivo que precisa 
ser, no mínimo, avaliado e 
corrigido.  

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

em Direito e Ciências Sociais.
E-mail: (enzio@uol.com.br).
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A queda do dólar fez os gastos de brasileiros 
com viagens internacionais voltarem a subir em 
2017, depois de terem caído no ano passado. 
Segundo números divulgados pelo Banco Cen-
tral (BC), as despesas de turistas brasileiros no 
exterior encerraram o primeiro semestre em 
US$ 8,805 bilhões, alta de 34,8% em relação 
aos seis primeiros meses do ano passado (US$ 
6,532 bilhões).

Apenas em junho, mês em que se inicia o verão 
no Hemisfério Norte, os brasileiros gastaram US$ 
1,51 bilhão no exterior. O valor é 10,1% maior 
que o gasto de US$ 1,372 bilhão registrado em 
junho de 2016. A retomada dos gastos com 
viagens internacionais ocorre depois de uma 
queda de 16,5% no ano passado. Em 2016, as 

despesas de turistas brasileiros em outros países 
tinha totalizado US$ 14,497 bilhões, no menor 
valor desde 2009.

Os gastos de turistas brasileiros no exterior 
e de turistas estrangeiros no Brasil entram 
na conta de serviços, que também mede 
ingressos e saídas do país com serviços de 
transportes, aluguéis, seguros, telecomuni-
cações e propriedade intelectual. A conta 
de serviços é um dos itens que compõem as 
contas externas ou transações correntes, que 
fecharam o primeiro semestre com superávit 
de US$ 715 milhões, o melhor resultado para 
o período em 10 anos, beneficiada pelo supe-
rávit recorde de US$ 34,9 bilhões na balança 
comercial (ABr).

Bolsa de Neil 
Armstrong é 
vendida por 
US$1,8 mi

A bolsa usada pelo as-
tronauta Neil Armstrong 
na primeira missão à Lua 
foi leiloada por US$ 1,8 
milhão na noite de quinta-
-feira (20), informou a 
casa Sotheby’s de Nova 
York. O comprador fez o 
lance por telefone e pediu 
anonimato. O item tem a 
inscrição “Lunar Sample 
Return” (“Retorno de 
Amostra Lunar”), mede 
30 centímetros por 20cm e 
foi usada na missão Apollo 
11 em 1969 - a primeira da 
história a atingir o astro. 
Ele ainda contém poeira 
lunar.

Seu paradeiro, no entan-
to, ficou desconhecido por 
décadas. Ela desapareceu 
do Space Center e foi re-
encontrada em há alguns 
anos em uma garagem de 
um gerente de museu do 
Kansas. O gerente, iden-
tificado como Max Ary foi 
condenado pelo roubo da 
peça. Após três leilões do 
US Marshals Service sem 
compradores, a advogada 
Nancy Lee Carlson com-
prou a bolsa por US$ 995 
em 2015. Ao enviar para a 
análise da Nasa, para saber 
se a peça era real, a agência 
não quis devolver a bolsa e 
tentou impedir o leilão na 
Justiça, mas sem sucesso 
(ANSA).

Exumação revelou bigode intacto de Salvador Dalí.

O corpo do pintor espanhol 
Salvador Dalí, exumado na 
última quinta-feira (20), ainda 
mantém seu bigode intacto, 
28 anos após sua morte. Es-
pecialistas que participaram 
da exumação, na cidade de 
Figueres, demonstraram sur-
presa ao constatar o perfeito 
estado de conservação do cor-
po do artista. “O bigode estava 
na posição clássica, marcando 
10 horas e 10 minutos”, disse o 
secretário da Fundação Gala-
-Dalí, Luis Peñuelas Reixach. 

Os restos mortais foram 
exumados por ordem da Jus-
tiça espanhola para um exame 
de DNA para determinar vín-
culo de paternidade. Foram 
recolhidos materiais como 
cabelo, unhas, dentes e ossos. 
O resultado do teste deve ser 
divulgado em setembro. O 
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De acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
Educação, somente 

neste ano, uma em cada quatro 
escolas teve que fechar duran-
te determinados períodos ou 
foi forçada a interromper as 
aulas por causa dos tiroteios 
ou outros tipos de confrontos.

Dos 105 dias de aula no 
período letivo, apenas oito 
transcorreram normalmente 
em todas as escolas da cidade, 
sem ser interrompidos pela 
violência. A rede pública da 
capital fl uminense tem 1.537 
escolas da rede, onde estudam 
mais de 650 mil alunos. Em 
abril, a secretaria informou 
que cerca de 70 mil alunos 
tinham fi cado sem aula pelo 
menos um dia desde o início 
do ano letivo de 2017, em 2 
de fevereiro. O Unicef citou 
estudos que mostram que 
interrupções repetidas em 
ambientes de violência afetam 
negativamente a habilidade 
das crianças de se concentrar 
e aprender sem medo. 

“Buscar abrigo e esconderijo 
e até testemunhar episódios de 

A cada dia letivo, três escolas fecham por causa de tiroteios na cidade.
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Unicef mostra preocupação 
com impacto da violência 
entre estudantes no Rio

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou comunicado em que demonstra 
preocupação com o impacto da violência no desenvolvimento das crianças no Rio de Janeiro

violência têm grande impacto 
psicossocial nas crianças, e 
várias relatam sofrer de sín-
dromes de estresse, como pe-
sadelos e crises de ansiedade”, 
diz o comunicado. “Crescer em 
um ambiente com frequentes 
episódios de violência armada 
também pode fazer com que as 
crianças percebam a violência 
como o procedimento normal 
na resolução de conflitos. 
Crianças do Rio de Janeiro 
estão sob grande risco de não 

poderem desenvolver seu 
total potencial”, acrescenta o 
documento.

A violência também tirou a 
vida de estudantes, inclusive 
dentro das escolas, como Maria 
Eduarda Alves Ferreira, de 13 
anos, morta a tiros enquanto 
fazia educação física no pátio 
da Escola Municipal Jornalista 
Daniel Piza, em Acari, zona 
norte, em 30 de março. O 
documento do Unicef ressalta 
também que o Brasil tem uma 

das maiores taxas de homicídio 
de adolescentes do mundo. 
Apenas em 2015, mais de 10 mil 
adolescentes entre 10 e 19 anos 
foram assassinados no país.

Por fi m, o Unicef informou 
que está trabalhando com as 
autoridades das áreas de edu-
cação e segurança pública no 
Rio de Janeiro para buscar uma 
solução coordenada para a crise 
de violência em alguns bairros 
e reduzir o impacto negativo na 
vida das crianças (ABr).

Corpo de Dalí conserva bigode

exame foi solicitado por Pilar 
Abel, que alega ser fi lha do 
pintor. Caso a paternidade seja 
confi rmada, a mulher poderá 
reclamar 25% do patrimônio 
detido pelo artista na época de 
sua morte. 

Como não deixou herdeiros e 
não tem fi lhos, a herança de Dalí 

fi cou para o Estado espanhol. 
Abel, nascida em Figueres em 
1956, alega ser fruto de uma 
relação com Dalí e a mãe dela, 
que trabalhava como empre-
gada em Cadaqués. Morto 
em 23 de janeiro de 1989, 
Salvador Dalí tinha 84 anos 
de idade (ANSA).

Aumentam os gastos de brasileiros 
com viagens ao exterior

A Lei 12.291, que obriga os 
comerciantes de todo o país 
e prestadores de serviços dei-
xarem à vista dos clientes uma 
cópia do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) completou 
sete anos na última quinta-feira 
(20), mas a sua efi cácia ainda 
é questionada, principalmen-
te pelos consumidores. Eles 
alegam que nem todos os esta-
belecimentos cumprem o que 
determina a lei.

A servidora pública Margare-
te Lisboa teve o nome colocado 
no cadastro de inadimplente de 
uma loja por ter esquecido de 
pagar uma prestação. E mesmo 
com a dívida quitada, continuou 
com o nome no cadastro, o que 
a impede de fazer novas com-
pras, levando-a recorrer, pela 
primeira vez, ao Procon. Ela 
disse que no estabelecimento 

Comércio ainda descumpre lei que obriga ter 
código do consumidor visível
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legislação do Procon-DF, André 
Borini, o conteúdo do CDC é 
de fácil compreensão. “A gente 
brinca que ele não traz tanto ‘juri-
diquês’. A linguagem é objetiva”.

Borini ressalta a importância 
do código. “Ele veio comple-
mentar algumas lacunas que 
existiam no direito civil e que 
surgiram em relação de con-
sumo, que é um campo bem 
específi co. A lei traz a possibi-
lidade de acesso à informação 
para o consumidor, para que ele 
conheça os direitos básicos que 
tem, que estão no artigo 6º do 
código, e para a sociedade ter 
noção daquilo que ela pode e 
não pode fazer, até onde vai a 
obrigação e começa o direito. 
É tanto sobre os direitos e de-
veres do fornecedor quanto os 
do consumidor”, disse (ABr).

onde esteve diversas vezes para 
tentar regularizar seu cadastro 
não havia exemplar do código. 
“Não, não havia nenhum códi-
go”, disse.

Segundo Margarete, além 
de o setor fi nanceiro tardar a 
corrigir o erro no sistema, a 

empresa erra, também, ao não 
ter um CDC à disposição do 
cliente e nem de seus próprios 
atendentes. “Ela [a atendente] 
tentou me ajudar, o tempo 
todo, e não conseguiu. É uma 
falta de atenção, de respeito ao 
consumidor”, reclamou.
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Crise: o que fazer para 
não desanimar?

Em meio à crise, posso 

chorar ou vender lenços. 

Esta frase pode ser 

um norte em meio às 

situações que vivemos 

neste tempo e também a 

forma como encaramos 

a vida

A visão positiva ou nega-
tiva fica clara quando 
começamos a perceber 

a forma como reagimos às situ-
ações. É muito fácil entrarmos 
num estado de contaminação, 
de negativismo, frente às situ-
ações difíceis que passamos. 

Viver em recessão pede de 
cada um de nós que possa-
mos fazer uma boa revisão de 
vida e de hábitos. Em tempo 
de dificuldade, não devemos 
manter um estado de ilusão, 
mas sim, um estado de cuidado 
e precaução.

Uma das posturas muito 
complicadas em meio à crise 
é o conformismo: uma onda 
geral nos consome e faz com 
que sigamos numa inércia, num 
estado quase que paralisante. 
Passam a ser comuns as rodas 
de pessoas em supermercados, 
empresas, na rua, colocando 
todos os defeitos possíveis na 
situação. Essa mesma inércia 
faz com que as pessoas fiquem 
infelizes, logo, parece que nada 
tem saída. 

Porém, o que vai nos tirar 
de qualquer crise na vida, 
na empresa e em todos os 
ambientes é a transformação. 
E para transformar algo são 
necessários dois elementos 
importantes: a disciplina e o 
zelo. A disciplina fará com que 
possamos estruturar um plano 
e seguir com ele. O zelo fará 
com que a intenção inicial, ou 
seja, o que queremos transfor-
mar, seja mantido. 

Mudanças radicais correm 
grande risco de não serem 
concluídas, por isso, é impor-
tante que os passos sejam pla-
nejados. Às vezes, a primeira 
grande transformação que 
precisamos promover (e ela é 
bastante trabalhosa, por sinal) 
é interna. A transformação da 
forma como vemos o mundo 

e da forma como nos vemos 
(autopercepção) e como nos 
vemos inseridos no mundo. Ao 
vermos tudo de forma trágica 
e negativa, é bem provável 
que nossa tendência seja ver 
o momento de crise de uma 
maneira muito pior do que 
realmente é.  

Se a nossa tendência é a 
do comodismo, de esperar 
que o outro venha ao nosso 
encontro para ajudar-nos em 
nossas necessidades, corremos 
o grande risco de uma profun-
da estagnação.  Improvisar, 
tentar, fazer diferente. Estes 
são alguns caminhos para sair 
desta sensação de estagnação 
provocada pela crise. Não 
adianta criarmos uma ilusão 
de que tudo será como antes. 
O “antes” já não existe mais, 
e se ainda existe, talvez não 
comporte mais um novo tempo, 
que pede outras atitudes. Criar 
mais estresse com pensamen-
tos também não te levará para 
muito longe. 

Portanto: pare, respire, 
avalie o momento e procure 
tomar uma nova rota. Pensar 
positivamente não significa 
estar alheio a tudo que está 
ocorrendo neste momento. É 
pensar de forma conectada ao 
que se passa, porém, não dar 
foco apenas ao que é ruim ou 
negativo. É olhar além e pensar 
fora de todo aquele movimento 
de desânimo, indo adiante dele 
e olhando também para os la-
dos, pois sair da sua situação 
pode, sim, oferecer outras 
oportunidades e não apenas 
nadar num mar de sofrimento.

A inteligência em tempos de 
crise está relacionada à adap-
tação, um tipo de inteligência 
que faz com que possamos, de 
fato, olhar além do momento, 
readaptar nossa vida e nossa 
forma de pensar e agir. Eleja 
bons exemplos de superação, 
firme-se naquilo que é bom e 
procure não dar exclusivo peso 
às dificuldades. 

Se as situações não mudam, 
mude sua atitude, reveja, rea-
dapte, recomece!

(*) - É psicóloga clínica e organizacio-
nal e colaboradora da Canção Nova.

Elaine Ribeiro (*)

A - Boletim Online
As notas do 1º semestre estão disponíveis para consulta online. No 
Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br) há um link exclusivo 
para a Secretaria Escolar Digital – SED. No espaço, estudantes, pais e 
responsáveis ainda podem checar o rendimento e faltas, por bimestre, 
de alunos matriculados na rede estadual no Ensino Fundamental (Anos 
Iniciais e Finais) e Ensino Médio. Para acessar a página, basta informar 
o ano letivo, registro do aluno (RA) e data de nascimento. Com base 
nessas informações, o sistema indicará a escola e turma do aluno. Após 
este processo, é preciso preencher o código da figura e clicar em “pes-
quisar”. O Boletim gerado poderá ser visualizado e exportado para PDF.

B - Aleitamento Materno
No dia 3 de agosto, a Medela, empresa Suíça especializada em produtos 
para amamentação e cuidados com a saúde da mãe, em parceria com a 
Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos realiza o encontro 
com o tema “Empoderamento materno: os benefícios do leite para a mãe 
e o bebê”, no Buffet Meu Pé de Banana. O evento, sem fins lucrativos, 
objetiva discutir e disseminar os benefícios do leite materno, desmistifi-
cando temas, situações e dúvidas, que são recorrentes durante a jornada 
da amamentação. A ideia é empoderarmos o tema e principalmente as 
mães. O aleitamento materno é mais do que uma ação executada no dia a 
dia, é uma causa da qual precisamos falar, repetir e viralizar, se possível. 
Inscrições: (stefani@ablab.com.br) ou (mariana@ablab.com.br).

C - Encantos da Colômbia
História, natureza, belas praias, gastronomia diferenciada e um ritmo conta-
giante. Algumas das características mais marcantes que envolvem cada turista 
que se dispõe a descobrir e mergulhar nos encantos da Colômbia podem 
ser descritas como uma mistura completa de sensações. E não à toa, o país 
figura no topo da lista como um mais importantes do mundo para o turismo. A 
Descubra Turismo, operadora especializada em oferecer experiências únicas 
em viagens de ecoturismo e destinos exóticos, conta com roteiros especiais 
para este destino surpreendente. A cidade murada de Cartagena pode ser 
protagonista única de uma viagem exclusiva ou ser parte de um roteiro casado 
com Bogotá e San Andres. Saiba mais em (www.descubraturismo.com.br).

D - Futebol & Educação
A Next Academy é uma importante rede de franquias de desenvolvimento 
pessoal (focada em futebol & educação) que surgiu para auxiliar jovens que 

ainda querem viver o sonho de jogar futebol. A rede oferece treinamento 
esportivo para atletas, plataforma de suporte educacional com aulas fora 
do currículo escolar tradicional, curso de inglês online e capacitação para 
bolsas de estudo nos Estados Unidos de até 100% em universidades. 
Disciplinas que os alunos não aprendem nas escolas tradicionais, como 
planejamento financeiro e inteligência emocional, sao presentes. A Next 
deixou de ser apenas uma rede facilitadora de atletas que buscam estudar 
e jogar fora do país, e passou a ser uma integradora entre o esporte e a 
educação. Mais informações em: (https://nextacademy.com.br/).

E - Importância da Mediação
Na próxima quarta-feira (26), a cidade de São Paulo será palco do 1.º 
Fórum Conflito sem Conflito, que reunirá alguns dos mais experientes 
profissionais ligados à mediação para discutir os caminhos dessa área 
que vem crescendo nos últimos anos. O evento será promovido pela 
plataforma ‘O Mediador’, lançada em junho em pelo ‘Reclame Aqui’, que 
possibilita a clientes e empresas a resolução de problemas diretamente 
entre si, por meio apenas de um computador ou celular e um mediador. 
As inscrições para o evento podem ser feitas em (www.omediador.com.
br/conflito-sem-conflito/). O fórum será realizado a partir das 9h00, no 
espaço de eventos Sapato Laranja – Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1.253 
– 12.º andar – Brooklin.

F - Marketing Promocional
A 15ª Brazil Promotion – Live Marketing and Retail, maior feira de ma-
rketing promocional e varejo da América Latina, acontece entre os dias 
1º e 3 de agosto, no Transamérica Expo Center. A feira apresenta os 
principais lançamentos em brindes e presentes corporativos, produtos 
e serviços promocionais para realização de eventos, além de gráficas 
especializadas, agências, soluções para o ponto de venda, marketing 
digital e varejo. Cerca de 200 expositores, em 16,5 mil m² oferecem 
uma vitrine com ações, produtos e serviços capazes de proporcionar 
experiência e interação entre marcas e consumidores. A expectativa 
é de receber 12 mil visitantes. O setor de live marketing movimenta, 
em média, cerca de R$ 43 bilhões por ano no Brasil. Mais informações: 
(http://www.brazilpromotion.com.br/afeira/seminarios/seminarios.asp).  

G - Leites Fermentados 
A multinacional japonesa Yakult comemora o primeiro aniversário do 
Yakult 40 light e a excelente aceitação do produto pelos consumidores 

brasileiros. O Yakult 40 light, que tem apenas 30 calorias por frasco (80 
gramas) e possui o exclusivo microrganismo probiótico Lactobacillus 
casei Shirota, conquistou o paladar de pessoas de todas as idades, que 
buscam uma alimentação mais saudável e com baixa ingestão de calorias. 
A filial brasileira investiu recursos da ordem de R$ 50 milhões em equi-
pamentos e tecnologia para manter o microrganismo probiótico vivo e 
ativo no leite fermentado com baixo teor de açúcar. A empresa construiu 
uma nova linha de produção de leites fermentados no Complexo Fabril 
de Lorena. Para mais informações acesse o site (www.yakult.com.br). 

H - Valor da Alimentação
Os interessados em receber apoio financeiro e de gestão ao longo do 
próximo ano, para iniciativas que combatam os desafios da cadeia de valor 
da alimentação, poderão realizar o cadastro da instituição e inscrição da 
proposta no endereço (http://cargill.sociall.com.br). Os projetos devem 
ter duração máxima de 12 meses e estarem inseridos nas categorias Pro-
dução no Campo, Desperdício de Alimentos, Educação Alimentar e/ou 
Empreendedorismo. A escolha será feita de acordo com a possibilidade 
das ações serem replicadas em diferentes regiões, o impacto positivo e a 
transformação efetiva da sociedade, além da inovação e sustentabilidade 
da iniciativa. O regulamento e mais informações sobre o processo estão 
no site (www.alimentacaoemfoco.com.br).

I - Feira Agropecuária
A Câmara de Comércio França-Brasil acaba de abrir a agenda para os 
empresários e investidores brasileiros que desejam conhecer a Space, 
segunda maior feira agropecuária do mundo. O evento, que será realizado 
de 12 a 15 de setembro, na cidade de Rennes, reuniu em 2016, cerca 
de 1.400 expositores, em 11 salas e mais de 100 mil visitantes. Entre 
os setores destacados na Space estão: alimentação e nutrição animal, 
equipamentos agropecuários, genética, tratamento de efluentes, trans-
porte e cultivo e saúde animal. É uma feira mundial de produtores de 
animais que apresenta produtos premiados, serviços inovadores e uma 
série de oportunidades de negócios para empresários e investidores 
brasileiros no setor agropecuário. Mais informações: tel. 3060-2297 ou 
(www.space.frcomercialsp@ccfb.com.br).

J - Portaria Virtual
A instalação da portaria virtual começou a ganhar força nos últimos anos. 
Contudo, muitos síndicos ainda têm dúvidas sobre o funcionamento 
deste sistema de controle de acesso e monitoramento. Esse sistema 
serve para qualquer condomínio? Gera, realmente, economia e aumenta 
a segurança? Quais os custos e riscos de investir nessa modalidade? Para 
esclarecer essas e outras dúvidas, especialistas no assunto ministrarão 
palestras no dia 1º de agosto (terça-feira), das 19h às 21h, na sede do 
Secovi-SP (Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila Mariana). O evento é destinado 
a síndicos, subsíndicos, conselheiros, empresários e profissionais de 
administradoras. Para mais informações e inscrições: (www.secovi.
com.br) ou 5591-1306.

A - Boletim Online
As notas do 1º semestre estão disponíveis para consulta online. No 

ainda querem viver o sonho de jogar futebol. A rede oferece treinamento
esportivo para atletas, plataforma de suporte educacional com aulas fora 
do currículo escolar tradicional curso de inglês online e capacitação para

Crise política não 
surtiu efeito negativo 
no estoques do varejo 

A mais recente crise política, que 
já perdura por dois meses, parece 
não ter exercido impactos negati-
vos imediatos, pelo menos sobre 
o nível de estoques do varejo, que 
permaneceu praticamente estável 
nos últimos dois meses. Após uma 
alta de 2,7% na passagem de maio 
para junho, o Índice de Estoques 
do comércio varejista na região 
metropolitana de São Paulo voltou 
a cair em julho (-2,5%), atingindo 
105,8 pontos. 

Apesar da queda na comparação 
mensal, o índice cresceu 6,6% em 
relação a julho de 2016. Assim, a 
proporção de empresários com es-
toques adequados alcançou 52,8%, 
mantendo-se acima dos 50% pelo 
terceiro mês consecutivo, mas ainda 
abaixo dos 60% a 65% vistos em 
momentos de boas vendas. Os dados 
são do Índice de Estoques da Feco-
mercioSP, que capta a percepção 
dos comerciantes sobre o volume 
de mercadorias estocadas nas lojas, 
e varia de zero (inadequação total) 
a 200 pontos (adequação total). A 
marca dos cem pontos é o limite 
entre inadequação e adequação.

Tanto o grupo que diz ter esto-
ques elevados quanto os que dizem 
ter estoques baixos apresentaram 
pouca variação em julho, atingindo 
33% e 13,9%, respectivamente. De 
acordo com a assessoria econômica 
da FecomercioSP, os diferenciais 
entre estoques acima e abaixo do 
adequado tiveram uma pequena 
alta em julho, mas dentro da mar-
gem de erro, não havendo interrup-
ção efetiva no ajuste de estoques 
que fora percebido no começo 
deste ano (FecomercioSP). 

O comércio de roupas recuou 7,8% nos pultimos 12 meses.

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o 
desempenho das vendas no 
varejo em todo o Brasil, caiu 
3,2% no acumulado no ano 
(1º semestre de 2017 contra o 
mesmo período do ano passa-
do), de acordo com os dados 
apurados pela Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção 
ao Crédito). Na avaliação acu-
mulada em 12 meses (julho de 
2016 até junho de 2017 frente 
ao mesmo período do ano an-
terior) houve queda de 3,0% 
frente aos 12 meses. 

Na análise mensal com ajus-
te sazonal o varejo apresentou 
em junho crescimento de 2,1% 
em comparação com maio. 
Desde novembro de 2016 o 
indicador do varejo vem gra-
dualmente se recuperando 
quando observado na aferição 
acumulada em 12 meses, ainda 
que apresente um ritmo me-
nor do que o esperado no início 

A previsão de crescimento da área plantada de todas as lavouras (grãos e culturas permanentes) é 

de 13,5%, saindo de 74 para 84 milhões de hectares.

A previsão de crescimento 
da área plantada de to-
das as lavouras (grãos 

e culturas permanentes) é de 
13,5%, saindo de 74 milhões 
de hectares para 84 milhões de 
hectares. Já área de grãos deve 
aumentar 17,3% neste período. 

 As estimativas fazem parte 
do estudo de projeção da pro-
dução agropecuária brasileira 
para a próxima década, divul-
gado pelo Ministério da Agricul-
tura e Embrapa na sexta-feira 
(21). A pesquisa envolve 29 
produtos, como grãos, carnes 
(bovina, suína e aves), leite, 
frutas, fumo, celulose, papel 
e outros. De acordo com o 
coordenador-geral de Estudos 
e Análises da Secretaria de 
Política Agrícola do Mapa, José 
Garcia Gasques, o crescimento 
da produção agrícola no Brasil 
continuará sendo impulsionado 
pela produtividade no campo, 
pelo aumento do consumo do 
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Safra brasileira de grãos deve alcançar 
288,2 milhões de t em 10 anos

A produção brasileira de grãos deverá chegar a 288,2 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, um 
acréscimo de 51 milhões de t em relação à atual safra (2016/2017), de 237,2 milhões, o que representa 
um incremento de 21,5%. Milho e soja continuarão puxando a expansão dos grãos até 2026/27

mercado interno e pela expan-
são das exportações.

O crescimento com base na 
produtividade deverá ocorrer 
nas novas regiões agrícolas do 
Brasil, no Norte e no Centro-
-Nordeste. O estudo, segundo 
Gasques, aponta que os investi-
mentos em infraestrutura e lo-
gística nessas regiões têm dado 
segurança para o novo cenário 
agropecuário. Os produtos 
mais dinâmicos do agronegócio 
brasileiro deverão ser algodão 

em pluma, milho, carne suína, 
carne de frango, soja grão. En-
tre as frutas, os destaques são 
manga, uva e melão.

A expansão de 13,5% na 
área plantada de lavouras no 
país está concentrada em soja 
(+9,3 milhões de hectares), 
cana-de-açúcar (+1,9 milhão) e 
milho (+1,3 milhão). Entretan-
to, segundo Gasques, algumas 
lavouras, como café, arroz e 
feijão, devem perder área, mas 
a redução será compensada 

por ganhos de produtividade. 
A produção de carnes (bovina, 
suína e aves), entre 2016/17 e 
2026/27, deverá aumentar em 
7,5 milhões de toneladas, com 
acréscimo de 28% em rela-
ção à produção de carnes de 
2016/2017. As carnes de frango 
(33,4%) e suína (28,6%) devem 
apresentar maior crescimento 
nos próximos anos. A produção 
de carne bovina deve aumentar 
20,5% entre o ano base e o final 
das projeções (Mapa).

Movimento do Comércio caiu 
3,2% no primeiro semestre

do ano. Contudo, para as pró-
ximas aferições aguardam-se 
resultados mais otimistas, uma 
vez que os efeitos da redução 
de juros iniciada no 3º trimestre 
de 2016 devem ser observados 
com maior intensidade.

Na análise mensal, dentre os 
principais setores, o setor de 
‘Móveis e Eletrodomésticos’ 
apresentou alta de 5,1% em 
junho, descontados os efeitos 
sazonais. A categoria de ‘Te-

cidos, Vestuários e Calçados’ 
subiu 0,3% no mês. Já na 
comparação da série sazonal, 
nos dados acumulados em 
12 meses houve recuo de 
7,8%. A atividade do setor de 
‘Supermercados, Alimentos e 
Bebidas’ subiu 0,8% no mês na 
série dessazonalizada. Por fim, 
o segmento de ‘Combustíveis 
e Lubrificantes’ subiu 0,5% 
em junho considerando dados 
dessazonalizados.
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Bordado Humano: a nova 
moda pela Internet de 

automutilação que pode matar

Após o susto provocado 

na sociedade pelo jogo 

Baleia Azul, uma nova 

moda toma conta da 

Internet na China, o 

bordado humano 

Em matéria  veiculada 
pelo site da rede britâni-
ca BBC, o denominado 

human embroidery (bordado 
humano), está motivando 
diversos jovens a se automu-
tilarem. Esta nova onda, apa-
rentemente é inspirada em um 
“mangá” japonês (história em 
quadrinhos), conhecido como 
Tokyo Ghoul.

Nesses quadrinhos, um 
de seus personagens, de-
nominado Juzo Suzuya, faz 
desenhos no próprio corpo e 
depois, costura a própria pele 
fazendo bordados, sobre esses 
desenhos, usando agulha com 
linha vermelha. O personagem 
justifi ca que é um tipo de modi-
fi cação corporal, como se fosse 
uma tatuagem, inspirando 
comportamentos que copiam 
essa mutilação. Este mangá é 
tão violento que foi proibido 
na China, pois, além do bor-
dado, entre outras aberrações, 
apresenta criaturas canibais, 
consumindo carne humana. 

Apesar da proibição, esses 
quadrinhos possuem grande 
popularidade entre os adoles-
centes chineses e circulam de 
maneira clandestina no país. 
O grande problema é que se-
guindo tais exemplos, jovens 
passaram a criar desafi os entre 
si, praticando essas costuras 
na pele, fotografando-as e 
divulgando essas imagens das 
mutilações pelas redes sociais 
(Sina Weibo), o que está co-
locando as famílias em alerta, 
pois vários jovens já fi zeram 
esses bordados, nos braços, 
pernas, mãos e lábios, com fi os 
de várias cores.

Essa conduta pode levar o 
indivíduo à morte, pois ao rea-
lizar bordados em seu corpo, 
sem qualquer esterilização, a 
pele infl ama e pode infeccio-
nar, com alto risco de septice-
mia e, consequentemente, de 
morte. Uma das justifi cativas 
para essa nova moda na China, 
é a popularidade alcançada 
pelo jogo Baleia Azul entre 
os jovens. Até a prisão de um 
chinês que publicava imagens 
e comentários, incentivando 
jovens a participar desse jogo, 
ocorreu por lá. No Brasil, tive-
mos recentemente a realização 
da operação Aquarius, que 

também levou criminosos, 
curadores do jogo Baleia Azul, 
à prisão.

A matéria da BBC registra 
um dado alarmante, pois 
após a divulgação da notícia e 
imagens do bordado humano, 
cerca de 40 mil pessoas co-
mentaram sobre o tema nas 
redes sociais na Ásia. Diante 
dessa realidade, importante 
alerta deve ser feito, antes 
que essa nova onda chegue 
ao Brasil, advertindo os pais 
para prevenir seus fi lhos, pois 
como verifi cado no caso do jogo 
Baleia Azul, esses desafi os ra-
pidamente se disseminam pela 
Internet mundial, vitimando 
muitos adolescentes.

Esse tema “bordado hu-
mano”, novamente traz a 
discussão jurídica da falta 
da criminalização do induzi-
mento à autolesão corporal. 
Infelizmente no Brasil, induzir 
alguém a se automutilar não 
é crime, pois o nosso Código 
Penal não prevê essa conduta, 
por conta disso, já fi zemos tal 
proposta quando da populari-
zação do jogo Baleia Azul em 
nosso país.

É urgente o aperfeiçoamento 
do nosso Código Penal para 
estabelecer, expressamente, a 
criminalização da conduta de 
induzir outrem a se autolesio-
nar, estabelecendo a respecti-
va punição, lembrando que na 
maioria dos casos, as vítimas 
são crianças e adolescentes. 
É sabido que os jovens atra-
vessam fases de descobertas 
e de autoafi rmação, o que os 
torna vulneráveis e possíveis 
vítimas desses jogos e desafi os, 
com absoluta impunidade para 
o desafi ante criminoso, que 
os induz. 

Portanto, se verifi ca, mais 
uma vez, a necessidade de 
adequação das leis a essas 
novidades criminosas que a 
Internet traz para dentro dos 
lares, reclamando a atuação 
do legislativo para suprir essa 
lacuna. Resta assim, o impor-
tante alerta a ser transmitido às 
crianças e adolescentes, para 
que se afastem desses jogos e 
desafi os, os quais se prestam a 
satisfazer o prazer de pessoas 
perversas que buscam impingir 
sofrimento alheio.

(*) - Advogado Criminalista, Pós pela 
Universidade de Castilla-La Mancha, 

Membro do Grupo de Estudos 
de Direito Digital e Compliance 

da Fiesp e da Comissão Especial 
de Direito Digital da OAB/SP; 

Webdesigner, Auditor no Tribunal de 
Justiça Desportiva na FPF, integra 
o escritório de advocacia D’Urso e 

Borges Advogados Associados.

Luiz Augusto Filizzola D’Urso (*)

O projeto de lei aprovado pelo Senado chileno 
que autoriza o aborto em três casos específi cos 
foi rejeitado, por um voto, pela Câmara, voltando 
para uma comissão mista do Congresso. Para ser 
aceito na Câmara, onde o governo tem maioria, 
o projeto precisava de 67 votos a favor, mas con-
seguiu 66. A votação ainda teve uma abstenção 
e 40 votos contrários ao texto. A abstenção foi 
do deputado governista Marcelo Chávez, do 
Partido Democrata Cristão, considerado o grande 
responsável pelo revés do projeto na Câmara.

Aprovar a lei que fl exibiliza o aborto no Chile 
é a tacada fi nal de Michelle Bachelet como pre-
sidente do Chile, que deixa o poder em março de 
2018. O projeto foi levado por ela ao Congresso 
há dois anos e parecia ter avançado com a vitó-
ria no Senado nesta semana. O Chile é um dos 

países mais restritivos do mundo na legislação 
sobre aborto, não podendo ser praticado em 
nenhuma circunstância. Tanto que o projeto é 
muito pressionado por setores conservadores 
apoiados pela Igreja Católica.

A lei prevê autorizar o aborto em três casos 
específi cos: quando há riscos de vida para a 
mulher grávida; em casos de estupro ou má 
formação do feto. No Chile, ofi cialmente, são 
registrados cerca de 30 mil abortos provocados 
ou espontâneos por ano, mas estima-se que os 
abortos clandestinos possam chegar a 160 mil. 
Por mais de 50 anos, o aborto era permitido 
no Chile em casos de perigo para a mãe ou de 
inviabilidade do feto. Contudo, em 1989, antes 
do ditador  Augusto Pinochet deixar o poder, a 
prática foi abolida (ANSA).

Ansa

A comissão externa de 
parlamentares da Câmara dos 
Deputados que vem vistorian-
do hospitais federais do Rio de 
Janeiro constatou problemas 
ligados à falta de integração 
entre estado, município e go-
verno federal na organização 
das vagas hospitalares no Rio 
de Janeiro. Os parlamentares 
visitaram, desde o início do 
mês, as sedes dos sistemas 
municipal e estadual de 
regulação e avaliaram que 
vagas fi cam ociosas ao mesmo 
tempo em que há difi culda-
de no encaminhamento de 
pacientes para atendimento 
especializado.

A deputada Jandira Feghali 
(PCdo B-RJ) participou de 
reuniões com os profi ssionais 
que cuidam da regulação 
das vagas e constatou que a 
falta de integração começa 
pelos sistemas de urgência 
e emergência, que têm difi -
cultada sua porta de saída 
para serviços especializados. 
“Nem os sistemas de urgência 
e emergência estão regulados 
de forma unifi cada, nem as 
vagas nos hospitais de média 
e alta complexidade são re-
guladas de forma unifi cada. 
Obviamente, isso gera uma 
dificuldade de regulação”, 
afi rmou a deputada. 

Segundo Jandira, as fi las 

Falta de integração provoca fi las em hospitais do Rio,

avaliam deputados.
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Sobre a reação da Fiesp, 
que divulgou nota criti-
cando a medida e colocou 

novamente em frente ao pré-
dio da sede federação, o pato 
amarelo, infl ável símbolo da 
campanha contra o aumento de 
impostos, Temer  achou natural. 

“Ninguém quer tributo. Quan-
do todos compreenderem que 
é fundamental para incentivar 
o crescimento, para manter a 
meta fi scal, para dar estabilida-
de ao país e para não produzir 
nenhum ato que seja fantasioso 
ou enganoso para o povo, essa 
matéria logo será superada”, 
disse em Mendoza, na Argenti-
na. E completou “Compreendo 
a reação da Fiesp, é mais que 
razoável. Vamos dialogando, 
conversando, e aos poucos 

Presidente Temer na Sessão Plenária dos presidentes

dos países-membros do Mercosul.

A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmara 
aprovou proposta que torna 
obrigatória a inclusão de nor-
mas sobre aparelhos sonoros 
em carros para uso comercial ou 
recreativo nos planos diretores 
dos municípios. O projeto do 
deputado Goulart (PSD-SP), 
determina que os planos dire-
tores especifi quem limitações 
de horário e de locais para 
utilização de aparelhos sonoros 
em veículos automotores para 
uso comercial ou recreativo, 
sobretudo, em locais onde se 
encontrem escolas, creches, 
asilos, hospitais e residências. 

A regra vale tanto para carros 
de som que fazem propaganda 
quanto para o som automotivo 
cujo volume extrapole a cabine 
do veículo. O relator, deputa-
do Marcelo Delaroli (PR-RJ), 
destaca que a poluição sonora 
é questão negligenciada pelo 
governo brasileiro. Segundo 

ele, na Europa, a prevenção ao 
barulho excessivo já é tema de 
normas desde o fi nal do século 
20. “A proposta está em acor-
do com as melhores técnicas 
internacionais para enfrenta-
mento da poluição sonora ao 
estabelecer obrigatoriedade de 
regramento quanto à limitação 
de horários e logradouros de 
aparelhos sonoros em sons au-
tomotivos nos planos diretores 
municipais”, afi rmou.

Delaroli, no entanto, reco-
mendou a rejeição de proposta 
apensada, também de autoria 
de Goulart. O projeto proíbe a 
emissão de ruídos sonoros de alto 
nível provenientes de aparelhos 
de som portáteis ou instalados 
em veículos automotores es-
tacionados. Delaroli avalia que 
cabe ao município decidir sobre 
o tema. O projeto tem caráter 
conclusivo e será analisado ainda 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Delaroli: A poluição sonora ainda é negligenciada no País.

Proposta que 
acaba com o 
Fundo Partidário 
aguarda relator

Extinguir o Fundo Especial 
de Assistência Financeira aos 
Partidos Políticos é o objetivo 
do projeto apresentado pelo 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF). O projeto aguar-
da designação de relator na 
Comissão de Constituição e 
Justiça. De acordo com a Lei 
dos Partidos Políticos, 5% do 
total do Fundo Partidário são 
destacados para entrega, em 
partes iguais, a todos os parti-
dos políticos que tenham seus 
estatutos registrados no TSE. 
Os demais 95% são distribuídos 
aos partidos na proporção dos 
votos obtidos na última eleição 
geral para a Câmara. 

Para Cristovam, o Brasil já 
está maduro o sufi ciente para 
que seus partidos consigam 
custear suas próprias ativi-
dades. Ele argumenta que os 
partidos políticos são pessoas 
jurídicas de direito privado 
e devem ser custeados pelos 
próprios fi liados e simpatizan-
tes, não com recursos públicos.

A extinção do Fundo Partidá-
rio acarretará economia anual 
de milhões de reais aos cofres 
públicos, defende Cristovam. 
Segundo o senador, o montante 
que o Fundo Partidário está 
distribuindo em 2017 para 
todos os partidos é de R$ 869 
milhões, dinheiro que poderia 
ser usado nas áreas de educa-
ção, saúde, segurança e outras. 
“Se um partido político não 
consegue arrecadar recursos 
entre os seus fi liados e simpa-
tizantes para manter as suas 
atividades básicas é porque 
efetivamente não tem inserção 
e apoio social, cabendo mesmo 
questionar se deve permanecer 
existindo”, afi rmou Cristovam 
(Ag.Senado).

A
la

n 
Sa

nt
os

/P
R

Luis Macedo/ Ag.Câmara

Temer compreende
‘reação contrária’ da indústria
O presidente Michel Temer disse que compreende a reação contrária de representantes do setor 
industrial ao aumento de tributos sobre os combustíveis: “ninguém quer tributo”, mas o aumento é 
fundamental para manter o crescimento do país e a meta fi scal, afi rmou

diálogo e observações sobre 
isso, mas agora não”.

Ao ser questionado se haverá 
algum tipo de compensação aos 
sindicatos, com a extinção do 
pagamento do imposto sindical 
obrigatório, Temer respondeu 
que a tese central da reforma é 
a da voluntariedade. Portanto, 
se no acordado for estabelecida 
uma contribuição voluntária, 
não haveria problema algum. 
“Agora, não haverá nada impo-
sitivo em relação à contribuição 
sindical”, disse. Em relação 
à MP provisória que está em 
negociação para alterar alguns 
pontos da reforma, o presidente 
disse que será necessário muito 
diálogo e um trabalho conjunto 
entre as lideranças da Câmara 
e do Senado (ABr).

todos compreenderão, a Fiesp 
inclusive”, disse.

Segundo Temer não está em 
discussão o aumento de outros 
impostos. “Não há previsão 

disso. Por enquanto a área eco-
nômica está atenta a isto apenas 
para esse aumento. Não sei se 
haverá necessidade de mais 
ou não. Haverá naturalmente 

Falta de integração provoca 
fi las em hospitais do Rio

acabam se acumulando, não 
só para quem entra pela emer-
gência, como até pela falta de 
ocupação das vagas em alguns 
hospitais. De acordo com a 
deputada, os sistemas muni-
cipal e estadual também não 
têm acesso à regulação dos 
leitos dos hospitais federais, 
que, diferentemente dos am-
bulatórios e consultas, não são 
integralmente disponibilizados. 

“Então, tem muitos médicos 
e profi ssionais de enfermagem 
e chefes de serviço que que-
rem receber pacientes, e os 
pacientes não chegam. E há 
pessoas que trabalham na ponta 
e querem mandar os pacientes 
e não conseguem. Isso gera um 
gargalo, gera desassistência, 
fi las virtuais, pacientes em casa 
e com difi culdade de chegar”, 

disse a deputada, que também 
constatou a falta de integração 
como uma das responsáveis 
pelo alto índice de faltas a con-
sultas e procedimentos, que 
passa de 30%. “As consultas 
são marcadas e os pacientes 
faltam, porque sequer são 
comunicados a tempo. Há 
difi culdades na comunicação 
ao paciente”.

A Secretaria Estadual de 
Saúde informou o Centro de 
Regulação do Estado acessa 
informações das unidades em 
tempo real, mas informou que 
“dentre as medidas para que 
o sistema de regulação fun-
cione de forma mais efi ciente 
é importante que exista uma 
efetiva oferta de leitos das uni-
dades federais e que haja uma 
unifi cação dos sistemas” (ABr).

Deputados barram projeto 
sobre aborto no Chile

Projeto de lei do aborto que havia sido aprovado, foi rejeitado pela Câmara.

Comissão aprova restrições 
a som automotivo

Projeto pune 
preso que driblar 
tornozeleira

O preso com tornozeleira que 
ultrapassar o perímetro determi-
nado pela Justiça terá cometido 
uma "falta grave" e não o mero 
"descumprimento de condição 
obrigatória". É o que estabelece 
projeto que ainda ainda aguarda 
designação de relator na Comissão 
de Constituição e Justiça. 

“O cometimento de faltas dis-
ciplinares graves no âmbito da 
execução de pena é pressuposto 
para a aplicação da interrupção 
do lapso temporal para a pro-
gressão de regime, a revogação 
da remição de dias, a revogação 
da autorização para trabalho 
externo e a revogação de saída 
temporária, entre outras”, argu-
menta o senador Lasier Martins 
(PSD-RS), autor do projeto.

O projeto altera a Lei de Execu-
ção Penal para transformar em falta 
grave o fato de o preso não observar 
o perímetro de inclusão estabeleci-
do pela Justiça ao impor a medida 
de monitoração eletrônica. O autor 
justifi ca que, ao extrapolar o perí-
metro de inclusão, o preso pode 
coagir testemunha, destruir prova, 
planejar ou até mesmo cometer 
crimes (Ag.Senado).



As multas pagas ao 

Fisco são o terror 

dos contribuintes, 

principalmente das 

empresas

Muitas vezes, elas são 
aplicadas com valores 
considerados abusivos 

pela entrega extemporânea, 
com erros ou omissões em obri-
gações acessórias, desconside-
rando o porte das sociedades e 
a sua capacidade contributiva.

A fi m de acabar com essa 
prática, o Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de 
Janeiro se uniu a outras entida-
des da categoria e o resultado 
desse esforço acaba de chegar 
ao Legislativo. 

O Projeto de Lei nº 7895, 
de autoria do deputado Celso 
Pansera, altera o artigo 8º do 
Decreto-Lei nº 1.598 e o artigo 
57 da Medida Provisória 2.158-
35. No documento, protocola-
do na Câmara dos Deputados, 
novos valores são sugeridos le-
vando em consideração o porte 
do contribuinte, uma vez que 
uma pequena empresa, com 
estrutura reduzida, não pode 
ser penalizada da mesma forma 
que uma sociedade de grande 
porte, pelo descumprimento 
de uma obrigação acessória.

É importante salientar que 
o Projeto de Lei busca maior 
justiça fi scal, principalmente 
para as pequenas e médias 
empresas, já tão penalizadas. 

Ele tem como base parâmetros 
já estabelecidos pela legislação 
brasileira para outras obriga-
ções acessórias. 

O Projeto também destaca a 
necessidade de maior transpa-
rência quanto à base de cálculo 
da multa, considerada impre-
cisa, uma vez que não defi ne o 
que é o “valor das transações 
comerciais ou das operações 
fi nanceiras” próprias ou de 
terceiros. 

A intenção é estabelecer 
multas fi xas, de acordo com 
grupos de informações incor-
retas e prazos de apresentação 
extemporânea.

A redação do Projeto de 
Lei é fruto do trabalho con-
junto do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de 
Janeiro, da Unipec (União 
dos Profi ssionais e Escritórios 
de Contabilidade do Rio de 
Janeiro) e do Sescon (Sindi-
cato das Empresas de Serviços 
Contábeis do Estado); além do 
escritório de advocacia Gaia, 
Silva e Gaede Advogados.

Esperamos celeridade e 
agilidade na tramitação deste 
Projeto. Que os senhores con-
gressistas percebam a impor-
tância dessas mudanças para o 
incremento de nossas empre-
sas, o que em última instância 
significa maior geração de 
empregos e o fortalecimento 
do setor produtivo brasileiro.

(*) - É presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do

Rio de Janeiro (CRCRJ).

Contra as multas
abusivas da

Receita Federal
Vitória Maria da Silva (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009063-92.2011. 8.26. 0348 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a). Thiago Elias Massad, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) espólio de Paulo Augusto de Campos Neto, representado pelos herdeiros Aurea
Aguiar de Campos, Paulo Agusto de Campos e Jorge Henrique de Campos, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, alegando
em síntese: que é credor do valor de R$ 5.050,97, referente a taxa de conservação do lote 24 da
quadra HY, do empreendimento Terras de Santa Cristina VI. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Mauá, aos 18 de julho de 2017.                                                            (21  e 22)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0017094-62.2017. 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Efigenio Augusto Da Silva, RG Nº 7.583.933 CPF/MF SOB Nº
011.348.298-17, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para
que efetue o pagamento do valor de R$ 16.389,47 (atualizado em 08/06/2017), que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo subsequente de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017.                             (21  e 22)

Citação Prazo 20 dias Proc. 0101902-12.2008.8.26.0100. O Dr Rodrigo Ramos, MM. Juiz de Direito
da 12º VC do Foro da Capital, Faz Saber a Edson Aguiar Da Paixão RG Nº 19.688.056-7, CPF/MF Nº
297.259.428-25 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou ação de Cobrança no
valor de R$ 6.858,17. referente às da taxa de conservação do lote 07, da Quadra BQ,
Empreendimentos Terras de Santa Cistina V Estando o reu, em lugar ignorado, foi deferido sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. . Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                     (21  e 22)

Edital de Intimação Cumprimento de Sentença Processo Digital nº: 1000 909-73.2015.8.26.0010/01
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Obrigações Exeqüente: União Social Camiliana
Executado: Rosa Maria de Sousa. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000909-
73.2015.8.26.0010/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de
SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosa Maria de
Sousa, Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo - CEP 05069-010,-SP, CPF 306.183.778-75, RG
34.609.449-5, Solteira, Brasileira, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por “União Social Camiliana, entidade mantenedora do Centro Universitário São
Camilo”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 4.263,04, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2017.                                                 (21  e 22)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000331-03.2016. 8.26.0002/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Antonio
Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Freitas Azevedo RG Nº 46.697.
010-9, CPF/MF Nº 39320322848, que União Social Camiliana, ajuizou uma ação Monitória em fase
de Cumprimento de Sentença.Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua
intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.876,64, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.                                    (21  e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004405-03.2016. 8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Roseane Alves De Almeida, CPF 215.809.148-70, que nos
autos da ação de Monitória, requerida por, Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino lhe
ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 14.934,41 (atualizado até 01/12/2015), referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente,
encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do/ presente edital Citada para os termos e
atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a)ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2017.    (21  e 22)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023470- 18.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Orlando Miguel De Faria, RG 14.761.262-7, CPF/MF
Nº 290.331.708- 92, que nos autos da ação de Sumário, requerida por Momentum
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 30.220,46 (atualizado em 29/05/2015), referente ás despesas da taxa de
conservação e Melhoramentos do lote 15 e 25 da Quadra AJ, Loteamento Ninho Verde II. Estando
o réu, em lugar ignorado, foi deferido sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017.                                                                         (21 e 22)

Intimação Prazo 20 dias Processo. 1042535-33.2014.8.26.0002. O Dr. Daniel Torres Dos Reis. Juiz de
Direito da 2º VC do Foro Regional de Santo Amaro - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Joelma
Ferreira Batista RG Nº 34.559.370-4, CPF/MF Nº 224.212.608-33 que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 5.161,33 em Novembro de 2016, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 17/03/2017.                                                               (21  e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1113581-79.2014.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Amaro Ferreira Dos Santos, RG nº 15.710.932-X, CPF nº 722.041.417-07,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança de R$5.678,73, referente à taxa e conservação e
melhoramentos do lote 26, da Quadra DV, do Loteamento Thermas de Sta. Bárbara I. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2017.              (21  e 22)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Digital Nº 4002733-81.2013.8.26.0011/01. A MM. Juíza
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de SP, Estado de SP, Dra. Claudia de
Lima Menge, na forma da Lei etc., Faz Saber a Nilva Do Rosário Portela, CPF 143.030.818-41, RG
10.541.190-5, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por Edital para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do valor de R$ 14.271,71, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, ou apresente bens a penhora, sob pena de
multa e honorários advocatícios de 10 % (artigo 523 § 1º e 3º do Código de Processo Civil), quando
serão penhorados bens para garantia da execução. Fica a parte devedora advertida de que, decorrido
sem pagamento aquele prazo, terá início o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora
e de nova intimação, oferecer impugnação. Na falta de resposta, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo, 03 de julho de 2017.                                                                                          (21  e 22)

COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO      DE DE DE DE DE      EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAVIOVIOVIOVIOVIO
A Companhia Rom-Woc Com. e Part. S/A.,
sociedade anônima de capital fechado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.789.429/
0001-35, com end. na Av. Eng. Luis Carlos
Berrini, 1461, 12° Andar, São Paulo/SP, vêm
comunicar o extravio do Livro de Registro de
Transferência de Ações Nominativas.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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FÉRIAS ANTECIPADAS
Qual a punição para a empresa que libera férias para funcionário antes 
de completar 01 ano de serviço? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE SER CONTRATADO COM SALÁRIO BASE DA 
CATEGORIA E APÓS O PERÍODO DE EXPERIÊNCIA RECEBER AUMENTO 
SEM ALTERAÇÃO DO CARGO?  

Informamos que a empresa poderá estabelecer o aumento salarial para 
este empregado sem alterar o cargo, desde que não tenha nenhum empre-
gado na mesma função, no qual deverá ser respeitado o art. 461 da CLT.

TROCAR O BENEFÍCIO DO TRANSPORTE
Empresa pretende fornecer vale combustível aos funcionários que na 
desejam o vale transportes, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Toda alteração de função a empresa deve conceder reajuste de salário, 
mesmo que não tenha outro funcionário no mesmo nível de função? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR O REGISTRO DE FUNCIONÁRIO EM DATA 
QUE SE REFERE A FERIADO?

Informamos que não existe previsão legal acerca de quais os 
dias da semana os empregados poderão ser registrados, contudo 
orientamos que o registro seja feito exatamente no dia que o 
empregado começa a realizar a prestação de serviços, mesmo que 
seja em sábados, domingos ou feriados.

NÃO ASSINOU A NOTIFICAÇÃO DA DEMISSÃO
Como a empresa deve proceder na homologação o funcionário 
não assinou a notificação da demissão, qual a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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BPO - Processos e Negócios de Informação S.A. - (Em Recuperação Judicial)
CNPJ/MF nº 11.144.544/0001-43 - NIRE 353.004.652.53

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/03/17.
Aos 27/03/17, às 12 hs, na sede. Convocação e Presenças: Totalidade. Mesa: Roberto Campos Marinho Filho - Presidente; 
Ricardo Sacramento Lima - Secretário. Deliberações: (i) Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
nos termos do § 1°, do artigo 130, da Lei n° 6.404/76, a redação da ata na forma sumária. (ii) Aprovam as contas dos 
administradores e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/16. (iii) Decidem 
a não distribuição de dividendos em razão dos resultados da Companhia no exercício social encerrado em 31/12/16. 
(iv) Aceitam as propostas de renúncia aos cargos de “Diretor Executivo”, “Diretor Financeiro” e “Diretor de Operações”, 
apresentadas, respectivamente, Roberto Campos Marinho Filho, RG nº. 3.885.895 SSP/PE, CPF/MF nº. 710.666.084-
15, Daniel Guedes Santos Arcos, RG 257.385.25 SSP/SP, CPF/MF n° 273.365.048-33, Guilherme Mayrinck Barreto 
Costa Carvalho, RG nº 4.583.337 - SSP/PE, CPF/MF nº 020.590.344-42, e nomeia, para o cargo de Diretor Executivo 
e Operações, Mario Eduardo Rocha Lima, RG n°. 2002010109797, CPF/MF n°. 006.147.833-48. (v) Decidem 
nomear, para o cargo de Diretor Comercial, Ricardo Murilo Pereira do Monte, RG n° 59.910.556 SSP/SP, CPF/MF n° 
619.833.064-87. Com a condução ora realizada, a Diretoria da Companhia, com mandato previsto até 27/03/19, passa a 
ser composta da seguinte forma: i. Diretor Executivo e Operações – Mario Eduardo Rocha Lima; ii. Diretor Financeiro 
– Cargo Vago; e iii. Diretor Comercial – Ricardo Murilo Pereira do Monte; Os Diretores ora eleitos declaram não estar 
impedidos por Lei Especial e nem condenados ou sob efeitos de condenação, que os proíba de exercer a administração 
da Companhia. Nada mais. Jucesp nº 298.504/17-0 em 03/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de AGE realizada em 19/06/2017
Data e horário: às 14 horas do dia 19/06/2017. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Kazutomi 
Shigeeda; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Convo-
cação: dispensada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) a aprovação da 
renúncia do Sr. Takayuki Nagaoka como membro do Conselho de Administração da Companhia. Os 
membros presentes na reunião agradecem toda a colaboração e o trabalho do Sr. Takayuki Nagaoka 
durante seu mandato; (ii) a eleição do Sr. Tadaharu Shiroyama para o cargo de membro do Conselho 
de de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a contar da presente data. O conse-
lheiro ora eleito declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado 
ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivos Termo de Posse 
no devido livro societário. O membro do Conselho de Administração aqui eleito, renuncia ao direito de 
ser remunerado, pois já é remunerado por outras empresas do grupo; Encerramento: A ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. Kazutomi Shigeeda - Presidente; Gabriela de Maga-
lhães Gabriel Doubek - Secretária; Acionistas Presentes: Mitsui & Co. Ltd. (p. Sr. Kazutomi Shigeeda) 
e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (por seu Diretor de Participações, Sr. Rogério Soares Leite). O 
presente foi extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 330.781/17-0 em 17/07/17. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CL4 Capital Gestora de Recursos Ltda
CNPJ nº 15.862.221/0001-46 - NIRE nº 35.226.572.268

Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 12/07/2017, às 15hs, na sede, Rua Joaquim Floriano, 820, conjunto 154, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP:
04534-003. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Maurício Jonas de Oliveira, Secre-
tário - André Hiroiti Ishii. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: a. Redução do capital social, o qual se encontra
totalmente integralizado e, por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, desta forma, nos
termos do Artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil, mediante o cancelamento de
253.529 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 253.529,00 o valor do capital social passa
de R$ 283.529,00 para R$ 30.000,00 divididos em 30.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 distribuídas de forma
proporcional à participação de cada um dos sócios no capital social. b. Redistribuição de parte dos valores aos
sócios. c.  Consignar que a redução de capital só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para a
manifestação dos credores, contado das publicações exigidas por lei, Artigo 1.084, da Lei 10.406, de 10/01/2002 do
Código Civil. Encerramento: A Ata foi lida aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Mesa:
Presidente - Maurício Jonas de Oliveira; Secretário - André Hiroiti Ishii. Quotistas: Mauricio Jonas de Oliveira, Marcos André
Dong e André Hiroiti Ishii. Marcos André Dong - Sócio. Certidão: Confere com o original lavrado no livro próprio. SP, 12/07/2017.

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0002990-
38.2017.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, do 
Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
EUGENIA CHILOMBO, CPF. 009.700.756-00 que, AMC Serviços Educacionais LTDA, CNPJ. 
43.045.772/0001-52, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$20.917,68 (atualizado até 
31/03/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Eles são grandes empresá-
rios que devem milhões, 
algumas vezes até bi-

lhões de reais, mas na hora de 
pagar as contas, fazem de tudo 
para esconder seu patrimônio. 
Com o objetivo de esquivar-se 
das dívidas, utilizam diferentes 
“truques”, mas acabam deixando 
pistas de que cometeram algum 
tipo de fraude pelo caminho.

“Esses grandes devedores 
criam manobras sutis, difíceis 
de identifi car, que vão desde um 
divórcio fraudulento à transfe-
rência de bens para empresas no 
exterior, passando pela utilização 
de laranjas”, revela Aldo Moscar-
dini, Diretor Jurídico da Localize, 
empresa contratada por bancos e 
fi nanceiras de todo o Brasil para 
recuperar grandes dívidas não 
pagas. Experiente na prática de 
desvendar fraudes diariamente 
junto à sua equipe, Moscardini 
selecionou as oito práticas mais 
comuns cometidas por frauda-
dores que escondem patrimônio. 

Ele alerta, no entanto, que 
para identificar as fraudes é 
preciso conhecer a lei no deta-
lhe. “Comete fraude aquele que, 
após assumir responsabilidade 
patrimonial (dívida) junto a 
credores, promove a transferên-
cia e sucessão dos seus ativos a 
terceiros, de modo a esvaziar seu 
patrimônio. Caso não exista a 
responsabilidade patrimonial ao 
tempo da blindagem patrimonial, 
não há que se falar em fraude”, 
completa.
 1) Separação matrimonial 

ou alteração do regime 

de bens - É uma das 
práticas mais comuns uti-
lizadas pelos fraudadores. 
Com o objetivo de blindar 
seu patrimônio, os casais 
se separam e transmitem 
bens ao cônjuge que não 
possui dívidas. É muito 
comum também alterar o 
regime de bens para o de 
separação total, deixando 

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013838-
50.2013.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Rubens Assumpção Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Bettina Marie Senosiain Siwek, CPF 046.744.598-26, RG (mod19) 9877057, que lhe foi proposta uma 
Ação de Cobrança que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença  por 
parte de Condomínio Edifício Roof, tendo sido apurado o débito de R$ 347.337,56, atualizado até 
Fev/2017. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento do valor supra, devidamente atualizado, bem como cotas 
condominiais vencidas até a data do efetivo pagamento, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos artigos 513 e 523 do CPC, fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2017. 

As 8 fraudes mais cometidas 
por megaempresários

Especialista em investigação revela “caminho das pedras” para desvendar práticas comuns de grandes 
devedores que buscam esconder patrimônio e fugir de dívidas

Grandes empresários que devem milhões, algumas vezes até 

bilhões de reais, mas na hora de pagar as contas, fazem de tudo 

para esconder seu patrimônio.

zendo com ela os clientes 
e os direitos da devedora. 
Assim, as dívidas e a má 
reputação continuam com 
a companhia antiga, e a 
nova fi ca com o nome limpo 
na praça;

 7) Alienação fi duciária e 

hipoteca de bens em 

fraude à execução - A 
alienação fiduciária de 
bens imóveis é uma al-
ternativa utilizada para 
garantir créditos, em que 
se utiliza a transmissão da 
propriedade do bem para 
fi ns de garantia. Assim, 
o devedor (fiduciante), 
aliena-o ao credor (fi duci-
ário) a título de garantia, 
fi cando o credor com a pro-
priedade deste imóvel. Na 
hipoteca, não é permitido 
à transferência de pro-
priedade ao credor, mas é 
garantido o ônus real sobre 
o bem (garantia preferen-
cial). Assim, o devedor 
ciente da possibilidade de 
perder o imóvel para pa-
gamento da dívida, aliena 
ou hipoteca o bem para 
levantar dinheiro e onerar 
o imóvel, impossibilitando 
a penhora prioritária por 
parte do seu credor;

 8) Criação de offshore 

para controle das em-

presas e remessa de 

dinheiro ao exterior 

- A criação de empresas 
no exterior, as chamadas 
offshores, é permitida 
por lei, mas serve também 
para cometer fraudes em 
muitos casos. Por ser 
difícil identificar sócios 
de empresas sediadas em 
paraísos fi scais, devedo-
res de má-fé constituem 
offshores e transmitem a 
elas o controle das empre-
sas do grupo, ou transfe-
rem dinheiro para evitar o 
pagamento a credores. 

os bens em nome do côn-
juge não endividado;

 2) Doação ou transferên-

cia de bens para familia-

res e empresas do grupo 

econômico - Fraude típica 
e comum, a transferência 
de ativos para familiares 
e empresas do grupo eco-
nômico familiar é realizada 
para fraudar os credores 
e difi cultar a localização 
do patrimônio. A Doação 
com reserva de usufruto 
também é muito utilizada;

 3) Transferência de bens 

ou cotas sociais a “la-

ranjas” - É a mesma 
fraude cometida na trans-
ferência de bens para 
familiares e empresas do 
grupo, porém com um 
agravante para o credor. 
Nesses casos, o devedor 
se utiliza de “laranjas”, 
pessoas estranhas ao gru-
po familiar, difi cultando a 
identifi cação da fraude. 
Quando o suposto “laranja” 
alega ter boa-fé, cabe ao 
credor provar o consilium 
fraudis, ou seja, a fraude 
entre o devedor e o laranja; 

 4) Criação de holdings pa-

trimoniais para trans-

ferência de patrimônio 
- As chamadas holdings 
patrimoniais são empresas 
criadas para administrar 
bens imóveis de um grupo 
empresarial ou familiar. 
Permitas por lei, possuem 
vantagens tributárias, po-
rém, em muitos casos, são 
utilizadas para esconder 
o patrimônio do devedor, 
que transfere seus bens a 
ela;

 5) Sucessão fraudulenta 

de cotas/ações - Ocorre 
quando o devedor trans-
fere suas cotas/ações a 
terceiros para evitar que 
suas participações em em-
presas sejam penhoradas 
na Justiça. Muito comum 
é a transferência ou cessão 
dessas cotas a familiares e 
empresas do mesmo gru-
po, evidenciando a fraude;

 6) Sucessão operacional 

de empresas - Geralmen-
te, a sucessão ocorre com 
a constituição de uma ou 
mais novas empresas que 
sucedem as operações da 
devedora, ficando todo 
passivo em nome da em-
presa sucedida. A sucesso-
ra assume a operação, tra-
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança,

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Brasília - Mercosul e Colômbia 
assinaram na sexta-feira (21), 
um acordo que reduzirá a zero as 
tarifas de importação de 97% dos 
itens da pauta comercial a partir 
de janeiro de 2018. Os principais 
benefi ciados são os setores têx-
til, automotivo e siderúrgico. O 
entendimento foi formalizado em 
Mendoza, durante a reunião de 
cúpula do Mercosul. 

“A assinatura do novo acordo 
com a Colômbia é expressão da 
disposição do Brasil e dos só-
cios do Mercosul de diversifi car 
parcerias comerciais, ampliar 
a integração com a região e in-
tensifi car a aproximação com os 
países da Aliança do Pacífi co”, 
diz nota divulgada pelo Ministério 
das Relações Exteriores. 

Dados do MDIC indicam que o 
comércio entre Brasil e Colômbia 
aumentou 27% no primeiro se-
mestre deste ano, na comparação 
com igual período de 2016. No 

ano passado, as vendas para esse 
parceiro já haviam registrado alta 
de 6%, atingindo US$ 2,2 bilhões, 
enquanto as importações totali-
zaram US$ 908 milhões. 

“É um acordo muito positivo”, 
afi rmou o presidente da Abit, 
Fernando Pimentel. O setor es-
pera dobrar as exportações para 
a Colômbia, que no ano passado 
comprou US$ 39 milhões. “É 
muito mais saudável ampliar a 
corrente de comércio com eles 
do que abrir espaço para os asi-
áticos”, avaliou. “É um passo a 
mais para a integração econômica 
na região.”

O mercado colombiano tem 40 
milhões de consumidores e, em 
contrapartida, eles terão acesso 
a um mercado de 200 milhões de 
consumidores brasileiros. Antes 
mesmo do acordo, as empresas 
brasileiras já participavam de 
eventos importantes de moda 
e confecção na Colômbia (AE).

Mercosul e Colômbia assinam acordo
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Fotos: Divulgação/Imagens: Reprodução

Karina Toledo/Agência FAPESP

Os benefícios vão desde prevenir a caquexia – perda 
severa de peso e massa muscular – até o controle 
da pressão arterial, a melhora da função cardíaca 

e o retardo do processo degenerativo que causa a morte 
progressiva das células do coração e leva à morte 70% dos 
afetados pela doença nos primeiros cinco anos.

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP), publicado 
na revista Autophagy, ajuda a elucidar parte dos mecanismos 
pelos quais o exercício aeróbico protege o coração doente. 
““Basicamente, o que descobrimos é que o treinamento 
aeróbico facilita a remoção de mitocôndrias disfuncionais 
nas células cardíacas”, contou Julio Cesar Batista Ferreira, 
professor do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP) 
e coordenador do projeto.

As mitocôndrias são as 
organelas responsáveis 
por produzir energia para 
as células. “A remoção 
dessas organelas promove 
um aumento na oferta de 
ATP [adenosina trifosfato, 
molécula que armazena 
energia para a célula] e 
reduz a produção de mo-
léculas tóxicas, como os 
radicais livres de oxigênio 
e os aldeídos reativos, que 
em excesso danifi cam as 
estruturas celulares”, acrescentou.

Segundo o pesquisador, o objetivo da pesquisa no longo 
prazo é identifi car alvos intracelulares que podem ser mo-
dulados por meio de fármacos para promover pelo menos 
parte dos benefícios cardíacos obtidos com a atividade física.

“Claro que não queremos criar a pílula do exercício, 
isso seria impossível, pois ele atua em muitos níveis e em 
todo o organismo. Mas talvez seja viável, por meio de um 
medicamento, mimetizar ou maximizar o efeito positivo da 
atividade física no coração”, comentou Ferreira. O trabalho 
de investigação vem sendo conduzido durante o mestrado 
e o doutorado de Juliane Cruz Campos, bolsista da FAPESP 
e orientanda de Ferreira.

Em uma pesquisa anterior, publicada na revista PLoS One, 
o grupo mostrou por meio de experimentos com ratos que 
o treinamento aeróbico reativa um complexo intracelular 
conhecido como proteassoma – principal responsável pela 
degradação de proteínas danifi cadas. Os resultados mostra-
ram ainda que, no coração de portadores de insufi ciência 
cardíaca, a atividade desse sistema de limpeza diminui mais 
de 50% e, consequentemente, proteínas altamente reativas 
começam a se acumular no citoplasma, interagindo com 
outras estruturas e causando a morte das células cardíacas.

No trabalho recém-publicado, que foi destaque na capa 
da revista, o grupo revelou que a atividade física também 
regula a atividade de outro mecanismo de limpeza celular 
conhecido como sistema de autofagia – cuja descoberta 
rendeu o Nobel de Medicina ao cientista japonês Yoshinori 
Ohsumi, em 2016.

Pesquisa revela 
como o exercício 
físico protege o 
coração
A prática regular de atividade física tem se fi rmado 
como uma importante forma de tratamento para 
a insufi ciência cardíaca – doença caracterizada 
pela incapacidade do coração de bombear sangue 
adequadamente

Por meio de experimentos com ratos e células, grupo do ICB-USP mostrou que 
treinamento físico aeróbico reativa um sistema que ajuda a livrar as células 

cardíacas de mitocôndrias disfuncionais.
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“Em vez de degradar proteínas isoladas, esse sistema cria 
uma vesícula [autofagossomo] em volta de organelas disfun-
cionais e transporta todo esse material de uma só vez até 
uma espécie de incinerador, o lisossomo. Lá dentro, existem 
enzimas que destroem o lixo celular. No entanto, observamos 
que no coração de ratos com insufi ciência cardíaca esse fl uxo 
autofágico está interrompido, o que faz com que mitocôndrias 
disfuncionais comecem a se aglomerar”, explicou Ferreira.

De acordo com o pesquisador, a organela chega a se dividir, 
isolando a parte danifi cada para facilitar sua remoção. Isso 
foi possível constatar ao analisar a atividade de proteínas 
relacionadas com o processo de divisão mitocondrial. Porém, 
o sistema que deveria transportar o material rejeitado até 
o lisossomo não consegue completar a tarefa.

O modelo experimental 
usado foi o mesmo da pes-
quisa anterior, que consiste 
em amarrar uma das arté-
rias coronárias do roedor 
para induzir um infarto 
no miocárdio. A falta de 
irrigação sanguínea causa 
a morte imediata de aproxi-
madamente 30% das células 
cardíacas. Após um mês, o 
animal já apresenta sinais de 
insufi ciência no órgão.

Ao analisar o tecido do 
coração doente por meio de 

microscopia eletrônica, capaz de aumentar a imagem em 
até 3 mil vezes, os pesquisadores notaram que nas células 
havia uma grande quantidade de mitocôndrias de tamanho 
reduzido e aglomeradas – algo que não foi observado no 
coração de animais sadios. Essas organelas foram colocadas 
em um equipamento capaz de medir o consumo de oxigê-
nio e, assim, avaliar o metabolismo mitocondrial. O teste 
confi rmou que não estavam respirando como deveriam.

“As imagens mostravam que havia membranas tentando 
se formar em volta dessas pequenas mitocôndrias, mas o 
autofagossomo não chegava a envolver a organela de fato. 
Imaginamos então que elas estavam se acumulando porque o 
sistema de remoção não estava funcionado e, quando coloca-
mos os animais para se exercitar, essas organelas disfuncionais 
desapareceram. O exercício restaurou o processo de remoção 
das mitocôndrias cardíacas disfuncionais. Os benefícios do 
exercício foram abolidos quando bloqueamos farmacologica-
mente ou geneticamente a autofagia”, contou Ferreira.

O treinamento dos animais teve início quatro semanas 
após a indução do infarto, quando eles já apresentavam 
sinais de insufi ciência. Os roedores eram colocados em uma 
esteira para correr a uma intensidade considerada mode-
rada (70% da capacidade máxima de corrida), durante 60 
minutos, uma vez ao dia, cinco vezes por semana, por oito 
semanas. Ao fi nal, os resultados eram comparados com o de 
animais com insufi ciência que permaneceram sedentários 
pelo mesmo período e também com o de animais sadios 
(que não tiveram infarto induzido) e sedentários (controle).

“No animal doente que permaneceu sedentário, a função car-
díaca ao longo das oito semanas caiu 30%, enquanto no grupo 

treinado ela aumentou 40% em 
relação à condição pré-treino. 
No fi m, portanto, a diferença 
na função cardíaca nesses dois 
grupos foi de 70%”, contou 
Ferreira. Enquanto o coração 
dos ratos doentes sedentários 
estava em média 18% maior 
que o grupo-controle, o dos 
animais treinados aumentou 
apenas 5%.

“Vale lembrar que o exercício 
físico também induz um au-
mento no tamanho do coração, 
mas relacionado ao ganho de 
função. Já a dilatação causada 
pela insufi ciência cardíaca está 
relacionada à perda de função 
no órgão”, disse o pesquisador. 
Já o nível de ATP dos animais 
doentes sedentários foi 50% 
menor que o do grupo-con-
trole, enquanto nos animais 
treinados foi equivalente ao 
do coração saudável.

“Nossos resultados mostram, portanto, que a atividade 
física não só previne como também reverte os danos cau-
sados pela insufi ciência cardíaca. Nossa hipótese é que 
o treinamento físico module a expressão e/ou atividade 
de uma ou mais proteínas-chave envolvidas no processo 
denominado “mitofagia”, a autofagia mitocondrial, res-
taurando então sua atividade. É o que agora estamos 
tentando descobrir”, comentou Ferreira. De acordo com 
o pesquisador, quando identifi cados, esses genes e as 
proteínas por eles codifi cadas poderiam ser testados como 
alvos terapêuticos.

Como explicou o professor do ICB-USP, descobrir o 
impacto de cada gene/proteína nas adaptações cardíacas 
decorrentes da atividade física em um organismo complexo 
como o de mamíferos seria uma tarefa exaustiva – virtu-
almente impossível. Por esse motivo, nos trabalhos em 
andamento, o grupo tem usado como modelo vermes da 
espécie Caenorhabditis elegans.

“São organismos menos complexos, mas cujo genoma se 
assemelha ao humano em até 90% para algumas famílias 
de proteínas. Além disso, já existem ferramentas, como a 
genômica funcional, que permitem avaliar em larga escala 
a contribuição de cada gene na resposta adaptativa pe-
rante condições adversas. A idéia é caracterizar o impacto 
funcional dos genes envolvidos nos processos de divisão 
mitocondrial e mitofagia nas adaptações decorrentes do 
exercício físico”, contou o pesquisador.

O desafi o agora, disse Ferreira, é validar uma metodologia 
que permita colocar os vermes para treinar.
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Fraudes feitas por 
funcionários: o crime 

nasce na empresa 

Uma empresa de 

serviços digitais 

descobriu, recentemente, 

que era vítima de 

fraudes perpetradas 

por seus próprios 

funcionários

Profissionais internos 
renovavam continua-
mente pacotes de de-

gustação de serviços ofere-
cidos gratuitamente a vários 
clientes. Dessa forma, alguns 
usuários tinham acesso pleno 
à oferta desta empresa sem, 
no entanto, pagar um centavo 
por isso. 

Parceiros externos desta 
corporação também estavam 
envolvidos no golpe. O quadro 
de fraudes era agravado, ainda, 
pelo fato de ocorrer constante-
mente o roubo ou a compra de 
senhas de acesso às aplicações 
de negócios desta empresa – os 
sistemas que, ativados, autori-
zariam a entrega dos serviços 
digitais. Uma investigação po-
licial mostrou, posteriormente, 
que essas ações criminosas 
eram provocadas por pressões 
e ameaças de trafi cantes aos 
operadores do contact center 
desta empresa. 

Em plena era de transforma-
ção digital, cada etapa desta 
fraude ocorreu por meio do 
uso indevido das aplicações 
corporativas, sistemas respon-
sáveis por manter os processos 
e os negócios dessa corporação 
funcionando.  Ao fi nal do dia, 
milhões de reais se perderam, 
e essa empresa teve de iniciar 
uma revolução interna e exter-
na para garantir a segurança de 
seus processos e aplicações. 

A fraude ocupacional, tam-
bém conhecida como desfal-
que, ocorre quando, por meio 
de um processo deliberado, 
um colaborador faz mau uso 
ou emprega mal os recursos ou 
o patrimônio de uma empresa 
em seu próprio benefício pes-
soal. Segundo a empresa de 
pesquisas de mercado Static 
Brain, em 2014 funcionários 
norte-americanos roubaram 
US$ 50 milhões das empresas 
onde trabalham. 

Um dado preocupante é 

que esse ataque interno é 

difícil de ser descoberto: 

o tempo médio de 

ocorrência da fraude 

antes de sua detecção é 

de 2 anos. 

Em 2014, dados do Estudo 
Global de Fraudes (um levan-
tamento realizado pela maior 
entidade de fi scais de fraudes 
dos EUA, a Association of 
Certifi ed Fraud Examiners), 
mostraram que 77% das 
fraudes ocupacionais foram 
cometidas por funcionários das 
áreas de contabilidade, opera-
ções, vendas, gestão executiva, 
atendimento ao cliente, com-
pras ou fi nanças. Quanto aos 
setores da economia, bancos 
e serviços fi nanceiros, gover-
no e administração pública, 
telecomunicações e indústria 
tenderam a ter o maior número 
de casos de fraude. Somente 
no mercado norte-americano 
de Telecom, por exemplo, 
estima-se que as fraudes tra-
gam prejuízos anuais de mais 
de US$ 40 bilhões por ano 
(dado da Communications 
Fraud Control Association). 

A fraude ocorre primaria-
mente em empresas com 
claras vulnerabilidades em 
seus processos e sistemas. 
São corporações que já vivem 
a transformação digital, mas 
ainda não contam com políticas 
e tecnologias de segurança à 

altura da engenhosidade dos 
criminosos. Neste quadro, 
os sistemas de faturamento 
(entre outras aplicações de 
negócios) e as vulnerabilidades 
das redes são facilmente explo-
rados para obter acesso. Uma 
das fraudes mais comuns é o 
roubo de identidades – somen-
te este tipo de crime gerou, nos 
EUA, no ano passado, perdas 
na ordem de US$ 4,32 bilhões. 

 
O roubo de identidade é 

especialmente efi caz na 

hora do criminoso acessar 

os dados essenciais 

para que se cometa o 

desfalque. 

Complexas aplicações cor-
porativas rodando na nuvem 
ou fora da nuvem são o alvo 
preferencial: usuários internos 
irão disparar ações que estão 
além de sua área de trabalho 
e dos direitos de acesso que 
receberam de seu emprega-
dor, passando a autorizar, de 
forma fraudulenta, a compra 
ou venda de serviços, o cadas-
tramento de novos clientes, a 
transferência de recursos, etc.  

A luta contra esse tipo de 
fraude é algo que alia soluções 
tecnológicas a novos proces-
sos, treinamentos e controles 
(foco em pessoas). Algumas 
das melhores práticas para 
reduzir o risco de fraudes in-
cluem estabelecer uma central 
de atendimento antifraude 
pronta a receber denúncias 
(anônimas ou não). É impor-
tante, ainda, efetuar auditorias 
de surpresa. 

Nesta empreitada é funda-
mental, ainda, implementar 
sistemas que monitorem e 
analisem ativamente os dados 
e as aplicações da empresa. 
Esses sistemas “lerão” o com-
portamento da aplicação e 
emitirão um alerta no caso de 
acessos estranhos ocorrerem. 
A plataforma IAM (Identity and 
Access Management, gerencia-
mento de identidade e acesso) 
pode ajudar nesta luta. Essa 
tecnologia de segurança au-
tentica com grande precisão a 
identidade (e os consequentes 
direitos de acesso) da pessoa 
que deseja interagir com a 
aplicação missão crítica. 

 
As soluções IAM são 

um aliado importante 

do CISO na defesa dos 

sistemas que mantém o 

negócio funcionando – 

não por acaso, os mesmos 

sistemas que o fraudador 

tenta penetrar. 

Uma das missões dessas so-
luções é analisar o contexto de 
onde está sendo feito o acesso 
do usuário. Onde ele está? Por 
qual tipo de dispositivo a pes-
soa está acessando a aplicação? 
O acesso está sendo feito no 
horário comercial? Esse usuá-
rio passou pelo crivo da tec-
nologia MFA (Multiple Factor 
Authentication, autenticação 
realizada a partir de múltiplos 
fatores – senha, reconheci-
mento biométrico, posse de um 
token)? É recomendável que 
o uso de soluções como estas 
esteja inserido num quadro de 
ações que visem a transforma-
ção da cultura corporativa e a 
interiorização, por parte dos 
funcionários, de novos valores. 

A checagem de cada um 
desses pontos aumenta a in-
violabilidade do ambiente cor-
porativo e difi culta a realização 
das fraudes. Em tempos de 
transformação digital, derrota 
a fraude quem, entre várias 
iniciativas, protege o coração 
do negócio: a aplicação. 

 
(*) É country manager da F5 Brasil.

Rita D’Andrea (*)

News@TI
Startup de educação atinge 50 milhões de 
faturamento em 2017

@2017 é um ano de comemoração para a Quero Educação. Em-
presa líder em tecnologia de marketing educacional no Brasil, a 

startup, que faturava R$ 5 milhões em 2015, está fechando seu ano 
fi scal com um faturamento de R$ 50 milhões. No primeiros semestre, 
a empresa ofereceu mais de 760 mil bolsas de estudo, com descontos 
de até 70%, em parceria com mais de 1000 faculdades de todo o País, 
e já ultrapassa mais de mais de 60 mil alunos matriculados. 

Rodrigo Moreni (*)

Embora o cenário ainda 
não seja perfeito, há uma 
grande receptividade 

para novidades como IoT (In-
tenet of Things= Internet das 
coisas) que vem tendo sua apli-
cação ampliada. Responsável 
por conectar à internet dispo-
sitivos eletrônicos, equipamen-
tos médicos e sistemas, tanto 
aqueles diretamente envolvidos 
no cuidado ao paciente, como 
na gestão das instituições de 
saúde, a IoT tem um potencial 
de utilização gigantesco. Dados 
do Boston Technology Corporation (BTC) mostram que as apli-
cações desta revolucionária tecnologia no setor da saúde devem, 
até 2020, crescer $ 117 bilhões. 

Os usuários por sua vez, parecem estar mais abertos à internet 
das coisas. O que até pouco tempo atrás era visto como um bicho de 
sete cabeças, com o surgimento da mobilidade e das redes sociais 
passou a ter maior aceitação. Com a modernização das tecnologias 
e as interfaces mais amigáveis e recursos como touch screen, as 
pessoas passaram a transferir sua experiência do pessoal para o 
profi ssional. Isso tudo abriu espaço para o desenvolvimento de 
outras tecnologias, como de equipamentos médicos. 

Além disso, segundo a consultoria Grand View Research, o 
mercado global de saúde investiu em 2014 US$ 58,9 bilhões 
em dispositivos, software e serviços de IoT. E esse montante 
deve atingir US$ 410 bilhões até em 2022. E não é de hoje que 
a indústria investe no desenvolvimento de componentes eletrô-
nicos, software, sensores de conectividade, alarmes, avançados 
sistemas de controle, entre outros facilitadores, que são cada vez 
mais incorporados em equipamentos médicos e laboratoriais das 
mais diversas naturezas.

Na indústria de equipamentos médicos Fanem, por exemplo, 
começamos monitorando a temperatura de nossas câmaras de 
conservação imunobiológicos e hematológicos e substituindo os 
controles em papel por relatórios eletrônicos. Aos poucos evo-
luímos, incluindo outros parâmetros, capazes de controlar tudo 
à distância, através da nuvem. E hoje, as câmaras fabricadas em 
nosso parque industrial, 100% nacional, dispõem de conexões 
wi-fi , ethernet e bluetooth e monitoram indicadores, inclusive 

IoT: criando uma nova geração de 
equipamentos para salvar vidas

O setor da saúde destaca-se por sua vocação pelo uso de novas soluções tecnológicas

por dispositivos móveis. Assim é possível saber como estão as 
temperaturas no interior das câmaras, quantas vezes foram aber-
tas as portas, as condições do sistema elétrico e do consumo de 
energia, entre outros. 

Partindo daí, a ideia é que a capacidade de monitorar e de ana-
lisar os dados vindos dos equipamentos estenda-se para outras 
áreas. Desde equipamentos simples como um banho-maria até os 
mais avançados de suporte a vida. O padrão HL7, que se refere a 
um conjunto de normas internacionais para a representação e a 
transferência de dados clínicos e administrativos entre sistemas 
de informação em saúde, já está sendo inserido em diversos 
equipamentos. Esse protocolo aplicado em uma incubadora para 
tratamento de recém-nascidos, de maneira análoga, permite que 
o equipamento comunique-se com o prontuário eletrônico do 
paciente (PEP) e, com isso, informações sobre os parâmetros 
do bebê, quadro clínico e terapia possam ser cruzadas. 

Estes dados, separadamente, parecem não fazer sentido, mas 
podem ser utilizados pelos fabricantes visando aprimorar equi-
pamentos; pelos usuários para aplicar melhores cuidados; e até 
pela instituição de saúde, como uma ferramenta importante para 
melhorar a administração de recursos e fazer a gestão técnica 
e fi nanceira de todo o processo. Nada pode ser ignorado, pois 
em conjunto, tornam-se informações valiosas que permitem em 
um contexto mais amplo inclusive saber como anda a saúde de 
uma população. E é exatamente esse tipo de aplicação que vai 
aumentar ainda mais a relevância da IoT. 

Por outro lado, por mais que a indústria médica aposte em 
tecnologia de ponta para o desenvolvimento de novos produtos, o 
fato dos processos de certifi cação serem muito custosos e longos, 
aumenta a cautela, e às vezes até inviabiliza a adoção de algumas 
tecnologias, especialmente em equipamentos de suporte a vida. 
Por isso, a evolução muitas vezes parece ser lenta e menos visível. 

No entanto, sem dúvida nenhuma a IoT cumpre seu papel e 
ajuda a equilibrar custos com qualidade e efi cácia de atendimento, 
proporcionando uma visão geral do cenário e contribuindo para 
uma mudança na saúde como um todo. Quanto menores forem 
as barreiras para a indústria, mais tecnologias estiverem conec-
tadas, maior for o número de equipamentos que conversarem 
entre si, maiores serão as chances de avançarmos na qualidade 
dos cuidados despendidos com a saúde. 

(*) É chefe do departamento de projetos do laboratório da Fanem.

Quando se trata de ten-
dências de cibersegurança, 
são muitos os problemas 
semelhantes em diferentes 
partes do mundo. Do Canadá 
ao Japão, as discussões sobre 
cibersegurança giram em tor-
no de desafi os parecidas, e na 
América Latina não é muito 
diferente. Mas, como em quase 
todas as situações, existem 
particularidades que são únicas de cada contexto. A inteligência 
de ameaças do FortiGuard Labs apresenta algumas tendências 
que as empresas da América Latina e do Caribe devem levar 
em conta para evitar ciberataques maciços aos seus negócios, 
incluindo estratégias e tecnologias de adaptação.
Infraestrutura de segurança atualizada

O primeiro padrão observado nos dados estatísticos da região 
está relacionado à vida ativa das ameaças conhecidas como malwa-
re. A persistência das ciberameaças na América Latina confi rma 
a necessidade urgente de implementar soluções tecnológicas 
avançadas, considerando a atividade signifi cativa das ameaças 
presentes no mercado há anos. Um exemplo é o Shellshock, um 
malware que ainda é uma ameaça signifi cativa na região, apesar 
de ter surgido há vários anos. Isso mostra como a infraestrutura 
de computadores está muitas vezes desatualizada ou sem cor-
reções, deixando-a vulnerável mesmo a ataques mais antigos.

Outra ameaça menos conhecida, mas ainda dominante, na 
América Latina se refere aos ataques por meio de websites. Na 
verdade, os ataques atuais são feitos usando o Muieblackcat, uma 
ferramenta ucraniana projetada para detectar vulnerabilidades. 
Esta ferramenta, que utiliza a linguagem de programação PHP, 
procura por websites vulneráveis e, por meio deles, dispara 
ataques a alvos específi cos.

É importante notar que há muitos ataques na região que usam 
a linguagem PHP; isso signifi ca que muitos servidores usam 
essa tecnologia. Esses websites, além de estarem infectados, 
também podem infectar os visitantes. Os provedores de serviços 
e os profi ssionais de TI devem pensar duas vezes antes de usar 
o código PHP e devem garantir que estão totalmente atualiza-
dos, ao passo que os clientes também devem procurar obter 
as confi gurações de segurança adequadas para se protegerem.

O atraso tecnológico ou a falta de atualizações do sistema e 
correções de segurança levam a uma maior vulnerabilidade, 
não só a novas ameaças, mas também a ataques mais antigos 
que continuam aproveitando essas lacunas.
Dispositivos móveis com sistema Android

A ameaça aos dispositivos móveis é real. Se você considerar 
a região da América Latina e do Caribe, três dos dez ataques 
de malware mais difundidos e detectados estão em dispositivos 
móveis Android. Esta não era a realidade há um ano, ou mesmo 
há 10 meses, mas em janeiro deste ano, a tecnologia móvel já 

representava mais da metade 
das detecções de malware no 
Caribe. Estamos vendo uma 
mudança rápida no cenário de 
ameaças à cibersegurança, e 
esta é uma tendência que não 
vai desaparecer tão rápido. 
Começamos a discutir sobre 
essas ameaças há sete anos, 
e logo elas se tornarão uma 
preocupação ainda maior, 

passando à frente de outras prioridades.
Do total de malwares em dispositivos móveis detectados na 

América Latina e no Caribe no primeiro trimestre de 2017, 28% 
deles são malwares para dispositivos Android, mostrando um 
crescimento mais rápido do que em outras regiões em compara-
ção ao percentual anterior de 20% no último trimestre de 2016.
Escassez de profi ssionais de cibersegurança

Um problema global é a falta de profi ssionais e especialistas 
em segurança da computação. Somente nos Estados Unidos, 
existem cerca de 200.000 vagas de emprego para profi ssionais 
de cibersegurança. Este é um número muito alto e um proble-
ma global ainda maior, também evidente na América Latina e 
no Caribe.

As empresas encontram difi culdade para manter um depar-
tamento de TI grande o sufi ciente para proteger seus sistemas, 
redes e clientes diante de uma lacuna signifi cativa entre os pro-
fi ssionais do setor e a falta de qualifi cação necessária. A falta de 
treinamento neste setor complicado tem consequências graves 
que podem custar a credibilidade da empresa. É por isso que 
hoje, mais do que nunca, devemos apoiar e capacitar programas 
de treinamento para instruir e especializar adequadamente os 
profi ssionais da região.

Não é surpresa alguma que a América Latina ainda tenha um 
longo caminho a percorrer em sua preparação para cibersegu-
rança, principalmente quando comparada a outras regiões do 
mundo. Porém, as empresas e organizações podem começar a se 
proteger destas ameaças, atualizando seus sistemas, investindo 
ainda mais em seus departamentos de TI e adotando novas so-
luções tecnológicas que oferecem visibilidade e gerenciamento 
amplos, poderosos e automatizados.

A estratégia fundamental que todos os executivos devem 
seguir na abordagem às ameaças de cibersegurança começa 
com o conhecimento do inimigo – a detecção é necessária 
para a prevenção. Ao implementar soluções de tecnologia 
avançada, as empresas podem saber antecipadamente quais 
ameaças estão em suas redes e dispositivos, permitindo ações 
proativas para garantir dados confi denciais e de clientes não 
corrompidos ou afetados por esses ataques. Caso contrário, 
as empresas se tornam alvos abertos, podendo ser a próxima 
vítima de cibercriminosos.

(Fonte: Derek Manky, estrategista de segurança global da Fortinet).

A América Latina e sua posição na 
cibersegurança global
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Esta segunda é o primeiro dia da lunação. Com a Lua na fase Nova em Leão, queremos executar trabalhos ou serviços 

que nos agradem, que gostemos de fazer. E, é claro que sejamos reconhecidos e elogiados. Recomendável intercalar horas 

de folga para recreação. O trabalho ou os estudos renderão mais. Facilidade em se manifestar os sentimentos de forma 

entusiasmada e teatral. A demonstração de amor é importante nestes dias. Facilidade em se manifestar os sentimentos 

de forma entusiasmada e teatral. A demonstração de amor é importante nestes dias.
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Através do apoio que passa a rece-
ber de pessoas com quem trabalha 
obterá aumento dos resultados 
práticos para melhorar sua vida. O 
fi nal da tarde desta terça de lua nova 
deve ser agradável. Para conseguir 
o que deseja, precisa de ajuda e do 
apoio daqueles que estão próximos. 
49/249 – Verde.

Bons momentos, alguns muito felizes 
no amor e nas amizades. Com o Sol 
transitando junto com a Lua na casa 
quatro em Leão, aproxime-se da famí-
lia e resgate situações deixadas para 
trás no passado. Apenas cuidado com 
a arrogância, que pode aumentar. 
18/318 – azul.

As manifestações de elogio e do 
aplauso além do reconhecimento 
terão lugar de destaque. Um ótimo 
astral, mas não alimente desejos 
impossíveis que acabam provocando 
decepções. Viva dentro da realidade 
sem mudar o seu dia a dia mesmo 
que tenha motivo para isso. 26/426 
– amarelo.

O Sol em Leão terá ajuda para 
receber benefícios e dinheiro atra-
sado, mas pode fazê-lo cometer 
extravagâncias. Controle os gastos 
a mais para levar adiante seu plano 
de elevação traçando metas e obje-
tivos novos.  À noite, conversações, 
contatos e bom entretenimento. 
16/416 – branco.

A Lua nova em seu signo propicia 
diversões, shows, espetáculos, o 
convívio em lugares de lazer vive um 
clima propício. Uma chance inespe-
rada virá precisa estar preparado 
para aproveitá-la. De madrugada, 
sono regenerador e emoções res-
tauradas. 35/335 – amarelo dourado.

Logo irá viver um novo ciclo de 
vida, com novas oportunidades 
e muita motivação. O fi nal do dia 
com a lua nova é muito propício 
para novas relações e amizades 
serem conquistadas. As emoções 
podem ser desanimo e frustração 
com a Lua no signo anterior ao seu. 
98/198 – verde.

Antes de irritar-se, veja se a situação 
ainda pode ser favorável à você nesta 
segunda de lua nova. Se surgir algum 
problema trará vantagens e benefí-
cios mais tarde, não se desespere 
diante dos problemas deste momento 
que logo passam. 45/445 – cores 
escuras.

Mudança profissional ou social 
tende a tumultuar a vida afetiva e 
descontrolar seu ritmo de vida. A 
persistência e a coragem aumentam 
e ajudam a resolver difi culdades. 
Controle a tendência a paixões 
fulminantes e perigosas que podem 
perturbar sua vida. 96/496 – azul.

O fi nal do dia promete tranquilidade 
e sono reparador com a entrada da 
Lua nova. Mantenha as emoções sobe 
controle e as situações difíceis irão 
se acalmar. Uma nova etapa começa 
na carreira profi ssional, com chance 
de reconhecimento público.  27/527 
– marrom.

Um dia de muita atração para o amor 
e para a relação à dois que serão 
felizes. O dia é muito propício para 
tratar e contrair casamento, iniciar 
ou continuar viagens longas. Se 
estiver só, poderá conhecer alguém 
e se apaixonar, mas evite fazer isso 
apenas para provocar ciúmes em 
alguém. 17/517 – verde.

Não deixe ocorrer rompimento que 
afasta a chance de felicidade e traz a 
solidão. Seja otimista nesta entrada 
de lua nova e saiba adaptar-se a mu-
danças na relação íntima, mesmo as 
mais difíceis. O fi nal do dia não é bom 
para decisões em assuntos práticos 
e materiais. 56/756 – branco.

Resolva agora os impasses que 
poderão surgir se não fi zer nada. O 
vigor e a boa disposição ajudam a 
realizar viagens e passeios. Saia da 
rotina e viva sua liberdade. Durante 
todo o dia pode tomar decisões, ainda 
mais as que sejam improvisadas. 
21/521 – rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 24 de Julho de 2017. Dia de São Vitor, São Ursino, Santa 
Cristina, Santa Niceta, Santa Luísa de Sabóia, e Dia do Anjo Nithael, cuja 
virtude é a justiça. Hoje aniversaria a atriz norte-americana Lynda Carter 
(a mulher Maravilha) que nasceu em 1951, a cantora e atriz Jennifer Lopez 
que completa 47 anos e o piloto brasileiro de corridas Thiago Medeiros 
nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muitos talentos, tem 
interesse por vários assuntos e gosta de se manter bem informado através 
da busca de novas ideias. Costuma ter facilidade para expressar-se, tanto 
falando, quanto escrevendo. Um legalista, muito ordeiro, tem uma visão 
organizada do mundo e dos fatos, vendo em tudo de uma forma lógica. 
Normalmente gosta de fantasiar ou devanear com coisa que considera 
realizável e não perde seu tempo com pensamentos que não levem a nada. 
Trabalhador, mas muito instável no que se refere às emoções. No lado 
negativo precisa superar a tendência a ser teimoso ou a ter ideias fi xas.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. 
Descalços, dificuldades financeiras. Limpos, novos 
amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos, 
preocupação passageira. Ser mordido no pé por cobra ou 
outro animal, viagem. Lava-los, irá superar difi culdades. 
Cortar os dois, infi delidade. Ter diversos, sorte no jogo 
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte: 
07, 13, 27, 40, 72 e 99.

Simpatias que funcionam
Para atrair dinheiro: Se você está com problemas fi nan-
ceiros e dívidas a pagar, este pequeno ritual é indicado para 
sua situação. Arrume uma chave comum, coloque-a dentro 
de um copo com água e açúcar, juntamente com seu nome 
e endereço. Deixe-o num lugar alto por 7 dias. No oitavo 
dia, jogue fora a água, pegue a chave, embrulhe-a em um 
papel dourado e passe a levá-la sempre com você. Todos 
os dias, segure a chave durante alguns minutos e mentalize 
fi rmemente sua vontade de prosperar fi nanceiramente, 
imaginando que ela está abrindo todas as portas e colocando 
a fortuna no seu caminho.
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Geraldo Júnior.

O show Geraldo Júnior e o 
Cariri Cearense leva ao palco 
personagens e manifestações 
da região do Cariri com parti-
cipação de mestres do Reisado 
Discípulos do Mestre Pedro, 
também conhecido como Rei-
sado dos Irmãos, grupo do qual 
Geraldo é integrante. O Cariri 
é a fonte de inspiração para as 
canções deste show, que mistu-
ra ritmos e cores, cosmogonias 
do caldeirão cultural nordesti-
no. No palco, além de Geraldo 
Junior (voz fl auta, percussão, 

computador e performance), 
estão os músicos Missionário 
José (baixo), André Sampaio 
(guitarra), Pacato (bateria) e 
Guegué Medeiros (percussão), 
além dos convidados Mestre 
Antônio e Mestre Raimundo 
Mateus (Reisado dos Irmãos), 
Zé Nilton (brincante das 
fi guras e do jogo de espada) 
e Ranier Oliveira (tocador 
sanfoneiro).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (28) às 21h. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Papel do divino
Estreia no proximo dia 06/08 a 

peça “Meu Deus...”. O espetáculo 
narra a estória de um grupo de 
jovens amigos que compartilham 
questionamentos sobre sexuali-
dade, entretenimento, aborto, 
abuso sexual, drogas e violência 
e refl etem sobre o papel do divino 
em um mundo em que crueldades 
cometidas pela humanidade são 
instantaneamente publicadas, 
compartilhadas e esquecidas.  
Será que a superfi cialidade das 
redes sociais está nos amorte-
cendo?. Com Dafne Carina de 
Oliveira, Felippe Alves, Flávia 
Simões, Marcus Di Bello e Paola 
Caruso

Serviço: Espaço dos Satyros, Praça 
Franklin Roosevelt, 222. Domingos às 18h. 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 29/10.

“A Despedida”, é uma peça 
que se passa em um plano 
etéreo e mítico onde Isabel de 
Orleans e Leopoldina Teresa 
reencontram-se

Cercadas de fl ores e lembranças, 
as princesas visitarão o amor in-
terrompido, a inveja silenciosa, o 

poder e a família. Leopoldina guiará sua 
irmã mais velha por momentos vividos e 
temidos pela herdeira do trono Brasilei-
ro. A peça recorre a um conto de Daniel 
Defoe, “A aparição da senhora Veal”, que 
relata a reaproximação de duas irmãs, 

separadas pelas circunstancias, em um 
momento dramático quando uma delas já 
está morta. Na versão pensada para esse 
espetáculo, o encontro das irmãs ocorre 
em um tempo além da vida das duas 
princesas. O patriarcado, representado 
na opinião pública machista e no legisla-
tivo ignóbil, faz o contraponto dialético 
lembrando-nos que certas mazelas não se 
diluem na história, apenas se sofi sticam. 
Com Nina Dutra, Giulia Nadruz, Mateus 
Ribeiro, Rafael Pucca e Bruno Gasparotto.

Serviço: Centro Compartilhado de Criação, R. Brg. 
Galvão, 1010, Barra Funda, tel. 3392-7485. Segundas 
e sábados, às 21h e aos domingos às 20h. Ingresso: R$ 
30. Até 31/07.

A banda Sepultura apresen-
ta show de seu recém-lançado 
disco Machine Messiah. A 
banda é formada por Andre-
as Kisser (guitarra), Paulo 
Jr. (baixo), Derrick Green 
(vocal) e Eloy Casagrande 
(bateria). Lançado em janeiro 
de 2017, o aclamado Machi-
ne Messiah é o 14º disco da 
banda, 8º do vocalista e 2º 
do baterista, com músicas 
meticulosamente elaboradas 
e momentos individuais. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Quinta (27) sexta 
(28) e sábado (29) às 21h30. Ingressos: R$ 
30 e R$ 15 (meia).
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Suavidade
Veja a Doçura na Vida
As coisas podem ter sido difíceis por 

algum tempo e é o momento para que você 
encontre o néctar da vida novamente. Faça 
as conexões que precisa para encontrar o 
seu caminho de volta ao fl uxo, ao lugar onde 

o fl uxo acontece. Não tenha dúvida de que a 
vida pode ser tão agradável quanto o desejar. 
Saiba que você pode experienciar a doçura, 
seja a abundância e os tempos felizes, ou um 
tempo agitado, forte e produtivo, ou todos os 
anteriores.

Permita que a antiga sabedoria desperte. 
Tome um banho de sol de 10 minutos todos 

os dias e pare ao longo do seu dia e sinta 
o perfume das fl ores e das árvores ao seu 
redor e lembre-se de como a vida é realmen-
te doce.

O Mantra para hoje é: “Minha vida é doce.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Cariri
Divulgação



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

INCÍO MINHA COLUNA comentando a nova opção na tele-
visão brasileira, a TV Clima Tempo, uma emissora especializada 
no campo da meteorologica cujas informações são mostradas 
em todo o Brasil através do canal 170 da SKI . Sua programação 
é vista também em algumas operadoras como a Oi, Vivo e GVT 
entre outras, em rede nacional.

DIRIGIDA POR PAULO POLLI, um profissional de muito 
talento, a emissora tem uma parceria com a Ancine, onde coloca 
na sua grade de programação um percentual de programas de 
informação cultural com um bom aceite pelos telespectadores. 
A TV Clima Tempo também gera programas de produções in-
dependente com um bom resultado de audiência.

O CANTOR NEY MATOGROSSO foi homenageado no 28º 
Prêmio da Música Brasileira, realizado na semana passada no 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Com 44 anos de carreira, 
prestes a completar  76 anos de idade no dia  1 de agosto, o 
cantor, além de ser homenageado, falou sobre cinema, carrei-
ra e sua biografia.  Na oportunidade, Ney teve seu repertório 
revisto no palco.

AS HOMENAGENS PRESTADAS, INVARIAVELMENTE, 
fazem o próprio homenageado olhar em retrospectiva sua traje-
tória. E, ao mirar esse retrovisor, o cantor enxerga sua carreira 
reafirmando que sempre foi muito coerente, desde que a música 
se apresentou na sua vida, ocupando o primeiro lugar no seu 
interesse, pela sua dedicação exclusivamente.

O ATOR MARCOS CARUSO É O GRANDE DESTAQUE 
da novela ‘Pega Pega’ (Globo). Em mais um papel cômico na 
sua carreira, desde que estreou na Globo em 2001, Marcos 
é escalado pelo menos em uma novela por ano. Para o ator 
encontrar sua identidade para cada personagem sem revisitar 
seu próprio repertório requer talento.  E Marcos Caruso tem 
provado isso á cada personagem que interpreta.

EM ‘PEGA PEGA’, O ATOR CONSEGUIU CRIAR UM 

TOM ÚNICO para o bom vivant  Pedrinho Guimarães. A tra-
jetória do personagem, que começa a história  milionário e em 
poucos dias se vê sem um centavo no bolso, identifica-se com 
outros trabalhos na sua biografia artística, como Leleco, em 
‘Avenida Brasil’ (2012), e Feliciano, de ‘A Regra do Jogo’, em 
2015. Porém as semelhanças se restringem e sua interpretação 
em ‘Pega Pega’ se consagrou.

‘OS TRAPALHÕES’, QUE COMPLETA 40 ANOS EM 

2017, voltou ás telinhas no canal Viva com quatro novos in-
tegrantes: Didico (Lucas Veloso), Dedeco (Bruno Gissoni), 
Mussa (Mumuzinho) e Zaca (Gui Santana). Renato Aragão e 
Dedé Santana são os participantes mestres do elenco original. 
O novo ‘Os Trapalhões’ aposta em quadros clássicos para atrair 
o público jovem.

O HUMORÍSTICO TRARÁ DE VOLTA ALGUNS ES-

QUETES CLÁSSICOS do programa original. Os quadros, 
entretanto, ganharão uma nova roupagem. Já os musicais, que 
marcaram época na década de 80, serão adaptados para os dias 
atuais. A cada episódio um número diferentecom as personagens 
apresentando paródias de sucesso. 

FRASE FINAL: A verdadeira tranquilidade nos é dada pela 
razão.  

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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Katia Cristina Silencio Possar - 
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Cansaço, fadiga e estresse fa-
zem parte do cotidiano de muitas 
pessoas, principalmente daquelas 
que vivem em grandes centros. 
Isso tudo pode interferir no de-
sempenho que os profissionais 
terão ao realizarem suas ativida-
des. A nutricionista da Splendido 
Alimentação, Rita Scarpato, alerta 
que sempre que uma pessoa não 
estiver se sentindo muito bem, é 
essencial procurar um médico. 

Estando tudo bem com a saúde, 
a especialista comenta que incluir 
alguns nutrientes na alimentação 
pode minimizar esses sintomas, 
melhorar a performance no tra-
balho e até mesmo estimular o 
sistema imunológico. “Por isso, 
muitas empresas investem em 
refeições no ambiente corpora-
tivo, como forma de estimular 
o consumo de alimentos que 
possuem nutrientes importantes 
para o funcionamento cerebral, 
aumentando a concentração, a 
memória e melhorando o racio-
cínio”, explica Rita.

Segundo a especialista, uma 
dieta saudável e equilibrada ofe-
rece nutrientes importantes para 
o funcionamento cerebral, mas 
também para o sistema imunoló-
gico, para o sistema musculoes-
quelético e para o organismo como 
um todo. “Colaboradores que se 
alimentam de forma adequada são 

Quando até os “empregos 
iniciais” exigem algum 
grau de experiência, 

uma pergunta muitas vezes vem 
à tona: onde você consegue a 
experiência? 

Bem, e se as empresas focas-
sem nos benefícios de contratar 
recém-graduados, ao invés de 
exigir o tal pré-requisito da 
experiência? Menores custos 
com salários não são os únicos 
pontos positivos para os em-
pregadores. Há outras razões 
para uma empresa considerar 
uma estratégia de contratação 
que inclua recrutar graduados 
ingressando no mercado de 
trabalho. 
 1) Graduados são ambicio-

sos e entusiasmados - A 
graduação é libertadora. 
Os estudantes que traba-
lharam duro para receber 
uma certificação ou di-
ploma em suas áreas es-
tão ansiosos para iniciar a 
sua carreira profissional. 
Eles querem causar uma 
boa impressão e desejam 
ser bem sucedidos. E 
já que as boas oportu-
nidades para ingressar 
no mercado podem ser 
muito competitivas, um 
senso de gratidão pode 
acompanhar o desejo do 
novo contratado para 
desempenhar bem o 
seu papel. Isto pode se 
revelar em um forte com-
promisso com o emprego 
desde o início, sem men-
cionar o entusiasmo para 
aprender e desempenhar 
bem as funções – e deixar 
a chefia orgulhosa. 

 2) Graduados são adaptá-

veis e ágeis - À medida 
que ganhamos experiên-
cia nos empregos, adqui-
rimos conhecimentos e 
habilidades que podem 
contribuir para o nosso 
local de trabalho. Mas há 
um outro lado: algumas 
vezes, nos acostumamos 
com nossa rotina e nos 
concentramos em como 
fazíamos as coisas no 

Cinco motivos para 
contratar recém-formados
Todos já passamos por isso: o dilema de precisar de experiência para o primeiro emprego. Após a gra-

turma de 2025 deverá ser 
a maior e mais diversa de 
todos os tempos. 

 5) É uma ótima opor-

tunidade para culti-

var talentos de longo 

prazo - Ao humanizar 
a experiência do can-
didato e olhar além das 
qualificações formais e 
das experiências pas-
sadas em um currículo, 
as organizações podem 
focar a identificação do 
potencial do candidato 
e seu compromisso com 
o desempenho, o desen-
volvimento e o avanço 
– todas qualidades ex-
tremamente valiosas. 

E por que não ir além? A 
contratação estratégica con-
siderando o potencial de lide-
rança lhe dá a oportunidade de 
peneirar talentos com potencial 
de longo prazo. Ainda que você 
não consiga prever o futuro, 
você pode recrutar pensando 
em qualidades particulares 
e trajetórias de crescimento. 
Quem sabe – talvez você contra-
te alguém que um dia liderará 
a sua empresa!

É claro que existem riscos 
associados com a contratação 
de graduados com menos ex-
periência profissional do que 
outros candidatos – e a vida é 
mais fácil quando você recruta 
funcionários que já tenham 
uma ideia clara do que o cargo 
envolve. Mas os benefícios 
de recrutar recém-graduados 
são substanciais e não devem 
ser descartados. Da aptidão 
técnica à adaptabilidade, os 
recém-graduados possuem 
características que poderiam 
se provar adições valiosas para 
a sua organização – enquanto 
você em troca pode fornecer a 
eles a chance de ganhar uma va-
liosa experiência na indústria. 
É por isso que recrutar hoje o 
talento de amanhã pode ser 
uma experiência ganha-ganha, 
tanto para o seu candidato, 
quanto para a sua organização. 

Fonte e mais informações: 
(Indeed.com.br).

passado, no emprego 
anterior. Pelo fato dos 
recém-graduados terem 
tido menos empregos 
e, assim sendo, menos 
experiência profissio-
nal, eles normalmente 
são adaptáveis e estão 
sedentos para aprender. 
Isto significa que as orga-
nizações podem treinar 
os recém-formados para 
aprender sua cultura, 
seus métodos e melhores 
práticas, sem o risco de 
serem atrapalhados por 
antigos hábitos. 

 3) Os graduados sabem 

como usar a tecnolo-

gia - Ao mesmo tempo 
em que um graduado 
pode ter pouca experi-
ência profissional ante-
rior, ele provavelmen-
te gastou muito tempo 
adotando e dominando 
novas tecnologias – por 
exemplo, mais de 98% 
da geração  com idade 
entre 18 e 24 anos possui 
um smartphone - o que 
transforma a habilidade 
deles de navegar pelas 
funcionalidades uma 
segunda natureza (e 
altamente valiosa para 
seus empregadores). 
Além disso, muitos deles 
receberam uma educa-
ção que os expôs aos 
mais recentes softwares, 
hardwares e aplicativos. 
Isto também poderia se 

provar de grande valia 
ao dar aos recém-for-
mados a oportunidade 
de compartilhar essas 
habilidades técnicas com 
seus colegas de trabalho 
e ganhar experiência 
como colaboradores. 

 4) Você possui maiores 

chances de alcançar a 

diversidade - A diver-
sidade é um elemento 
importante por trás do 
sucesso. Uma pesquisa 
demonstra que quando 
uma empresa abraça a 
diversidade, ela pode se 
tornar mais inovadora e 
competitiva. Outros estu-
dos calcularam o impacto 
positivo que a diversida-
de tem sobre o desempe-
nho, demonstrando que 
ótimas coisas acontecem 
quando as equipes forma-
das por diferentes back-
grounds, experiências e 
culturas se unem. Com 
as turmas de graduados 
se tornando cada vez 
mais diversificadas, as 
organizações possuem a 
excelente oportunidade 
de recrutar talentos de 
todos os estilos de vida. 
E se as projeções do 
Pew Research Center 
estiverem corretas, tanto 
as faculdades quanto os 
locais de trabalho po-
dem esperar para ver os 
números de diversidade 
continuarem subindo: a 
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Alimentos que podem melhorar 
o desempenho do trabalhador

para o melhor funcionamento 
cerebral”, diz a especialista.
Vitamina B9: couve, rúcula, 
agrião, brócolis (assim como 
outras folhas e vegetais de 
cor verde-escura), feijão, 
lentilha, ervilha, abacate 
e fígado bovino contêm 
ácido fólico (vitamina B9), 
nutriente importante para 
o desempenho cognitivo. 
“Os alimentos de cor verde 
escura e os laticínios também 
são ricos em cálcio, nutriente 
fundamental para a saúde 
óssea e para a contração 
muscular. Em quantidades 
adequadas na dieta, o cálcio 
também protege o sistema 
osteomuscular de lesões”, 
recomenda.
Vitaminas: em peixes e óleos 
vegetais como o azeite é pos-
sível encontrar a Vitamina E; 
já a vitamina C pode ser obtida 
através do consumo de frutas 
cítricas; e a vitamina A pode 
ser adquirida em leite, carnes, 
ovos e alimentos de cor ala-
ranjadas. “As vitaminas são 
importantes porque possuem 
ação antioxidante importante 
para o sistema imunológico, 
para a prevenção de enve-
lhecimento celular precoce 
e têm ação anticancerígena”, 
finaliza a nutricionista.

menos suscetíveis ao adoecimen-
to, são mais dispostos e produzem 
mais e melhor”, comenta. Confira 
alguns exemplos de alimentos que 
devem ter o consumo inserido na 
dieta do trabalhador, de acordo 
com a nutricionista da Splendido 
Alimentação:

Gorduras boas: alimentos 
como a linhaça, peixes, azeite 
extra virgem e frutos do mar 
são ricos em ômega 3, um áci-
do graxo que é considerado 
uma gordura de boa quali-
dade que compõe a ‘bainha 
de mielina’. “Esta ‘bainha de 
mielina’ é uma membrana que 
reveste os neurônios e que é 
fundamental para o funciona-

mento deles”, explica Rita;
Colina: ovo, brócolis e couve 
flor são ricos em colina, um 
nutriente essencial para a 
acetilcolina, neurotrans-
missor importante para o 
funcionamento cerebral. 
“Além disso, o ovo -bem como 
carnes e laticínios, devem 
ser incluídos na dieta pois 
eles ajudam a musculatura 
a se manter forte e menos 
suscetível a lesões”, adverte.
Zinco e Selênio: alimentos 
como nozes e castanhas, além 
de possuírem ômega 3 em sua 
composição, também contêm 
zinco e selênio. “Todos estes 
são nutrientes importantes 

O coordenador do MBA 
em Relações Internacionais 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Oliver Stuenkel, acre-
dita que mesmo com a crise po-
lítica, a presidência brasileira 
do Mercosul deverá ser centra-
da na recuperação econômica 
do bloco e as relações e acordos 
internacionais no setor, como 
ocorreu desde a liderança de 
Macri. As negociações para 
um acordo bilateral entre a 
União Europeia e o Mercosul 
deve dar o tom da presidência 
brasileira, já que líderes de 
ambos os lados esperam que 
o pacto seja fechado até o fim 
deste ano. 

Pelo fato do documento ser 
feito por “equipes técnicas 
que trabalham de forma inde-
pendente”, Stuenkel acredita 
que as turbulências em Brasília 
não vão afetar as negociações. 
“Acredito que existe um inte-
resse mútuo de avançar com 
isso e as chances são relativa-
mente boas porque Argentina 
e Brasil estão interessados em 
concluir esse acordo”, disse o 

especialista. Para Stuenkel,  a 
crise na Venezuela deve ser 
o principal problema político 
a ser enfrentado pelo Brasil, 
porém, relata que o governo 
brasileiro não tem condições 
de influenciar nesta situação 
agora. Segundo ele, a melhor 
via seria a Organização dos 
Estados Americanos (OEA).

“Está muito evidente que o 
governo chavista tem pouco 
interesse em negociar”, diz. E o 
Brasil, por outro lado, “perdeu 
a janela de oportunidade que 
tinha [de negociar] quando 
estava um pouco melhor”. 
Stuenkel destaca também que 
o Brasil terá debates focados 
em outras parcerias, como 
no caso de um pacto de livre 
comércio do EFTA (European 
Free Trade Association), que 
reúne países europeus que está 
fora da zona do euro e uma 
tentativa de aproximação com 
a Aliança do Pacífico. Estarão 
na pauta as conversas para 
acordos bilaterais com países 
específicos, como Canadá, 
Japão e Coreia do Sul (FGV).

O papel do Brasil na 
presidência temporária 

do Mercosul

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br      
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

Edital de 1º e 2º Leilão Dos Direitos do bem móvel e para intimação dos requeridos: PAULO 
HENRIQUES DA COSTA (CPF/MF , 100.237.388-39), seu cônjuge, se casado for, bem como do 
credor fiduciário BANCO ITAÚ - VEICULOS S/A e demais interessados, que expedido na Ação de 
Execução de Alimentos , Processo de nº 1016211-85.2014.8.26.0008, em trâmite na 2ª Vara da 
Família e das Sucessões do Fórum do Tatuapé- Comarca da Capital /SP, ação está requerida 
por, PEDRO PAULO HENRIQUES DA COSTA (menor) neste ato representado por sua 
GENITORA, INÊS GIROTO RODRIGUES ( CPF/MF, 142.471.218-12). Nos termos do Art. 881, § 
1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões 
on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRI-
ÇÃO DO BEM: Dos Direitos do bem móvel, (01) VEICULO MARCA/MODELO: Um veículo marca 
Fiat, modelo- Uno Sporting 1.4, ano de fabricação/modelo 2013, Placa FHK 1809 - São Paulo /SP, 
CHASSI, 9BD195193D0455079. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 30.000,00 (03/2016 - CONF. FOLHAS 
- 262). 3. VISITAÇÃO - Rua Tílias, 162, CEP,023.160-90 - Vila Mazzei - Jardim Tremembé/SP., na 
recusa do fiel depositário, Paulo Henrique da Costa (CPF/MF, 100.237.388-39), o (a) interessado 
(a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 4. 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 18/08/2017, às 11h15min, e termina em 23/08/2017, 
às 11h15min e; 2º Leilão começa em 23/08/2017, às 11h16min, e termina em 12/09/2017, às 
11h15min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamen-
to, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVI-
DAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, 
ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados, 
PAULO HENRIQUES DA COSTA, seu cônjuge, se casado for, bem como do credor fiduciário BANCO 
ITAÚ - VEICULOS S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja 
(m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora Realizada em 31/03/2016, (fls. 
262). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 19 de junho de 2017.

1ª VC – Reg. Butantã. - -
- 

NADIR CORAL DE ANDRADE GARCIA -
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO -

di

-

 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005191-22.2011.8. 26.0008 Intimação - Prazo 20
dias - Proc. 0005191-22.2011.8.26.0008. O Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, MM. Juiz de Direito
da 3ª VC do Foro Regional do Tatuapé / SP, Faz Saber a Roderlei Cardoso, CPF Nº 057.070.918-07,
RG Nº 8.575.142 e Cátia Cardodo RG CPF Nº 113.425. 228-50 que Momentum Empreendimento
Imobiliário Ltda lhe ajuizou ação de Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 2.076,65,
Encontrando-se o réus em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fiquem intimados
sobre a penhora dos Direitos que os executados possuem Sobre Um Lote De Terreno sob n° 20, da
quadra “BN” situado no loteamento denominado “Termas de Santa Cristina”, Gleba IV, no município
de Arandu, desta comarca de Avaré-SP, matriculado sob o n° 32.601 do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré-SP, do qual foi nomeado depositário, o executado Sr.
Roberto Cardoso Junior, CPF nº 069.204.898-72, RG nº 5092983. O depositário não pode abrir mão
do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do
descumprimento das obrigações inerentes. . NADA MAIS. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 13 de julho de 2017.                                                                             (21  e 22)



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Ana Artigas – Literare –  Partindo da premissa 
que bons relacionamentos, além de extremamente 

necessários, quando conseguidos, fazem muito bem, seja pes-
soal ou profi ssionalmente, a autora, psicóloga, especialista em 
neurociência, palestrante, coach e demais títulos, lançou essa 
obra, com o fi rme propósito de, não só esclarecer os liames dos 
relacionamentos, bem como apontar eventuais “derrapadas” e 
seus ajustes, para obtenção do tão almejado autoconhecimento, 
e consequente sucesso! Leva o tema à exaustão, clareando-o, 
com respeitosa simplicidade, em toda sua relevância. Voltada 
para coach, administradores, vendedores, etc.. Enfi m, para 
pessoas que relacionam-se com outras. Útil.

Inteligência Relacional: As 6 
habilidades para revolucionar
seus relacionamentos na vida
e nos negócios

Pedro Pennycook – Autografi a – Musico e 
poeta, o autor conseguiu criar uma interessante 
simbiose, para cantar o bem maior: o amor! E o 
faz com maestria. O tema central, mescla-se a uma 
generosa periferia sentimental, na qual não escapa 
também, uma certa acidez, típica de momentos exis-
tencialistas. Deve ser lido com atenção, não só para 

entende-lo, como também para sorver suas poéticas linhas.

(Des) Amor

Salvador Barletta Nery – Edu (Ilustr) – Do 
Brasil – Trata-se de uma situação em que um menino, 
irá ganhar um irmãozinho. Quando os adultos falam: 
“Que seja perfeito”, ele crê que seja bom para brincar. 
Tem um amiguinho, um pouco maior, que fala pouco, 
tem olhinho puxado, mas é um “cara” muito legal! 

Entendem-se  com olhares. Soube que seu amiguinho tem uma 
tal de Sindrome.... deixa prá lá, não importa, o que vale para ele, 
é sua constante presença e amizade. Envolvente história, num 
cenário de muita alegria, pleno de boa convivência, inclusão e 
fraternidade. Exemplar!

O Olhar de Pincel

Auterives Maciel Jr. – Arquimedes -  Uma valente 
proposta de ruptura, entre teorias Aristotélicas e o modo 
contemporâneo de ver e ser. Este é o amago desta obra, que 
pretende colocar-nos na devida proporção de tempo/espaço, 
trazendo à baila, um conceito de liberdade de ser e ter. Uma 
ambivalente experiência. Até onde somos livres para pensar e 
libertos para agir?  Profundo. Para poucos!

O Todo-Aberto: Duração e 
subjetividade em Henri Bergson

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

Com apresentação
de Ralph Peter.
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O pretendente: ELIEZER GOMES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 18/04/1966, 
residente e domiciliado no Jardim Teresa, São Paulo - SP, fi lho de José Vicente dos 
Santos e de Josefi na Gomes dos Santos. A pretendente: FRANCISCA DE MOURA 
PACHECO, profi ssão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em São Jose do Piauí - PI, data-nascimento: 11/12/1970, residente e domiciliada no 
Jardim Teresa, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Pedro Pacheco e de Albertina de Moura 
Pacheco.

O pretendente: ROBERTO REIS CAMPOS JUNIOR, profi ssão: representante 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/06/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
Reis Campos e de Marlene Campos. A pretendente: TALITHA FERNANDA ROSA 
MARCELO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Anisio Marcelo e de Ivani Aparecida Rosa 
Marcelo.

O pretendente: THOMÁS CARLOS ROMERO, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 27/03/1986, 
residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos 
Romero e de Neiva Aparecida Alavance Romero. A pretendente: PRISCILA DE JESUS 
SILVA, profi ssão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 18/10/1988, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo 
- SP, fi lha de Aduilson Vieira da Silva e de Valdelice Dias de Jesus Silva.

O pretendente: DANILLO CIPRIANO, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 05/04/1984, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Roberto 
Cipriano e de Janete Solonca Cipriano. A pretendente: LARISSA LANDETE, 
profi ssão: relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: em Rudge Ramos, 
São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 31/10/1990, residente e domiciliada 
em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Umberto Ballester Landete e de Roselí 
Aparecida Brocardo Landete.

O pretendente: CAIO SANTOS MUÑOZ, profi ssão: analista de infraestrutura do, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
06/02/1989, residente e domiciliado no Jardim Santa Cruz, São Paulo - SP, fi lho de 
Ricardo Muñoz Perez e de Cleide Maria dos Santos Muñoz. A pretendente: JULIANA 
BALDO MARTINS FERNANDES, profi ssão: preparadora de projeto, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 03/02/1989, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Martins 
Fernandes e de Ioleide Baldo Martins Fernandes.

O pretendente: DIEGO RAMIRO, profi ssão:, estado civil: solteiro, naturalidade: em 
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 06/10/1990, residente e domiciliado na 
Vila Santa Virginia, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Ramiro e de Veronica Cristina de 
Almeida. A pretendente: FERNANDA FONDELO ZANI, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1998, residente 
e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Renato da Silva Zani e de 
Alexandra Fondelo.

O pretendente: RAFAEL SILVA BARBOSA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 27/07/1980, residente 
e domiciliado no Parque Independência, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira 
Barbosa e de Josefa Silva Ferreira Barbosa. A pretendente: LUZINEIDE DA SILVA 
CORREIA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/11/1982, residente e domiciliada no 
Parque Independência, São Paulo - SP, fi lha de José João Correia e de Olavia Monteiro 
da Silva Correia.

O pretendente: LEANDRO CERQUEIRA DA SILVA, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1982, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Henrique da 
Silva e de Sonia Cerqueira da Silva. A pretendente: MARIANA TEIXEIRA CAMÊLO, 
profi ssão: analista comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo Horizonte - 
MG, data-nascimento: 27/06/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo 
- SP, fi lha de Fernando Luiz Pereira Camêlo e de Valéria de Lourdes Teixeira.

O pretendente: ISAC VIEIRA GONÇALVES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Arcoverde - PE, data-nascimento: 15/04/1979, residente e domiciliado 
na Vila Lúcia, São Paulo - SP, fi lho de Graciliano Pereira Gonçalves e de Ivanete 
Vieira da Silva. A pretendente: MARIA ERIGIANE DE ALMEIDA, profi ssão: analista 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: em Altinho - PE, data-nascimento: 
26/09/1978, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo - SP, fi lha de Maria Analice 
de Almeida.

O pretendente: DANILO SAFI LOPES, profi ssão: marmorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Lopes e de Aparecida Safi  
Lopes. A pretendente: GRAZIELE FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1990, residente 
e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Angela Ferreira dos Santos.

O pretendente: VITOR RAFAEL DO NASCIMENTO, profi ssão: tecelão, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Portugal, data-nascimento: 23/05/1987, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Bernadete Augusta do Nascimento. 
A pretendente: LUCIANA BORGES CRUZ, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 23/07/1986, 
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Gustavo José Carrazedo 
Cruz e de Maria Izikdinha Broges Cruz.

O pretendente: ANDRÉ DE LIMA ALVES, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Fortaleza - CE, data-nascimento: 24/03/1986, residente e domiciliado 
na Vila Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de José Alves da Penha e de Antonia Gorete de 
Lima Cruz. A pretendente: AYLANE CRISTINA BORTOLOTO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
12/12/1991, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de José 
Antonio Bortoloto e de Marta Aparecida de Oliveira Bortoloto.

O pretendente: PABLO FRANCISCO MARQUES, profi ssão: supervisor jurídico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Marabá - PA, data-nascimento: 05/04/1987, residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Dinamar Marques. A pretendente: 
BARBARA TEIXEIRA SILVA, profi ssão: consultora comercial, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Ipaussu - SP, data-nascimento: 01/11/1986, residente e domiciliada 
na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Waldir Cardoso Silva e de Judite Teixeira Silva.

O pretendente: MARCOS DANIEL, profi ssão: chefe de segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
04/08/1974, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Gilza Daniel. 
A pretendente: ROSA MARIA DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 23/11/1949, residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de José Pedro da Silva e de Nelsina 
Lopes da Silva.

O pretendente: GILIARDE ALMEIDA NOGUEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-
nascimento: 14/08/1992, residente e domiciliado na Nova Carrão, São Paulo - SP, fi lho 
de Edes Almeida Nogueira Santos e de Maria Nilza Nogueira Santos. A pretendente: 
THALIA DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1997, residente e domiciliada 
no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lha de Ivoneide da Silva.

O pretendente: CAIQUE DAMIÃO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 04/10/1996, 
residente e domiciliado na Vila Industrial São Paulo - SP, fi lho de Alberto Damião da 
Silva e de Maria Lucia Gonçalves da Silva. A pretendente: CICERA LUANA VIANA DA 
SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Juazeiro - BA, data-nascimento: 09/11/1995, residente e domiciliada na Vila Industrial, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Garlenio da Silva e de Ana Cilene Viana Nobrega.

O pretendente: ADILSON MOREIRA DE JESUS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 13/11/1963, 
residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, fi lho de Assis Antonio de 
Jesus e de Maria Nita de Jesus. A pretendente: REGILAMAR BATISTA TERRA NOVA 
DE LIMA, profi ssão: diretora de gestão de pessoas, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Uberlândia - MG, data-nascimento: 08/04/1964, residente e domiciliada na Chácara 
Mafalda, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Terra Nova de Lima e de Lourdes Regina Batista.

O pretendente: LUCAS EDUARDO TRINDADE DE BRITO, profi ssão: assistente 
executivo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/05/1986, residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
Mario de Brito e de Maria da Conceição Trindade de Brito. A pretendente: TASSIANA 
SORAYA MENDES ZANOCELO, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 08/11/1990, residente e 
domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Zanocelo e de Soraya 
Cassiani Mendes.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: REGIS ADRIANO CASTELLARI, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1971, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Dorival Castellari e de Maria Luiza 
Mariano Castellari. A pretendente: IZABEL APARECIDA CORTEZ, profi ssão: gerente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-
nascimento: 24/02/1973, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, 
fi lha de Mauro Cortez e de Anesia Rocha Cortez.

O pretendente: AUGUSTO BOCCARA, profi ssão: arquiteto e urbanista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Barcelona, Espanha, data-nascimento: 17/10/1934, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho de Armando Boccara e 
de Elsa Selma Schorr de Boccara. A pretendente: FÁTIMA MARIA RAFAEL, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-
nascimento: 20/04/1966, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo 
- SP, fi lha de Vitor Rafael e de Edna Maria Ignacio Rafael.

O pretendente: RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jaguarari - BA, data-nascimento: 02/04/1987, residente e 
domiciliado na Vila Mendes, São Paulo - SP, fi lho de Veronice Alves do Nascimento. A 
pretendente: MARIANA PEREIRA CHAGAS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 21/05/1993, residente e 
domiciliada na Vila Mendes, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Lourenço das Chagas e de 
Joana Nogueira Pereira das Chagas.

O pretendente: FABIO JOSE LOPES, profi ssão: ajudante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Cruzeiro - SP, data-nascimento: 10/12/1972, residente e domiciliado 
no Jardim Teresa, São Paulo - SP, fi lho de Jose Ferreira Lopes e de Maria Nair 
Lopes. A pretendente: RITA DE CASSIA ROSARIO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Jose dos Campos - SP, 
data-nascimento: 14/09/1979, residente e domiciliada no Jardim Teresa, São Paulo - 
SP, fi lha de Reginaldo Lourenço dos Santos e de Maria do Carmo Rosario dos Santos.

O pretendente: EDGAR AGUIAR WENCESLAU, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
22/03/1975, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de 
Vanderlei Tadeu Wenceslau e de Amelia Aguiar Wenceslau. A pretendente: ANDREIA 
VIEIRA DE ANDRADE, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1980, residente e domiciliada no Parque São 
Lucas, São Paulo - SP, fi lha de José Vieira de Andrade e de Sonia Regina de Andrade.

O pretendente: ANGELO GARCIA, profi ssão: comerciário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ribeirão Preto - SP, data-nascimento: 10/03/1958, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Garcia e de Clotilde 
Cardes Garcia. A pretendente: GENI ALFA PEREZ ROCHO, profi ssão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Catanduva - SP, data-nascimento: 11/08/1958, 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Gonçalo Perez 
Rocho e de Laudelina de Carvalho Rocho.

O pretendente: PAULO AUGUSTO FERREIRA, profi ssão: analista de suporte 
administra, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
data-nascimento: 26/03/1984, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo - SP, 
fi lho de Dalmo Carneiro Ferreira e de Magda Salete Paladino Carneiro Ferreira. A 
pretendente: LAIS SOUZA VALADÃO, profi ssão: coordenadora de projetos, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 02/05/1993, residente 
e domiciliada em Barueri - SP, fi lha de Geraldo de Oliveira Valadão e de Luzanira 
de Souza Valadão.

O pretendente: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
monitoramente, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 02/06/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Roberto Eduardo dos Santos e de Ivana Silva dos Santos. A pretendente: 
JULIANA BRAZ DA SILVA CABRAL DE LIMA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 26/02/1984, 
residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Nelson Cabral de Lima e 
de Deusa Braz da Silva.

O pretendente: PIETRO FROZONI CHIARELLI, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, data-nascimento: 
19/09/1988, residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo - SP, filho de 
Joel Chiarelli e de Vera Rosa Frozoni Chiarelli. A pretendente: ANA CAROLINA 
TEIXEIRA ROSSI, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 24/02/1990, 
residente e domiciliada em Osasco - SP, filha de Marcos Antonio Rossi e de Maria 
Adelaide de Assunção Teixeira Rossi.

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

Os militares faziam parte 
da Aviação Legioná-
ria Italiana, expedição 

enviada pelo ditador fascista 
Benito Mussolini para dar apoio 
ao general Francisco Franco, 
que venceria o confl ito e gover-
naria a Espanha até sua morte, 
em 1975.

Os 46 pilotos são acusados 
de bombardear a população 
civil de Durango entre 31 de 
março e 4 de abril de 1937, 
deixando cerca de 340 mor-
tos e centenas de feridos. Os 
ataques também destruíram 
boa parte da cidade, que hoje 
tem aproximadamente 30 mil 
habitantes. Poucas semanas 
antes, bombardeios similares 
por parte de fascistas italianos 
e nazistas alemães já haviam 
provocado um massacre em 
outra cidade basca, Guernica y 
Luno, episódio imortalizado em 
uma pintura de Pablo Picasso.

Segundo a denúncia de Du-
rango, o ataque ocorreu “no 
âmbito de uma intervenção 
militar estrangeira sem decla-
ração de guerra”. Ao todo, os 
aviões italianos despejaram 
281 bombas e 14 toneladas de 
explosivos sobre o município.

O objetivo da ação, de acordo 
com a advogada da Prefeitura 

Guernica, cidade basca impiedosamente bombardeada e metralhada em abril de 1937.

Cidade espanhola denuncia 
italianos por bombardeios em 1937
A cidade de Durango, no País Basco, denunciou na última terça-feira (18), 46 pilotos da Aeronáutica da Itália por 
crimes contra a humanidade em bombardeios realizados durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939)
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de Durango, Anais Franquesa, 
é “abrir um procedimento penal 
que reconheça a verdade dos fa-
tos, gere uma reparação e ative 
uma pressão política para que 
o governo italiano peça perdão 
por esses bombardeios ilegais”.

Franquesa quer a criação de 

uma comissão internacional 
para pedir que o Instituto Na-
cional de Previdência Social 
(INPS) da Itália informe se 
os denunciados, caso estejam 
vivos, recebem algum tipo de 
pensão ou aposentadoria. Não 
se sabe a idade dos pilotos à 

época dos ataques, mas hoje 
é provável que eles tenham 
mais de 100 anos, na hipótese 
de ainda não terem morrido. 
A denúncia foi apresentada 
ao Tribunal de Durango, que 
agora decidirá se a aceita ou 
não (ANSA).

Para ter uma pele saudável durante o ano 
inteiro e, principalmente, nas baixas tempe-
raturas e climas mais secos, é fundamental 
investir em hidratação e muita limpeza. A 
dermatologista do Complexo Hospitalar Ed-
mundo Vasconcelos, Maria Bandeira, alerta que 
o ressecamento da pele pode causar irritações, 
ardências, fi ssuras e até infecções. Para evitar 
essa situação, a dermatologista listou cinco 
cuidados essenciais para manter a pele macia 
e saudável o ano inteiro.

1. Evite banhos muito quentes e uso de 

buchas ou esponjas - Esse hábito, assim como 
fi car muito tempo no chuveiro, não é bom, pois 
a água quente remove a camada protetora da 
pele. O ideal é tomar banho morno e rápido. 
O uso de buchas ou esponjas também não 
são recomendáveis, isso porque, ela retira a 
gordura natural da pele, que também funciona 
como proteção do corpo;

2. Hidrate bem a pele - Maria Bandeira 
explica que peles mais ressecadas devem ser 
hidratadas com produtos ricos em gordura e 
de preferência nas opções em loção, emul-
sões e cremes mais consistentes. Diferente 

Como manter a pele protegida mesmo nos dias mais frios
situação, a especialista recomenda um pro-
duto que atenda a necessidade da pele. Por 
exemplo, para as peles mais ressecadas, são 
aconselhados sabonetes hidratantes. No caso 
de peles secas e sensíveis, opte por substâncias 
para limpeza sem sabão. A médica ainda res-
salta a importância de investir em sabonetes 
neutros, que são mais delicados e cumprem 
sua função sem ressecar;

4. É preciso esfoliar? - Para a dermato-
logista, o hábito merece atenção e deve ser 
feito esporadicamente, principalmente se 
a pele for oleosa. A esfoliação pode causar 
irritação em peles, principalmente nas que já 
estão ressecadas;

5. Água para hidratar - A ingestão de dois 
litros de água por dia é o recomendável para 
uma vida saudável, entretanto, para manter a 
pele macia é recomendado ainda mais. Maria 
Bandeira sugere o consumo recorrente da 
bebida, aliado ao uso de produtos com subs-
tâncias como ureia, ceramidas e lactato de 
amônio para maior proteção da pele.

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

das oleosas que exigem produtos com maior 
quantidade de água do que gordura, além 
de ser recomendada a versão em gel. Em 
dias mais frios, o ideal é a aplicação diária 
após o banho;

3. Pele limpa sem ressecar - Para essa 
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