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“Não devemos 
resisitir às 
tentações: elas 
podem não voltar”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,53% Pontos: 
75.604,33 Máxima de +0,32% 
: 76.251 pontos Mínima de 
-0,95% : 75.282 pontos Volu-
me: 9,25 bilhões Variação em 
2017: 25,53% Variação no mês: 
6,73% Dow Jones: -0,24% Pon-
tos: 22.359,23 Nasdaq: -0,52% 
Pontos: 6.422,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1418 Venda: R$ 3,1423 
Variação: +0,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1341 Venda: R$ 
3,1347 Variação: +0,21% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1400 
Venda: R$ 3,2870 Variação: 
+0,43% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,05% ao 
ano. - Capital de giro, 11,77% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$V1.294,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,64% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,700 
Variação: +0,69%.

Cotação: R$ 3,1460 Variação: 
+0,29% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1941  Venda: US$ 1,1941  
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7490 Venda: R$ 
3,7510 Variação: +0,75% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6770 Ven-
da: R$ 3,9070 Variação: +0,7%.

Futuro: -0,61% Pontos: 75.980 
Máxima (pontos): 76.790 Míni-
ma (pontos): 75.715. Global 40 
Cotação: 925,078 centavos de 
dólar Variação: -0,26%.

O Banco Central (BC) 
aumentou a projeção 
para o crescimento 

da economia este ano. A 
estimativa para a expansão 
do PIB foi ajustada de 0,5%, 
estimativa de junho, para 
0,7%, de acordo com o Re-
latório de Infl ação divulgado 
ontem (21). “A revisão posi-
tiva refl ete, principalmente, 
o desempenho do PIB no 
segundo trimestre, superior 
à mediana das expectativas 
do mercado”, diz o relatório. 
E que indicadores têm mos-
trado “surpresas positivas, 
ensejando perspectivas fa-

     

Banco Central eleva projeção 
de crescimento da economia 
para 0,7% neste ano

voráveis para o crescimento 
da atividade”. 

Na revisão da estimativa, o 
crescimento do PIB é puxado 
pelo setor agropecuário. A pro-
jeção do crescimento anual da 
agropecuária passou de 9,6% 
para 12,1%. A projeção para a 
evolução da atividade industrial 
no ano passou de crescimento 
de 0,3% para recuo de 0,6%, 
refl etindo o menor desempe-
nho na construção civil. 

O BC também projeta aumento 
do consumo das famílias em 0,4%, 
“em função da expressiva desin-
fl ação e seu impacto na renda, 
além de melhora de indicadores 

no mercado de trabalho – parti-
cularmente do rendimento real 
[descontada a infl ação] e, mais 
recentemente, da ocupação – e 
de crédito para pessoas físicas”. 
Lembra, também, que “houve o 
efeito temporário positivo dos 
saques das contas inativas do 
FGTS”. A estimativa para a queda 
no consumo do governo passou 
de 0,6% para 1,8%.

Para o BC, o PIB vai apre-
sentar crescimento de 2,2% 
no próximo ano. As atividades 
da agropecuária, da indústria 
e de serviços devem registrar 
avanços de 1,5%, 2,6% e 1,9%, 
respectivamente. O crescimen-

A economia deve crescer 0,7% este ano, graças ao

desempenho do PIB.

to estimado para o consumo das 
famílias fi cou em 2,5% e da For-
mação Bruta de Capital Fixo em 

3%. A projeção para o consumo 
do governo é de expansão de 
1%, enquanto as exportações e 

importações de bens e serviços 
devem crescer 4% e 6%, res-
pectivamente (ABr).

Não é mais a incidência de luz natural que infl uencia

os hábitos do consumidor, mas, sim, a temperatura.

Brasília - A continuidade da 
aplicação do horário de verão 
será uma decisão da Presidên-
cia da República. Após a con-
clusão de estudos que mostram 
que o horário de verão não pro-
porciona economia de energia, 
o Ministério de Minas e Energia 
(MME) decidiu encaminhar a 
questão para instâncias supe-
riores. Prevendo polêmica, já 
que o assunto divide opiniões 
e tem amantes e detratores, 
o governo estuda fazer uma 
enquete nas redes sociais para 
deliberar sobre o assunto. 

Se vigorar neste ano, o 
horário de verão começa em 
15 de outubro e termina em 
17 de fevereiro. “Os resulta-
dos dos estudos convergiram 
para a constatação de que a 
adoção desta política pública 
atualmente traz resultados 

próximos à neutralidade para o 
consumidor brasileiro de ener-
gia elétrica, tanto em relação à 
economia de energia, quanto 
para a redução da demanda 
máxima do sistema”, informou 
o MME.

“Desta forma, o MME enca-
minhará o assunto à Casa Civil 
para avaliação da pertinência 
da manutenção do horário bra-
sileiro de verão como política 
pública nos próximos anos, 
considerando a infl uência nos 
demais setores da sociedade”, 
acrescentou o ministério. De 
acordo com estudos, não é 
mais a incidência de luz natural 
que infl uencia os hábitos do 
consumidor, mas, sim, a tem-
peratura. A popularização dos 
aparelhos de ar-condicionado é 
uma das principais razões dessa 
mudança (AE).

Nova York - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou ontem (21), que o 
governo está analisando uma 
eventual privatização dos 
Correios. Ele destacou que o 
tema merece cuidado especial, 
sobretudo pelo caráter de mo-
nopólio do serviço prestado 
pela companhia à sociedade. O 
ministro Moreira Franco havia 
dito que a venda dos Correios 
estava sendo analisada pelo 
governo e seria oportuno que 
ela passasse para o controle 
do setor privado, devido à sua 
dramática situação fi nanceira.

Para o Meirelles, uma pos-
sível abertura de capital dos 
Correios “poderia ser boa al-
ternativa, pois é um primeiro 
passo” do acesso da empresa ao 
setor privado. “Mas a prioridade 
da privatização é o bom serviço 

Trabalho formal no país
Em agosto, o número de novas 

vagas de trabalho com carteira 
assinada somou 35.457, conforme 
dados do Ministério do Trabalho. 
Agosto foi o quinto mês seguido 
com mais vagas de trabalho for-
mal abertas do que fechadas no 
país. Dados do IBGE, no entanto, 
mostram que no trimestre de maio 
a julho, 12,8% dos brasileiros esta-
vam desocupados, representando 
cerca de 13.3 milhões de pessoas.

O Brasil deve impulsionar os 

grandes ganhos na produção 

global de grãos, ao lado

da vizinha Argentina.

A produção mundial de ce-
reais pode atingir o recorde de 
2,61 bilhões de toneladas em 
2017, segundo a Organização 
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO). 
O estudo Perspetivas de Safras 
e Situação Alimentar, lançado 
ontem (21) em Roma, prevê 
que a situação global do abas-
tecimento alimentar melhore 
com as boas colheitas na Amé-
rica Latina e a recuperação das 
condições agrícolas na região 
da África Austral. 

Este ano, o Brasil pode im-
pulsionar os grandes ganhos 
na produção global, ao lado 
da vizinha Argentina. O país 
também vem citado no relatório 
pela sua infl uência no aumento 
da produção do milho e da ce-
vada, tal como a Rússia.

A colheita total de cereais 
no Brasil deve chegar a 120 
milhões de toneladas em 2017, 
cerca de 44% a mais do que 
no ano passado. Inclusive o 
aumento na produção brasi-
leira de milho teve infl uência 
na baixa do preços do produto 
na América Latina no último 
trimestre.

A FAO prevê ainda que a 
produção global de arroz che-
gue ao máximo histórico de 
503 milhões de toneladas este 

Carlos Viana: “as pessoas 

sentem no bolso quando

saem para fazer compras

no supermercado”.

O diretor de Política Econô-
mica do Banco Central (BC), 
Carlos Viana de Carvalho, 
considera que a população já 
começa a ver sinais de melho-
ra na economia brasileira. Ao 
apresentar ontem (21), em 
Brasília, o Relatório Trimestral 
de Infl ação, ele destacou a 
melhora no poder de compra. 
“Algo que as pessoas sentem no 
bolso quando saem para fazer 
compras no supermercado; 
sentem que o salário está com 
poder de compra melhor”.

Acrescentou que as notícias 
sobre o mercado de trabalho 
também são melhores. “O dia a 
dia vai mostrar essa melhoria da 
economia permeando a vida das 
pessoas”. Também citou que o 
crédito para pessoas físicas já 
dá sinais de melhora, com re-
dução do spread. O BC revisou 
a projeção para o crescimento 
do PIB de 0,5% para 0,7% este 
ano. A estimativa para 2018 é 
de um crescimento maior da 
economia: 2,2%.

Sobre a redução do ritmo de 
cortes na Selic, e encerramento 
gradual do ciclo já anunciado 
pelo BC, Viana disse que essa 
estratégia é condicional, ou 
seja, depende da “evolução da 
conjuntura econômica e dos 
fatores de risco”. No balanço de 
riscos, destacou como mais re-
levantes os preços de alimentos 
e de componentes industriais 

Fruticultura tem valor 
de produção recorde 

A fruticultura nacional regis-
trou no ano passado recorde no 
valor de produção, com total de 
R$ 33,3 bilhões, de acordo com a 
pesquisa Produção Agrícola Mu-
nicipal, divulgada ontem (21) 
pelo IBGE. “Foi o maior valor 
de produção da série histórica 
iniciada em 1974”, destacou a 
engenheira agrônoma Larissa 
Leone Isaac Souza, supervisora 
da pesquisa. Em relação a 2015, 
o valor da produção do setor 
aumentou 26%.

As frutíferas são compostas 
por 22 produtos, incluindo 
lavouras temporárias (abacaxi, 
melancia e melão) e permanen-
tes (abacate, banana, caqui, 
castanha de caju, coco-da-baía, 
figo, goiaba, laranja, limão, 
maçã, mamão, manga, maracu-
já, marmelo, noz, pera, pêssego, 
tangerina e uva). As maiores 
altas do valor na produção em 
2016 foram registradas nas cul-
turas de limão (52%), laranja 
(47,2%), banana (43,4%) e 
maçã (25,8%) (AE).

Tânia Rêgo/ABr

Tiago Queiroz/Estadão
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Rio - O prefeito de São Paulo, 
João Doria, voltou a defender, 
ontem (21), a realização de 
prévias e o uso de pesquisas 
de opinião para escolher o 
candidato do PSDB para a Pre-
sidência da República em 2018. 
Para ele, as prévias devem ser 
realizadas entre janeiro e mar-
ço, após a eleição da Executiva 
Nacional do partido, marcada 
para dezembro.

Dois dias após a divulgação 
da pesquisa CNT/MDA, em 
que o prefeito aparece com 
baixa rejeição, Doria disse que 
um partido como o PSDB não 
pode escolher o candidato a 
presidente sem lançar mão 
das pesquisas de opinião. “Não 
pode um partido nacional como 
o PSDB desconsiderar pesqui-
sas, que têm base científi ca”, 
disse Doria, pouco antes da ce-
rimônia de abertura da Sessão 
Especial do Fórum Nacional, 
organizado pelo Instituto Na-

Prefeito de São Paulo,

João Doria.
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Doria voltou a defender a realização 
de prévias e uso de pesquisas

Apesar disso, comemorou o 
resultado da pesquisa CNT/
MDA. “A manifestação de 
intenção foi razoavelmente 
boa, no caso até superior à do 
governador Alckmin, o que nos 
enaltece, embora não diminua 
em nada a posição e o prestígio 
do governador”, disse Doria, 
ressaltando que não se apre-
senta como candidato.

Segundo o prefeito, o resul-
tado da pesquisa divulgada 
terça-feira “motiva”. “Mas não 
estabelece nenhuma decisão 
formada sobre candidatura 
a Presidência da República”, 
afi rmou. Para ele, o PSDB terá 
que fazer as prévias para esco-
lher o candidato entre janeiro 
e março porque, em dezembro, 
não haverá tempo hábil para 
eleger a Executiva Nacional 
e ainda realizar eleições in-
ternas. O prefeito também 
descartou sair do PSDB por 
enquanto (AE).

cional de Altos Estudos (Inae), 
no Rio.

O prefeito de São Paulo 
reafi rmou que “a priori” não 
pretende disputar as prévias 
com o governador Geraldo 
Alckmin. “Estamos juntos e 
continuaremos juntos”, reafi r-
mou Doria, na saída do evento, 
ao ser questionado se poderá 
haver embate com Alckmin. 

Governo fará enquete sobre 
o fi m do horário de verão

Consumidor ‘já sente 
sinais’ de melhoria 

muito abaixo do esperado e a 
“frustração” de reformas, como 
a da Previdência. 

Carlos Viana disse ainda 
que, se a meta de infl ação fi car 
abaixo do limite mínimo de 
3%, o BC justifi cará o descum-
primento “com serenidade”. 
Quando a meta de infl ação não 
é cumprida, o BC tem fazer 
uma carta apontando os moti-
vos para o descumprimento. A 
projeção do BC para a infl ação, 
medida pelo IPCA, é de 3,2% 
este ano. O risco de a infl ação 
fi car abaixo do limite inferior 
da meta é de 36%. A meta 
tem centro de 4,5% e limite 
superior de 6% (AE).

FAO prevê produção 
recorde de cereais no 

mundo em 2017

ano, um aumento de 0,5% em 
relação à estimativa revista em 
2016. Na África, a produção 
total de cereais poderá crescer 
mais de 10%, após um aumento 
das safras de milho no sul do 
continente e de trigo no norte.

Além dos eventos climáticos, 
a agência da ONU destaca que 
os atuais confl itos civis em 
vários países afetam os pro-
gressos para a redução da fome. 
A agricultura e a segurança 
alimentar estão seriamente 
comprometidos em regiões 
como República Centro-Afri-
cana, República Democrática 
do Congo, Iraque, norte da 
Nigéria, Somália, Sudão do Sul, 
Síria e Iêmen (ONU News).

Privatização dos Correios 
‘merece’ cuidado especial

e garantia de investimentos”, 
comentou.

“Na privatização da telefonia, 
o mais importante foi o serviço 
disponível ao público”, apontou 
o ministro. Segundo Meirelles, 
“não estamos em processo 
decisório sobre privatização 
da Infraero”, especialmente 
porque tal tema merece estu-
do especial devido “à grande 
quantidade de aeroportos no 
País” (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

As palavras existem 

para disfarçar o 

pensamento. 

Essa prática é usada  
consciente ou incons-
cientemente todos os 

dias e ganha maior dimensão 
quando é mostrada nas fotos 
e vídeos divulgadas na mídia 
e nas redes sociais. Políticos 
de todos os matizes paraticam 
esse comportamento todos os 
dias. O conteúdo das frases não 
é o que o autor está pensando 
nem sentindo, mas o que pode 
mostrar uma vez que  está 
agindo como um ator, como 
constatou o político francês 
Talleyrand. 

Uns o classifi cam de cínico, 
outros de patriota, mas o fato 
é que insistia que não apoia-
va governos, apoiava o país. 
Talvez por isso fi cou no poder 
tantos e tantos anos e serviu 
como um soldado da revolução, 
da república, da monarquia 
absolutista e da monarquia 
constitucional. 

Para variar, como tantos  ou-
tros, também não escapou da 
denúncia de corrupção, ainda 
que no período do Terror da 
Revolução Francesa esse cri-
me era punido pela guilhotina. 
Em outras palavras ensinou 
que quanto mais dissimulado 
for o político, mais tempo fi ca 
no poder. Mudam os governan-
tes, mas ele sempre está lá ao 
lado dos poderosos de plantão. 
O famoso papagaio de pirta. 
Nós temos vários exemplos na 
política brasileira. 

Ver através da máscara da 
face, quanta gente, talvez, que 
inveja nos causa, então pieda-
de nos causasse. São versos 
de Raimundo Correa. Ainda 
que não seja possível avaliar 
integralmente as emoções e o 
real interesse de uma pessoa, 
é possível avaliar parte do seu 
íntimo com uma análise de sua 
comunicação gestual. 

Mesmo os sorrisos plastifi ca-
dos com que autoridades en-
tram em auditórios e locais de 
cerimônias  não são perfeitos 
a ponto de disfarçar o treino 
que teve nos bastidores antes 
de enfrentar o público e os 
jornalistas com suas poderosas 
câmeras. O caminho entre o 

bastidor o púlpito de onde vai 
falar parece interminável, as 
vezes o sorriso se desmancha 
antes que possa pegar o dis-
curso para ler ou olhar para um 
bem escondido tele prompter. 

O amparo é começar a falar 
o mais rapidamente possível, 
reproduzir os gestos ensaia-
dos, as pausas, os olhares de 
um  canto da sala ao outro  
possibilitados pelas duas telas 
do leitor eletrônico. Terminada 
a leitura, a saída mais rápida 
possível do ambiente para 
que o público presente ou nas 
mídias sociais leia em seu rosto 
e nos  gestos a angustia que 
sente, mas não pode expor. 
As palavras não vieram do 
seu coração, mas das mãos de 
ghost writers bem pagos. 

Estamos assistindo inúme-
ros exemplos dessa comuni-
cação não só nas aparições 
do chefe de governo. Estão 
também nas tribunas da câ-
mara e do senado, ainda que 
com mais ênfase uma vez 
que ninguém presta atenção 
no orador , mas o que vale é 
a transmissão da televisão. 
Nas audiências do judiciário 
onde pessoas outrora fortes e 
comprometidas com um pacto 
se recusavam a responder às 
perguntas do juiz. 

De uma hora para outra se 
apresentam colaborativos, 
cabisbaixos, contritos, na 
esperança que sua delação 
lhes renda menos tempo de 
cadeia. Ou ainda os que, ao 
se verem perdidos, não  tem 
mais disfarces para apresentar. 
Estão em farrapos, então o que 
resta é assumir uma postura 
de liderança, atacar os antigos 
aliados, alternar a postura de 
réu injustiçado e perseguido 
político  e do pobre homem que 
não merece nenhuma punição. 
A história e a realidade atual 
estão coalhadas de exemplos. 

Alguns ainda acreditam que 
a sua máscara vai convencer 
a todos das suas mensagens, 
esquecem-se que com a atual 
tecnologia, posta na mão da 
maioria dos cidadãos, é  possí-
vel, ver, rever, ver novamente 
e finalmente compartilhar 
comentado com o grupo. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News e professor emérito da ESPM.

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Sorrisos de plástico
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Ministro de Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte,

Ri Yong-Ho.

A primeira reação ofi cial 
do governo norte-coreano, 
ao discurso do presidente 
Donald Trump proferido na 
terça-feira (19), mostrou 
que a Coreia do Norte parece 
não ter se intimidado pelas 
novas ameaças do presidente 
americano, feitas durante sua 
estreia no debate geral de lí-
deres da 72ª Assembleia Geral 
da ONU.  O ministro de Negó-
cios Estrangeiros do país, Ri 
Yong-Ho, disse aos jornalistas 
que Trump “está sonhando 
se pensa que surpreendeu a 
Coreia com o seu discurso de 
cachorro latindo”.

Em uma conversa de im-
proviso em frente ao hotel em 
que está hospedado perto da 
sede das Nações Unidas em 
Nova York, ele usou o ditado 
“enquanto os cachorros la-
tem, a caravana passa”, para 
dizer que as novas ameaças 
de Trump não farão com que 
Pyongyang desista de seus 
testes nucleares e desenvol-
vimento de misseis de longo 
alcance. Não há sinal de que 
o país pense em deixar o pro-
grama nuclear. 

Durante a rápida conversa 

Papa discursa à Comissão Pontifícia para a Proteção dos 

Menores.

Jorge Mario Bergoglio 
admitiu que o Vaticano 
“demorou” para investigar 

os abusos sexuais e anunciou 
que jamais concederá graça 
a sacerdotes condenados por 
esses crimes. “O abuso sexual é 
um pecado horrível, completa-
mente oposto e em contradição 
com o que Cristo e a Igreja 
ensinam”, disse o Papa, em um 
discurso à Comissão Pontifícia 
para a Proteção dos Menores.

“A Igreja enfrentou esses 
crimes com atraso. Talvez a 
antiga prática de transferir 
as pessoas [de dioceses], de 
não enfrentar o problema, 
adormeceu um pouco a cons-
ciência”, argumentou. Segundo 
Francisco, “apenas um caso de 
abuso deve bastar para uma 
condenação, sem recurso de 
apelação”.”Quem for conde-
nado por abusos sexuais pode 
pedir graça ao Papa, mas eu 

Presidente do Peru, Pedro 

Pablo Kuczynski.

O congresso do Peru deu o 
primeiro passo nesta semana 
para legalizar o uso medicinal 
da maconha ao iniciar um deba-
te do projeto apresentado pelo 
governo do presidente Pedro 
Pablo Kuczynski. A medida 
permite a venda, sob prescri-
ção, e o plantio individual, sob 
fi scalização, da droga, com o 
objetivo de atender a pacien-
tes que sofrem de epilepsia e 
Alzheimer, e como paliativo 
para enfermidades terminais.

O projeto foi aprovado na 
Comissão de Defesa do Legis-
lativo e agora irá ao plenário 
do Congresso unicameral, 
controlado pela oposição, que 
deverá determinar uma data 
para o debate e aprovação de-
fi nitiva da medida, que mantém 
a produção e o porte para uso 
recreativo proibidos. O manda-
tário peruano enviou o projeto 
ao Congresso depois de ter se 
sensibilizado com o pedido de 
um grupo de mães de crianças 
doentes que mantinham um 
local de cultivo em Lima para 
produzir a droga para medicar 
os fi lhos.No entanto, a polícia 
interditou o local.
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da Catalunha e o sequestro de 
cédulas de votação do referen-
do separatista instauraram um 
clima de tensão na Espanha, 
o qual começa a se espalhar 
também pela Europa. Milhares 
de pessoas saem às ruas de Bar-
celona para protestar contra a 
operação policial que prendeu 
14 membros do governo catalão 
(7 já estão em liberdade) sob 
ordem de um juiz que investiga 
o referendo separatista marca-
do para 1 de outubro. 

A consulta popular é con-
siderada “ilegal” por Madri, 
que promete fazer o que for 
necessário para impedir a vo-
tação e a separação da Catalu-
nha. Agentes de polícia foram 
cercados pelos manifestantes, 
que fi caram diante da sede da 
Secretaria de Economia da Ca-
talunha. Cerca de 40 mil pesso-
as também passaram a noite na 
região de Las Ramblas, gritando 
“Liberdade”, “Votaremos” e “Vá 
embora, força de ocupação”. 
Funcionários do porto de Bar-
celona boicotaram navios com 
bandeiras espanholas. 
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Infl uência da 
gastronomia 
italiana no Brasil

A cidade de São Paulo está 
recebendo a exposição “Nossa 
Itália Brasileira - Mostra Sabor 
& Arte”, que aborda a infl uência 
da gastronomia italiana entre 
os brasileiros. Com patrocínio 
exclusivo da empresa Comgás, 
a mostra acontece até 4 de 
novembro na Oca do parque 
Ibirapuera. A exposição é reco-
mendada para pessoas entre 27 
e 60 anos e tem funcionamento 
de terça-feira a domingo, das 
9h às 17h locais.

Durante a mostra, o visitan-
te poderá fazer uma imersão 
em obras de arte nacionais e 
italianas, que retratam ele-
mentos gastronômicos, desde 
a manipulação dos ingredientes 
até as tradicionais refeições 
familiares. O projeto tem o 
objetivo de explicar como a 
gastronomia italiana representa 
um valor cultural. 

No percurso, é possível ver 
a chegada dos imigrantes ao 
Brasil e informações sobre 
café e a economia do país. 
Além disso, a mostra exibe a 
fabricação dos vinhos, os pães 
e massas, mercados de rua e 
a tradição familiar. O visitante 
ainda poderá interagir com as 
obras por meios de atividades 
sensoriais (ANSA).

Papa admite que Igreja ‘demorou’ 
para enfrentar pedofi lia

O papa Francisco voltou a falar ontem (21) dos casos de pedofi lia na Igreja Católica e fez uma de suas 
declarações mais categóricas sobre os crimes

periência muito dolorosa para 
a Igreja. Sentimos vergonha 
pelos abusos cometidos por 
ministros consagrados, os quais 
deveriam ser os mais dignos de 
confi ança”, criticou. 

A Comissão Pontifícia para a 
Proteção de Menores (CPPM) 
foi criada em 2014 por Fran-
cisco, que assumiu a liderança 
da Igreja Católica em 2013, 
após a renúncia de Bento XVI. 
O grupo é formado por religio-
sos e laicos e tem como meta 
contatar dioceses regionais e 
institutos católicos em várias 
regiões do mundo para discutir, 
investigar e prevenir casos de 
pedofi lia. O Vaticano mantêm 
as investigações de casos de 
pedofi lia em sigilo. Mas, por 
décadas, a prática da Santa Sé 
era de apenas transferir de dio-
ceses os sacerdotes que haviam 
sido denunciados por práticas 
criminosas (ANSA).

nunca assinei uma graça desta 
e nem assinarei”, prometeu.

O Papa também comentou 
que os “escândalos de abusos 
sexuais são um estrago terrível 

para toda a humanidade, os 
quais atingem tantas crianças, 
jovens e adultos vulneráveis 
em todos os países e em todas 
as sociedades”. “Foi uma ex-

Discurso de Trump foi
‘som de cachorro latindo’

com jornalistas, o ministro nor-
te-coreano também foi pergun-
tado sobre o apelido que Trump 
deu ao líder norte-coreano Kim 
Jong-Um, perante os líderes nas 
Nações Unidas, dos líderes - Ro-
cket Man, “homem foguete”, o 
ministro apenas disse: “lamento 
por seus assessores”. Um artigo 
da rede CNBC elogiou o apelido 
dado por Trump, ao dizer que 
ele fez uma provocação sem 
ser vulgar. A CNBC disse que 
ele foi “brilhante”. 

Há vários exemplos de situa-

ções em que Trump colocou 
apelidos depreciativos em 
adversários ou opositores. 
Ele apelidou Hillary Clinton 
de Robô Clinton. E recente-
mente criou um apelido para 
o apresentador e jornalista, 
Chuck Todd, âncora de um 
programa da rede NBC uma 
das maiores do país. Após 
ser criticado pelo programa, 
Trump escreveu no Twitter 
que Chuck Todd era o Sle-
ep eyes (olhos dormentes) 
(ABr).

Peru debate projeto 
para legalizar 

maconha medicinal

Caso a medida seja apro-
vada defi nitivamente, o Peru 
seguiria os países vizinhos que 
já legalizaram o uso da maco-
nha como o Chile, Colômbia, 
Argentina e México. Antes de 
elaborar o projeto, o governo 
do economista liberal de 78 
anos encomendou pesquisas e 
consultou especialistas sobre 
a liberação da droga. No ano 
passado, Kuczynski causou 
polêmica a considerar que fu-
mar maconha “não é o fi m do 
mundo”, porque graves são as 
drogas pesadas (ANSA).

Tensão na Catalunha cresce e 
preocupa União Europeia

seu posicionamento sobre a 
independência da Catalunha.

A França disse defender a 
“Espanha forte e unida”. “Em um 
momento em que o espírito de 
união e de solidariedade devem, 
mais que nunca, guiar a renova-
ção do projeto europeu, as au-
toridades francesas relembram 
seus laços com uma Espanha 
forte e unida”, disse o porta-
-voz do Ministério das Relações 
Exteriores. A União Europeia 
(UE), por sua vez, segue com 
atenção os fatos na Espanha, 
mas preferiu manter o silêncio e 
destacar a necessidade de uma 
solução democrática  (ANSA).

Além de Barcelona, outras 
cidades da Catalunha registra-
ram manifestações contra as 
atitudes do governo de Madri. A 
discussão chegou até o esporte, 
com pronunciamentos do tenis-
ta Rafael Nada, do técnico Pepe 
Guardiola e de clubes como o 
Espanyol. Apesar de toda a 
pressão do governo de Madri, 
as autoridades da Catalunha 
seguem com o referendo. Hoje, 
foi colocado no ar o site onde 
os eleitores podem conferir as 
zonas de votação e informações 
sobre o pleito. Europa- Em 
meio à discussão na Espanha, 
países europeus demonstraram 

A consulta popular é considerada “ilegal” por Madri.

Alckmin lança 
pacote de obras 

O governador Geraldo Alckmin 
autorizou, ontem (21), uma série de 
obras que vão ampliar o tratamento 
de esgoto na capital e na Grande São 
Paulo. Os investimentos da Sabesp 
somam R$ 624 milhões, fazem parte 
do Projeto Tietê e vão gerar 2.580 
empregos diretos e indiretos. “É o 
dia em que se comemora o Rio Tietê, 
a síntese da nossa metrópole e que 
percorre todo nosso Estado. E o 
grande problema é a poluição de es-
goto sanitário. Hoje, estamos aqui em 
uma obra de mais de R$ 620 milhões, 
gerando mais de 2.500 empregos”, 
destacou Alckmin. “Infraestrutura 
gera muito emprego”, disse. 

O pacote de ações inclui a insta-
lação de grandes tubulações e de 
estações de bombeamento que vão 
benefi ciar o centro e as zonas leste, 
norte e oeste da capital, além das 
cidades de Barueri, Cotia, Itaqua-
quecetuba, Osasco e Suzano. Com 
as obras, o esgoto produzido nessas 
áreas será enviado para estações 
de tratamento, contribuindo para 
a revitalização do Rio Tietê e de 
seus afluentes, entre eles rios 
importantes como o Tamanduateí 
e o Cabuçu de Baixo.

“Desde entre a primeira fase e 
a segunda do Projeto Tietê, em 
1992, fomos de quatro para 16 m³ 
por segundo de esgoto retirado. 
Nessa terceira etapa, passaremos 
de 16 m³ para 24 m³”, relembrou 
o governador (AI/Sabesp).
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Produção de alimentos 
se torna protagonista 

do agronegócio

Quando o agronegócio é 

protagonista, diferentes 

setores da economia se 

fortalecem

De fundamental impor-
tância para o agro-
negócio mundial, o 

cultivo de alimentos pre-
cisa crescer 20% até 2020 
para atender o aumento da 
demanda, de acordo com 
dados da Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 
Nesse sentido, o Brasil é 
apontado como o principal 
responsável, pois deve am-
pliar a produção em 40% no 
período.

Para o país garantir esse 
protagonismo no cenário 
global, duas questões têm 
de ser destacadas: o bom 
momento do mercado de 
grãos, que deve atingir o 
volume de 238,2 milhões de 
toneladas na safra 2016/2017 
- crescimento de 27,7% em 
comparação ao ciclo ante-
rior; e o fortalecimento da 
agricultura familiar, que con-
ta com 11,5 milhões de traba-
lhadores e é responsável por 
produzir 70% dos alimentos 
consumidos no país. 

Nesse cenário em que o 
agronegócio aparece como 
protagonista,  diferentes 
setores da economia se 
fortalecem. Entre eles, está 
a indústria de maquinários 
agrícolas, que trabalha forte-
mente no aprimoramento de 
suas soluções para atender 
às diferentes demandas dos 
produtores rurais. Para isso, 
investe fortemente no desen-
volvimento de soluções com 
custos acessíveis, de fácil 
manuseio, seguras, que exi-
gem menos esforço físico na 
operação e ainda garantem o 
aumento da produtividade 
no campo.

Na produção de grãos, por 
exemplo, não são apenas as 
fabricantes de grandes ma-
quinários que se beneficiam, 
mas também as indústrias 
de tecnologias de pequeno 
porte. Um exemplo disso 
é o soprador, que, além de 
ser indicado para a limpeza 
de folhas e detritos, é uma 
ferramenta importante na 
prevenção de incêndios nas 

plantações de milho e soja. 
O equipamento é indicado 

para fazer a higienização das 
colheitadeiras após o uso. 
Isso porque, dependendo 
da velocidade e do modo 
de operação, a palha e ou-
tros resíduos podem ficar 
concentrados no interior da 
máquina. Quando esse mate-
rial entra em contato com o 
motor em alta temperatura, 
pode dar início a um foco 
de incêndio e, assim, gerar 
um prejuízo considerável ao 
produtor. 

Já na agricultura familiar, 
diante da necessidade de 
driblar a escassez de mão de 
obra e de garantir o aumento 
da produtividade, as tecno-
logias capazes de mecanizar 
propriedades menores são 
cada vez mais necessárias. O 
motocultivador talvez seja o 
principal deles, já que pode 
ser usado no lugar da enxada 
e diminuir o tempo de traba-
lho de forma significativa. 
O equipamento é indicado 
para atividades de preparo 
do solo, principalmente em 
hortas e também em granjas, 
a fim de revolver a cama de 
frango e melhorar o ambiente 
de criação. 

Outro ponto positivo do 
uso da tecnologia dentro de 
uma pequena propriedade 
é a redução significativa do 
tempo de trabalho. Com isso, 
o agricultor tem condições de 
diversificar as culturas e au-
mentar a oferta de alimentos.

Diante de todos esses 
fatores, notamos que o país 
ainda tem um grande desafio 
pela frente: contribuir com o 
crescimento da produção de 
alimentos e fortalecer o agro-
negócio. Para isso, diferen-
tes segmentos da economia 
devem investir no setor, por 
meio de políticas de estímulo 
ao desenvolvimento e da cria-
ção de tecnologias capazes 
de otimizar o trabalho. 

Esse é o caminho para que 
o Brasil se torne o maior 
produtor de alimentos do 
mundo.

(*) - É gerente de produtos da 
Husqvarna para a América Latina. 

A empresa é líder global no 
fornecimento de equipamentos
para o manejo de áreas verdes.

Mario Fortunato (*)

A - Veículos Personalizados
O Mais Shopping (metrô Largo Treze) recebe a terceira edição do encontro 
de carros rebaixados “Out Down Fun Low”. O evento acontece amanhã 
(23) sábado, em horário noturno, das 19h às 3h, com a expectativa de 
reunir mais de 300 carros, entre rebaixados e personalizados, que fi carão 
expostos no estacionamento durante todo o horário da ação. O encontro 
é aberto ao público, que poderá ver os diversos modelos gratuitamente. 
Para os interessados em expor seus veículos, o valor será de R$ 25. Além 
da exposição dos carros, terá sorteios de brindes e stands de marcas 
paceiras, food trucks e apresentações de bike BMX.

B - Curso para Advogados
A Saint Paul Escola de Negócios anuncia uma parceria com a Caixa de As-
sistência dos Advogados de SP – entidade da OAB-SP. Atenta a necessidade 
de uma visão mais estratégica e com foco em gestão de relacionamento, a 
instituição lança o MBA “Gestão Estratégica de Escritório de Advocacia – 
Lawyering”. Objetiva aprimorar o desenvolvimento de habilidades de gestão 
de relacionamento com clientes, gerenciamento de riscos e maximização de 
valor para escritórios jurídicos -, bem como trabalhar a postura consultiva do 
profi ssional na busca de novas oportunidades de negócios. Carga horária: 480 
horas. Informações: (http://www.saintpaul.com.br/educacao-corporativa/
autodesenvolvimento-caasp/cursos-saintpaul-caasp.html).

C - Programa de Estágio 
A Boehringer Ingelheim, empresa de origem alemã que está entre as 
principais farmacêuticas do mundo, abre inscrições para o Programa de 
Estágio 2018. Oportunidades em suas unidades na grande São Paulo e 
Interior para estudantes dos cursos administração, contabilidade, comu-
nicação social, design, economia, engenharia, engenharia de alimentos, 
farmácia, fi nanças, marketing, química, publicidade & propaganda, psi-
cologia, tecnologia, medicina veterinária e biologia. O programa objetiva 
proporcionar vivência corporativa e o desenvolvimento dos estagiários 
a partir de ações estruturadas que contribuam para a formação prática. 
Link para inscrição (https://tas-boehringer.taleo.net/careersection/glo
bal+template+career+section+28external29/jobsearch.ftl?lang=pt). 

D - Prêmio de Sustentabilidade
Com o objetivo de promover a cultura sustentável no país, a Câmara 
Espanhola de Comércio abre as inscrições para o 5º Prêmio Câmara Es-

panhola de Sustentabilidade. Independente de qual seja o porte e padrão 
de atuação da companhia, a iniciativa tem como mérito de identifi car e 
disseminar as boas práticas sustentáveis pelas empresas, e que muitas 
vezes são desconhecidas do público. O prêmio reconhece as práticas 
empresariais que gerem benefícios cada vez mais tangíveis ao negócio a 
partir da integração das questões ASG e da identifi cação de oportunidades 
de geração de negócios. Mais informações: (http://camaraespanhola.org.
br/sites/default/fi les/edital_sustentabilidade_2017.pdf).

E - Feira de Ingredientes
Entre os proximos dias 25 e 29, a Concentrated Active Ingredients & 
Flavors, referência no mercado de extratos botânicos, ingredientes 
naturais e aromas, levará à SupplySide West 2017, em Mandalay 
Bay, Las Vegas, novidades em insumos para os setores de alimentos 
& bebidas e suplementos alimentares. A empresa é referência em 
matérias-primas latino-americanas e vende para indústrias de diversos 
países. Promoverá soluções como moduladores de sabores, redutores 
de açúcar e sódio, além de novos sabores, por meio do aproveitamento 
da cascara, polpa do café-cereja antes desconsiderada no processo 
produtivo, mas que tem ganhado cada vez mais atenção no mercado 
por seu aroma diferenciado. Outras informações: (https://west.sup-
plysideshow.com/en/home.html).

F - Maratona no Autódromo
As inscrições para a 14ª edição da Maratona de Revezamento Ayrton 
Senna Racing Day, podem ser feitas site (www.ayrtonsennaracingday.
com.br), até o dia 1 de outubro. A corrida será realizada em 8 de outubro 
no Autódromo de Interlagos. Parte da arrecadação é revertida para o 
Instituto Ayrton Senna, que trabalha há mais de 20 anos para melhorar 
a educação pública no Brasil e benefi cia anualmente 1,5 milhão de 
estudantes. O evento é um momento para comemorar as conquistas 
e relembrar os valores que o ídolo Ayrton Senna cultivava, como de-
terminação, motivação, superação, perseverança, amizade, respeito e 
colaboração. Essa edição da prova celebra os 30 anos da primeira vitória 
de Senna em Mônaco, conquistada com a Lotus amarela.  

G - Reforma Trabalhista 
A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Acrefi ) reúne, na próxima terça-feira (26), das 8h30 

às 11h00, no Renaissance Hotel (Al Santos, 2233), especialistas para 
debater aspectos relevantes da Reforma Trabalhista. Guilherme Augusto 
Caputo Bastos, Ministro do TST - Tribunal Superior do Trabalho, e 
Bruno Silva Dalcolmo, Assessor Especial da Casa Civil da Presidência 
da República são presenças confi rmadas. A apresentação é da jornalista 
Christiane Pelajo. As inscrições são gratuitas, contudo as vagas são 
limitas. Para mais informações tel. (11) 3081-0732 ou (http://www.
acrefi .org.br).

H - Tour Cervejeiro
Só nos dois primeiros meses do tour mais de 400 visitantes de cerve-
ja participaram da experiência, que dá acesso aos ingredientes que 
compõem os diferentes tipos de cerveja, os processos de controle, 
qualidade e a fi nalidade de cada um na composição da bebida. E o 
sucesso do tour vai além da alta procura. Mais de 60% dos visitantes 
avaliam como boa ou ótima a experiência e elogiam o conteúdo e per-
curso da visita. Além disso, a maioria dos participantes consideram que 
o seu conhecimento sobre cerveja aumentou depois de participarem 
do tour da Ambev. Interessados podem se inscrever no site (http://
www.ambev.com.br/beer-lovers). As visitas são gratuitas, acontecem 
aos sábados, com o limite de 20 pessoas por turma. Apenas maiores 
de 18 anos podem participar.

I - Transtornos Alimentares
Entre os próximos dias 28 e 30, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o XXI Congresso Brasileiro de Nutrologia, que congregará mais 
de 60 simpósios sobre temas como: obesidade, síndrome metabólica, 
obesidade infanto-juvenil, nutrologia pediátrica, nutrologia enteral e 
parenteral, nutrologia esportiva, dietas da moda, micronutrientes, es-
tresse oxidativo, doenças gastrointestinais, microbioma, nutrogeriatria, 
entre outros. Especialistas, nacionais e internacionais, especializados em 
nutrologia e comportamento alimentar, promoverão simpósios ligados a 
transtornos alimentares, como Bulimia, Ortorexia, Síndrome do Comer 
Noturno e Anorexia, além da relação do microbioma nos transtornos 
alimentares. Mais informações: (www.abran.org.br).

J - Programa de Estágio
A AkzoNobel, companhia global que atua nos mercados de tintas, revesti-
mentos e de especialidades químicas, está com as inscrições abertas para 
o seu Programa de Estágio 2018. No total, são 40 vagas para estudantes 
do ensino superior e de curso técnico. Há vagas na capital paulista, 
Itupeva, São Roque, Jundiaí, Mauá, Santo André e São Bernardo do 
Campo, além de oportunidades em Recife e Imperatriz. A partir de um 
ano, os estagiários podem se candidatar a vagas em qualquer unidade 
da companhia. A AzkoNobel valoriza os jovens talentos e os incentiva 
a olharem para sua carreira dentro da empresa. O passo a passo para 
a candidatura no processo está no site (http://www.ciadetalentos.com.
br/estagioakzonobel/).

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3106 4171

A - Veículos Personalizados
O Mais Shopping (metrô Largo Treze) recebe a terceira edição do encontro 

panhola de Sustentabilidade. Independente de qual seja o porte e padrão 
de atuação da companhia, a iniciativa tem como mérito de identifi car e 
disseminar as boas práticas sustentáveis pelas empresas e que muitas

Área total cultivada no país em 2016 atingiu 77,2 milhões de 

hectares, segundo o IBGE.

Os números estão na pes-
quisa Produção Agrícola 
Municipal (PAM 2016), 

divulgada ontem (21) pelo 
IBGE. “Deixamos de colher 
1,9 milhão de hectares por 
conta desse fenômeno”, disse 
a engenheira agrônoma Larissa 
Leone Isaac Souza, supervisora 
da pesquisa. 

Nos cultivos de milho e de 
feijão, por exemplo, houve 
redução de área colhida de 
447,1 mil hectares e de 280,5 
mil hectares, respectivamente, 
na comparação com 2015. Ape-
sar da queda na área colhida, o 
valor da produção subiu 20% 
em 2016, chegando a R$ 317,5 
bilhões. Segundo o IBGE, o 
aumento foi impulsionado 
pelo aumento significativo 
dos preços dos produtos, so-
bretudo da soja, do milho e 
da cana-de-açúcar. Na soja, o 

Prévia da infl ação 
tem o menor 
resultado 

A prévia da infl ação ofi cial, 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – 
15 (IPCA-15), fi cou em 0,11% 
em setembro. A taxa é inferior 
ao resultado de agosto deste 
ano (0,35%) e de setembro de 
2016 (0,23%). Esse também foi o 
menor resultado do IPCA-15 para 
meses de setembro desde 2006 
(0,05%). O IPCA-15 acumula ta-
xas de 0,28% no trimestre, 1,9% 
no ano e 2,56% em 12 meses, de 
acordo com dados divulgados 
hoje (21) pelo IBGE.

O custo da alimentação conti-
nuou caindo na prévia de setem-
bro, com defl ação (queda de pre-
ços) de 0,94%. Os alimentos para 
consumo em casa tiveram queda 
de preços de 1,54%, com desta-
que para o tomate (-20,94%), 
feijão-carioca (-11,67%), alho 
(-7,96%), açúcar cristal (-4,71%) 
e o leite longa vida (-3,83%). Já 
a alimentação fora de casa teve 
infl ação de 0,14%.

Os transportes tiveram infl ação 
de 1,25% e foram os principais 
responsáveis pela alta de preços 
do IPCA-15 de setembro. A alta 
foi infl uenciada pelos combus-
tíveis (3,43%), especialmente 
a gasolina (3,76%) e o etanol 
(2,57%). As passagens aéreas 
subiram 21,3%. Também tiveram 
alta de preços signifi cativa os 
grupos de despesas om habitação 
(0,26%), puxado pela infl ação de 
água e esgoto (2,01%), e despe-
sas pessoais (0,45%) (ABr).

Em São Paulo deverão ser colhidas 4,37 milhões de sacas devido 

ao ciclo de bienalidade negativa e ao alto índice de podas.

A safra 2017 de café deverá 
fi car em 44,77 milhões de 
sacas de 60 kg. A área total 
cultivada no país deve alcan-
çar 2,21 milhões de hectares, 
sendo 345,19 mil hectares 
em formação e 1,86 milhão 
de hectares em produção. Os 
dados foram divulgados ontem 
(21) pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). 

A produção brasileira de 
arábica deve chegar a 34,07 
milhões de sacas. A bienalida-
de negativa na maior parte dos 
estados produtores acarreta 
uma produtividade média me-
nor do que a da safra anterior. 
A área relativa a esta cultura 
será de 1,78 milhão de hecta-
res, sendo 299,83 mil hectares 
em formação (16,8%) e 1,48 
milhão de hectares em produ-
ção (83,2%).

A produção brasileira pre-
vista de conilon é de 10,71 
milhões de sacas. A estimativa 
é de que a produtividade se re-
cupere frente à forte escassez 
de chuvas dos últimos anos. A 
área destinada a essa cultura 
será de 427 mil hectares, 
sendo 45,35 mil hectares em 
formação (10,6%) e 381,62 
mil hectares em produção 
(89,4%).
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El Niño reduziu área colhida, mas 
valor da produção subiu 20% em 2016
O fenômeno climático El Niño provocou redução de 0,7% na área colhida no Brasil no ano passado, 
embora a área total cultivada com 63 produtos tenha somado 77,2 milhões de hectares, 0,5% maior 
que em 2015

valor da produção da cana-de-
-açúcar subiu 18,3%, somando 
R$ 51,6 bilhões, o que signifi ca 
R$ 67,13 por tonelada. Juntos, 
os três produtos responderam 
por 61,2% do valor de produção 
nacional. “São o nosso carro-
-chefe na questão da produ-
ção”, destacou a supervisora 
da pesquisa.

Entre as unidades da fede-
ração, São Paulo aparece na 
primeira posição em valor de 
produção, com aumento de 
1,4% em relação ao ano ante-
rior. Segundo Larissa Souza, 
o estado concentra 16,4% do 
valor da produção agrícola do 
país. Em seguida, vem Mato 
Grosso, que teve pequena 
retração no valor de produção 
(0,1%), devido à queda na 
produção de milho e soja. Na 
terceira posição, aparece o 
Paraná (ABr).

aumento do valor de produção 
foi 16,1% em relação a 2015, 
com valor da tonelada atingin-
do R$ 1.089,30, o que dá média 
por saca de R$ 65,34. O valor 
total da produção do grão foi 

R$ 104,9 bilhões em 2016.
Na cultura do milho, o acrés-

cimo de valor foi de 26,5%, com 
total de R$ 37,7 bilhões (R$ 
587,58 por tonelada e média 
de R$ 35,25 por saca). Já o 

Produção brasileira de café deve 
alcançar 44,77 milhões de sacas

Em Minas Gerais, a produ-
ção de café deverá ser 20,7% 
menor do que na safra 2016, 
também devido à bienalidade 
negativa. O estado deverá 
colher 24,04 milhões de sacas 
de arábica e 334,1 mil sacas 
de conilon, totalizando 24,38 
milhões de sacas.

No Espírito Santo, a queda 
na produção total deve ser de 
1,5%. Entre as razões estão as 
condições climáticas desfavorá-
veis atravessadas pelas lavouras 
de conilon em 2016 e a falta de 
mudas para plantio. Há também 
o ciclo de bienalidade negativa 
no arábica. A estimativa é de 

que o estado produza 5,9 mi-
lhões de sacas de conilon e 2,9 
milhões de sacas de arábica, o 
que dá um total de 8,8 milhões 
de sacas.

Em São Paulo deverão ser 
colhidas 4,37 milhões de sacas 
devido ao ciclo de bienalidade 
negativa e ao alto índice de 
podas. A produção deverá 
chegar a 3,36 milhões de sacas 
na Bahia, 1,94 milhão de sacas 
em Rondônia, 1,21 milhão de 
sacas no Paraná, 349,1 mil 
sacas no Rio de Janeiro, 180,1 
mil sacas em Goiás, 84,5 mil 
sacas no Mato Grosso e 7,5 mil 
sacas no Amazonas (CONAB).



Dia da Árvore: o que 
podemos fazer para 

combater o desmatamento?

Ontem, quinta-feira 

(21), foi comemorado o 

Dia da Árvore

Mais que um motivo para 
celebração, a data esta 
é uma oportunidade 

para avaliarmos a questão do 
desmatamento e como pode-
mos agir para minimizar os 
impactos ambientais ao longo 
dos próximos anos. Isso não 
quer dizer que algumas medi-
das positivas não existam, mas, 
sim, que devem ser sempre 
replicadas. 

Para entender melhor a im-
portância dessas medidas po-
sitivas, vale uma análise sobre 
a Amazônia Legal. Após cinco 
anos consecutivos de cresci-
mento, a área registrou uma 
expressiva queda de 21% no 
desmatamento, entre agosto 
de 2016 e julho de 2017. 

A análise mostra que todos os 
estados registraram redução, 
mas o Pará foi o que conse-
guiu um desempenho melhor: 
obteve uma queda de 31% no 
número absoluto de quilôme-
tros quadrados desmatados, 
além de uma redução de 28,8% 
para 25% na proporção total da 
Amazônia Legal afetada. 

Ao avaliar os fatores que 
contribuíram para o desem-
penho positivo do estado, 
identifi camos que, além de 
investimentos em novas tec-
nologias e ferramentas de 
gestão por parte do governo, 
o setor privado e a sociedade 
também passaram a apostar 
mais em ações que estimulam a 
valorização das fl orestas em pé. 

Nesse sentido, podemos des-
tacar o trabalho de empresas 
que apostam em parcerias com 
comunidades de diferentes 
biomas do Brasil (principal-
mente o amazônico) e que, por 
meio de treinamentos e capaci-
tações, ensinam que é possível 
extrair frutos e sementes da 
biodiversidade sem agredir 
o meio ambiente – tudo isso 
com a geração de uma fonte 
de renda extra. 

Esse é um modelo de negó-
cios que pode ser replicado em 
diferentes setores da econo-

mia, pois, atualmente, grande 
parte dos produtos deriva, em 
algum grau, da transformação 
de matérias-primas originadas 
na natureza. A proposta é que, 
por meio da conservação dos 
recursos naturais, o país tenha 
condições de ampliar o valor 
do patrimônio genético e de 
contribuir para desaceleração 
do aquecimento global. 

Para exemplifi car a efi ciên-
cia dessa iniciativa, a Beraca 
promoveu um estudo sobre 
o serviço ecossistêmico de 
regulação global em áreas 
de extrativismo de andiroba, 
murumuru, açaí e pracaxi des-
tinado às indústrias de beleza, 
cuidados pessoais e farmacêu-
tica. A análise identifi cou que 
foi possível evitar a emissão de 
1.400 ton CO² e ainda apoiar 
a regeneração de 2.350 hec-
tares de fl oresta de um único 
fornecedor da matéria-prima, 
o que equivale a R$ 180 mil em 
estoque de carbono gerado. 

Além disso, outro estudo, 
realizado em parceria entre 
a Beraca, a USP e a Columbia 
University, de Nova York, con-
cluiu que, em um município do 
Pará com histórico de atividade 
madeireira ilegal, a cada R$ 
1,5 investido no extrativismo 
sustentável, são retirados R$ 
3,6 da mão de obra de serrarias 
ilegais.

Diante desses números, é 
possível notar que começamos 
a caminhar na direção correta, 
porém ainda temos que fazer 
muito para que o desmata-
mento seja cada vez menor em 
nosso país. Ao replicar modelos 
positivos de manutenção das 
fl orestas, transformamos as 
áreas verdes em uma perpétua 
fonte de renda, capaz de con-
tribuir com a saúde do planeta 
e restaurar a dignidade das 
comunidades locais. 

O primeiro passo é enxergar 
que qualquer espécie viva 
depende das árvores para 
garantir a sua sobrevivência. 

(*) - Atua na área de Sustentabilidade 
da Beraca, líder global no 

fornecimento de ingredientes 
naturais provenientes da 

biodiversidade brasileira para as 
indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais.

Érica Pereira (*)
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Proposta 
evita duplo 
registro dos 
técnicos em 
enfermagem

A Comissão de Trabalho 
da Câmara aprovou o projeto 
do deputado Daniel Coelho 
(PSDB-PE) que dispõe 
sobre a regulamentação do 
exercício da enfermagem. 
A proposta possibilita o 
exercício da profi ssão de 
auxiliar de enfermagem pelo 
técnico em enfermagem sem 
cobrança em duplicidade da 
anuidade.

As atividades dos pro-
fi ssionais técnicos e auxi-
liares de enfermagem são 
regulamentadas no Brasil 
desde os anos 80. Hoje, eles 
representam 80% dos cerca 
de 1,6 milhão de profi ssio-
nais de enfermagem no país, 
ressalta o tucano. “Esses 
profi ssionais estão presen-
tes em todos os municípios, 
fortemente inseridos no SUS 
e com atuação nos setores 
público, privado, fi lantrópico 
e de ensino”, diz Coelho.

O técnico de enfermagem 
possui maior qualifi cação 
que o auxiliar, por isso ele 
não deveria ter que se inscre-
ver novamente no Conselho 
Regional de Enfermagem 
(Coren) quando tivesse que 
exercer funções de auxiliar. 
No entanto, o deputado 
explica que os técnicos têm 
sido obrigados a fazer o re-
gistro duplo nos conselhos 
de fi scalização profi ssional, 
com o consequente paga-
mento de duas anuidades. 

“Não podemos concordar 
com esse entendimento, 
uma vez que a habilitação 
para o exercício profi ssional 
de Técnico de Enfermagem 
abrange também aquelas 
exigidas para a qualifi cação 
do Auxiliar de Enfermagem”, 
justifi ca. O PL visa proteger 
os técnicos de enfermagem 
que exercem, tanto na ini-
ciativa privada quanto em 
órgãos públicos, atividades 
de auxiliar (psdbnacamara).

A Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) 
da JBS aprovou ontem (21) 
um convite para que o ex-
-procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, preste 
esclarecimentos sobre os pro-
cedimentos que resultaram no 
acordo de colaboração fi rmado 
entre o Ministério Público Fe-
deral (MPF) e executivos da 
JBS. Além de Janot, a CPMI 
também aprovou convite para 
Eduardo Pelella, que foi chefe 
de gabinete do ex-procurador-
-geral da República.

A CPMI também aprovou as 
convocações dos irmãos Joes-
ley e Wesley Bastista, donos da 
JBS, e a do ex-executivo da em-
presa Ricardo Saud. Também 
na condição de convocado se-

Ralator da CPMI da JBS, 

deputado Carlos Marun.

O líder do DEM na Câmara, 
Efraim Filho (PB), criticou 
ontem (21), em Brasília, o 
movimento do PMDB na busca 
por deputados dissidentes do 
PSB que estariam sendo atra-
ídos para aumentar a bancada 
do Democratas. Assim como 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, Efraim consi-
derou que o movimento dos 
peemedebistas não confi gura 
uma posição de aliados.

“Não é a demonstração que 
um aliado espera receber. 
Infelizmente, essa atitude 
mesquinha do PMDB acaba 
trazendo a agenda do partido 
acima da agenda do Brasil. (…) 
Essas disputas que deveriam 
ser entre governo e oposição 
serem trazidas pra dentro da 
base aliada só fragilizam a 
relação. Ao invés de agregar, 
o PMDB acaba agredindo os 
aliados”, disse Efraim.

Apesar das críticas, o líder 
não sinalizou claramente se 
a bancada democrata será 
orientada a votar a favor da 
segunda denúncia apresenta-
da pela Procuradoria Geral da 
República contra o presidente 
Michel Temer pelos crimes de 

 Líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB).
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A Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara aprovou, em caráter conclu-
sivo, o projeto que determina que bens 
fungíveis (que podem ser substituídos 
por outros de mesma espécie, qualidade 
e quantidade, como dinheiro, automóveis 
e armas) e deterioráveis apreendidos com 
trafi cantes de drogas deverão se submeter 
às regras Lei 11.343/06, sendo leiloados ou 
revertidos para uso da polícia, de órgãos 
de inteligência e militares que atuem no 
combate ao narcotráfi co. 

De autoria do deputado Gonzaga Pa-

triota (PSB-PE), a proposta determina 
ainda que os imóveis e bens infungíveis 
(bens exclusivos e insubstituíveis, como 
obras de arte e objetos raros) apreendi-
dos com trafi cantes serão revertidos para 
o Fundo Nacional Antidrogas (Funad) 
após decisão judicial ou administrativa 
tomada em caráter defi nitivo. Atual-
mente, a legislação permite que bens 
de valor econômico apreendidos com 
narcotrafi cantes possam ser leiloados e os 
valores revertidos para o Funad. O projeto 
aprovado dá um tratamento diferenciado 

para os fungíveis e infungíveis.
O parecer do relator, deputado Pastor 

Eurico (PHS-PE), foi favorável à proposta, 
na forma do substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com subemenda de 
redação. “Há real necessidade de tornar 
mais ágeis os mecanismos que visam apa-
relhar o fundo e permitir às autoridades 
que os bens perdidos para o Estado sejam 
utilizados em sua nova função legal, a fi m 
de prevenir e combater o tráfi co de dro-
gas”, disse o relator. O projeto segue para 
análise do Senado (Ag.Câmara).

A análise desses destaques 
encerra a votação da 
proposta de reforma 

política em segundo turno e 
permite que o texto seja votado 
pelos senadores, que terão de 
discutir a PEC em dois turnos. 

Os deputados precisam votar 
novamente se os partidos terão 
autonomia para defi nir sobre 
criação e duração de seus órgãos 
permanentes e provisórios. Essa 
proposta foi objeto de destaque 
durante o primeiro turno, e o 
texto foi mantido com o voto 
de 311 deputados contra 107. O 
Psol é o autor do destaque para 
tirar este ponto do texto. Os ór-
gãos provisórios são criados ge-
ralmente depois da intervenção 
do diretório nacional ou estadual 
e viraram ponto de disputa 
entre as legendas e o TSE, que 
deu prazo para a substituição 
das comissões provisórias por 
órgãos permanentes.

Para o deputado Bohn Gass 
(PT-RS), há partidos gerencia-

O Plenário da Câmara deve concluir a votação da PEC 282 na próxima terça-feira.
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O crime de molestamento 
sexual pode passar a ser pre-
visto no Código Penal. Essa foi 
a resposta sugerida pela sena-
dora Marta Suplicy (PMDB-SP) 
depois que uma punição leve 
foi aplicada pela Justiça a um 
homem que ejaculou sobre uma 
mulher dentro de um ônibus em 
São Paulo. A criminalização des-
se tipo de prática está em projeto 
da peemedebista, pronto para 
votação fi nal na Comissão de 
Constituição e Justiça.

A proposta defi ne como cri-
me de molestamento sexual “a 
conduta de constranger ou mo-
lestar alguém à prática de ato 
libidinoso diverso do estupro”. 
Se o ato for cometido mediante 
violência ou grave ameaça, a 
pena recomendada é de três a 
seis anos de reclusão. Caso não 
haja violência ou grave ameaça, 
independentemente de contato 
físico, a pena cai para dois a 
quatro anos de reclusão.

O projeto estabelece ainda 
novas hipóteses de internação 
provisória dentro do Código 
de Processo Penal. Além de 
prever a medida também nos 
crimes contra a liberdade se-
xual, determina a frequência 

obrigatória do acusado a trata-
mento ambulatorial, em prazos 
e condições estipuladas pelo 
juiz. “É inadmissível que atos 
violentamente ofensivos e com 
possíveis graves repercussões 
para a saúde mental e a autoes-
tima da vítima sejam enquadra-
dos como mera contravenção 
penal de importunação ofensiva 
ao pudor, cuja pena prevista é 
de multa”, contestou Marta na 
justifi cação do projeto.

Ao recomendar a aprovação 
do projeto, o relator, senador Ar-
mando Monteiro (PTB-PE) res-
saltou “a coragem e a fi rmeza” 
de Marta em tentar regular um 
assunto polêmico. E reconheceu 
a existência de uma lacuna na 
legislação penal, que impediu a 
aplicação de uma punição mais 
rigorosa e adequada ao caso do 
ato libidinoso no ônibus em São 
Paulo. “A discussão a respeito 
de um tipo penal intermediário 
para os atos libidinosos não 
equiparáveis em gravidade ao 
estupro certamente não será 
perdida. O Parlamento é sabe-
dor que, em algum momento, 
terá que retomar este importan-
te debate”, acredita Armando 
(Ag.Senado).

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP).

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Câmara vai rediscutir federações e 
janela partidária na próxima semana
O Plenário da Câmara deixou para a próxima terça-feira (26) a defi nição sobre três pontos da proposta 
que proíbe as coligações em eleições proporcionais – deputados e vereadores – e estabelece critérios 
para acesso ao Fundo Partidário e ao tempo para propaganda em rádio e TV

dos praticamente por órgãos 
provisórios, o que diminui a 
democracia partidária. “Esse 
artigo permite que haja diri-
gentes biônicos nos municípios, 
indicados permanentemente 
sem a participação da militân-
cia, porque as comissões tem-
porárias são eternas”, criticou. 
O líder do PP, deputado Arthur 

Lira (AL), disse que o TSE ex-
trapolou o seu dever ao acabar 
com os órgãos provisórios. Para 
ele, cabe ao Legislativo alterar 
a decisão. 

DEM, PP e PT pedem agora a 
votação separada do dispositivo 
que fecha qualquer possibilida-
de de “janela” para mudança 
de partido. O texto diz que 

inclusive o vice ou suplente 
que se desfi liar do partido que 
o elegeu perderá o mandato ou 
a suplência. A deputada Renata 
Abreu (Pode-SP) explicou que 
há acordo para retirada deste 
trecho, diante da existência de 
proposta em tramitação que 
autoriza uma “janela” para mu-
dança de partidos (Ag.Câmara).

Líder do DEM critica ação do PMDB 
na busca por deputados do PSB

obstrução de justiça e organiza-
ção criminosa. O processo com 
a nova acusação contra Temer 
e outros integrantes do PMDB 
deve ser encaminhado pelo STF 
à Câmara nos próximos dias.

“O Democratas vai fazer a 
análise técnica baseada na lei, 
nos fatos e nas provas. Não dá 
pra antecipar qualquer posição 
até que seja feita a análise”, 
disse. Para o deputado Júlio 
Delgado (PSB-MG), a briga 
entre os dois partidos pode 
favorecer o prosseguimento 
da denúncia. “Essa briga pode 
favorecer a aprovação da de-
núncia e o encaminhamento 
para o STF”, afi rmou Delgado.

O vice-líder do PMDB na 
Câmara, deputado Carlos Ma-
run (MS), considera normal 
o convite feito pelos partidos 
aos dissidentes do PSB. Ele 
explica que a decisão dos 
parlamentares por um ou 
outro partido está mais rela-
cionada aos interesses da base 
de apoio nos estados do que 
com infl uência do Palácio do 
Planalto. “O PSB é um partido 
que tem divisões explícitas e 
valorosos parlamentares. É 
natural que alguns deixem o 
partido, diante dessa grande 
divisão.Também é natural que 
os partidos disputem a fi liação 
deles”, declarou Marun (ABr).

Crime de molestamento 
sexual poderá ser 

criado no Código Penal

CPMI da JBS convoca irmãos
Batista e convida Janot

do BNDES, Luciano Coutinho.
Ainda na lista de nomes 

convidados a prestar escla-
recimentos à comissão estão 
o ex-presidente da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), 
Leonardo Porciúncula Perei-
ra, e Márcio Lobo, advogado 
da associação de acionistas 
minoritários da JBS. A comis-
são tem como presidente o 
senador Ataídes (PSDB-TO) e 
como relator o deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS). O foco 
da CPI mista são as supostas 
irregularidades envolvendo as 
empresas JBS e J&F em opera-
ções realizadas com o BNDES 
e BNDESPar. Os depoimentos 
dos convidados e convocados 
devem ocorrer na próxima 
semana (ABr).

rão chamados o ex-procurador 
da República, Marcello Miller, 
acusado de ter orientado os 
irmãos Batista, enquanto ainda 
atuava no MP, para fechar o 
acordo de colaboração pre-
miada, além do ex-presidente 

Destinação de bens apreendidos com 
trafi cantes de drogas



Atualmente, o cientista 

de dados é um dos 

profissionais mais 

requisitados no 

mercado de trabalho

Uma pesquisa feita pela 
Michael Page, líder 
mundial em recruta-

mento de executivos, aponta 
que os gestores de negócios 
em Business Intelligence e 
Big Data, juntamente com os 
cientistas de dados, serão os 
especialistas mais procurados 
no segmento de Tecnologia da 
Informação nos próximos dois 
anos, com salários variando 
entre R$ 12 mil e R$ 30 mil.

A procura crescente por 
esse especialista deve-se 
em parte pela grande po-
pularidade que a subárea 
da Inteligência Artificial, 
chamada de Aprendizagem 
de Máquina (Machine Lear-
ning em inglês), ganhou nos 
últimos anos. Uma pesquisa 
feita pela MIT Technology 
Review e pela Google Cloud, 
publicada em março de 2017, 
indica que 26% das empresas 
entrevistadas planejam alocar 
mais de 15% do seu orçamen-
to no setor.

Associado a isso, como a 
área de Big Data está em foco 
na indústria de tecnologia, 
Machine Learning tornou-se 
essencial por permitir que se 
façam previsões com base em 
grandes volumes de dados.
Dentre os exemplos mais 
comuns de Machine Lear-
ning estão: os algoritmos da 
Netflix que fazem sugestões 
de filmes de acordo com as 
preferências do espectador, 
os algoritmos da Amazon 
que recomendam livros com 
base nas últimas compras 
do usuário e os algoritmos 
adotados pelo Facebook que 
analisam atualizações de sta-
tus para definir o conteúdo 
do seu feed.

O cientista de dados deve 
aplicar princípios, proces-
sos e técnicas para criar 
soluções inteligentes para 
problemas de negócios por 
meio da análise automática 
de informações. Para tanto, 
é preciso possuir sólidos 
conhecimentos em:

Machine Learning: 
é uma subárea da In-
teligência Artificial 
baseada em algorit-
mos matemáticos e sua 
automação, permitin-
do que uma máquina 
aprenda e/ou aperfei-
çoe o seu desempenho 
em alguma tarefa. Os 
principais algoritmos 

envolvidos no processo 
são: árvore de decisão, 
redes neurais artificiais, 
técnicas de agrupa-
mento e associação de 
dados, regressão linear 
e regressão logística.

-
mação como Python, 

-
mento de linguagens de 
consulta e tecnologias 

Cassandra, MongoDB 
são fundamentais. Além 
disso, é importante sa-
ber trabalhar com bi-
bliotecas e ferramentas 
de Machine Learning, 
tais como RapidMiner, 
TensorFlow, Power BI 
e Anaconda. Para o 
Big Data é essencial 
ter familiaridade com 
o Hadoop, MapReduce, 

exemplo.
Vi s u a l i z a ç ã o :  o 
foco aqui é o Visual 
Analytics, ou seja, a re-
presentação apropria-
da de dados complexos 
por meio de imagens e 
gráficos para facilitar 
o desenvolvimento de 
análises. É importante 
conhecer algumas das 
ferramentas como D3, 

Embora seja uma discussão 
atual, ainda não existe curso 
de graduação em Ciência 
de Dados. Assim, aos que 
desejam investir na área, é 
recomendado que procurem 
por cursos que contemplem 
e tenham em suas estruturas 
curriculares uma linha de for-
mação voltada ao setor, com 
disciplinas como: Estatística, 
Análise Exploratória de Da-
dos, Inteligência Artificial, 
Mineração de Dados ou Data 
Mining, Machine Learning, 
Banco de Dados estruturados 
e não estruturados, Desempe-
nho de Negócio e Big Data.

A capacitação pode ser 
realizada na pós-graduação, 
em que há um grande número 
de cursos lato sensu e MBA 
que contribui para a formação 
dos cientistas de dados, bem 
como programas de pós-gra-
duação stricto sensu, como 
um mestrado ou doutorado. 
O caminho para se tornar um 
especialista envolve uma jor-
nada de estudos e programas 
de formação, além do uso 
da Metodologia de Pesquisa 
aplicada na análise e solução 
de problemas reais. 

(*) - É coordenadora do curso de Pós-
Graduação em Business Intelligence 
com Big Data da Faculdade Impacta.

Cientista de Dados: 

Ana Cristina Santos (*)
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FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS
Quais os procedimentos necessários para que o empresário da 
Construção Civil possa exercer também a função de Mestre de 
Obras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O SÁBADO DEVE SER CONSIDERADO COMO DIA ÚTIL PARA A CON-
TAGEM DO PAGAMENTO DO MÊS SEGUINTE, QUAL A BASE LEGAL?

Esclarecemos, conforme IN SRT nº01/89, que o sábado é dia útil para paga-
mento, desta forma, deve ser considerado para contagem do 5º dia útil.

OBRIGAÇÃO DE MARCAR O PONTO
A partir de quantos funcionários a empresa deve possuir o relógio de 
ponto? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA NÃO REMUNERADA
Funcionário pode fazer a solicitação de licença sem remuneração, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS É CHAMADO PARA TRABALHAR, 
PODEMOS COMPENSAR OS DIAS POSTERIORMENTE, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há dispositivo legal que autorize o trabalho 
durante o período de férias. Desta forma, se de fato ocorrer tal traba-
lho essas férias poderão ser descaracterizadas, a empresa obrigada a 
pagá-las novamente além de ser autuada pela fiscalização.

DEMISSÃO SEM CUMPRIR O AVISO
Quando o empregador doméstico da o aviso prévio para cumprir, mas o 
empregado doméstico não pode cumprir porque arranjou um novo emprego, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEPÓSITOS EM CONTA SALÁRIO
Conta salário pode ser utilizada pela empresa para depositar 
valores referentes as diárias de viagem exigidas em convenção?  
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0832008-
23.2007.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, do 
Estado de São Paulo, Dr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARCELO FIGUEIREDO FERNANDES, CPF. 008.445.636-17, que nos autos da ação de 
EXECUÇÃO, requerida por SOFTVOX MARKETING E COMUNICAÇÕES LTDA, procedeu-se o 
bloqueio do valor de R$ 3.493,92 (em 28/01/2010) através do sistema BACENJUD, junto ao Banco 
Bradesco, para pagamento do débito de R$3.493,92 (atualizado até Jan/2010). Estando o executado 
em lugar ignorado, foi determinado a sua INTIMAÇÃO da penhora por EDITAL e, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quai s 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, 11 de agosto de 2017. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0021620-45.2012.8.26.0100 - 484/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espólios de Rosalina Viana Martins, Aparecida VIana Martins, 
Renata da Silva Ribeiro, Horacio Jose da Rocha, Selma Cristina Araujo Gomes Jose da Rocha, 
Maria Veronica Damasio Braulio, Joaninha Zamorra Cruz, Gines Zamorra, José Damasio Porto, 
Sebastiana do Porto Lima e Paulo Antonio Lima, Michelina Damasio Regis, Rafael Regis, Alice 
Damazio, Nilza Damazio Rafaini, Carlos Alvares Rafaini, Antonio Carlos Porto e Fantina dos Santos 
Porto, Nicola Damasio Porto, Terezinha de Jesus Damasio, Espólio de Brasilini Fiori, Ernesto Fiori, 
rep. pelo inv. OU Edvaldo José da Silva e Izilda Marta Tolini da Silva, João Rodrigues do Carmo e 
Maria de Lourdes Rodrigues, João Gomes Sanches, Maria Antonia Andreu Gimenes, Rafael Gomes 
Andreu e Maria Elza Aliotto Gomes, João Gomes Andreu e Ignes Aparecida Andreu Gomes, Lurdes 
Gomes Andreu, Antonio Gomes Andreu, Marilena Moreira Gomes, Maria Antonia Gomes Della 
Torre, Alcides Della Torre, Rosaria Gomes Grecco, Francisco Grecco, Pedro Rosa Andreu e Vera 
de Oliveira Ross, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ROGERIO AMATO NASSAR ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Panhames, 182, Vl. Beatriz, 3º subdistrito 
Penha de França, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 

0001795-33.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO, CPF 386.428.268-35, que INSTITUTO PRESBITERIANO 
MACKENZIE ajuizou-lhe uma ação Monitória julgada procedente ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$11.698,38 (atualizado até 31/08/2016). Estando o 
executado 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 ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
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 05 de junho de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0014848-
78.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO 
ZERILLI DA SILVA, CPF. 315.711.168-00, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-o ao pagamento de R$12.419,30 (atualizado até 31/07/2017). Estando o executado 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 ADVERTIDO, 
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. SP, 11 de setembro de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0003790-
78.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MARGARETH MARIA DA SILVA, CPF. 085.698.628-30, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento 
de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$28.226,70 (atualizado até 18/11/2016). 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. S. Paulo, 18/9/17. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004698-
89.2015.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MILTON MAMANI MAMANI, CPF. 233.748.798-96, que AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 17.331,60 (fev/2015), 
oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinado a sua citação por edital para que no prazo 
de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isento 
de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 01 de setembro de 2017. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002326-
07.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA 
AZEVEDO SERPA, CPF. 325.330.218-06, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 9.130,11 (Jan/2014), oriundos do 
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando 
a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 
dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título 
executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2017. 

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 
2ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA PENHA DE FRANÇA – COMARCA DA CAPITAL-SP

Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS HEREDITARIOS SOBRE OS DIREITOS DE COMPROMISSARIO 
COMPRADOR sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos WILMA PRATICO DE SOUZA, 
(CPF: 251.761.228-63), WALDEMAR PRATICO (CPF: 060.402.688-91), VALQUIRIA ALVES 
SILVEIRA (CPF: 524.005.498-34), VALDIR ALVES DE ALMEIDA (CPF: 575.355.668-04), LUIZ 
ALVES DE ALMEIDA (CPF: 023.438.848-03), a promitente vendedora SOCIEDADE CIVIL 
TERRITORIAL DE LUCCA e demais interessados, expedido na Ação de Alienação Judicial de Bens 
nº 0006087-03.2013.8.26.0006 em trâmite na 2ª Vara Cível do Fórum Regional da Penha de França 
da Comarca de São Paulo/SP, requerida por ROBERTO CARLOS PRATICO (CPF: 014.520.428-
61), OSVALDO PRATICO JUNIOR (CPF: 052.476.978-80) e SANDRA REGINA PRATICO BATISTA 
(CPF: 054.298.778-32). 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. IMÓVEL: DIREITOS HEREDITARIOS SOBRE OS DIREITOS 
DE COMPROMISSARIO COMPRADOR sobre Um terreno, situado no 41° Subdistrito Cangaiba, 
Rua Capitão Newton Braga, lote 22 da quadra 04 do Jardim Jaú, Bairro Cangaíba, medindo 11,00ms, 
mais ou menos por 28,00ms mais ou menos, em média, da frente aos fundos, confinando de ambos 
os lados e fundos com terrenos pertencentes a Sociedade Civil Territorial de Luca, ou sucessores. 
Objeto da transcrição nº 10.484 do 12º CRI da Capital. BENFEITORIAS: Conforme fls. 66 dos autos, 
o referido imóvel é composto por uma casa com quatro dormitórios, sala, cozinha, 02 banheiros, 
vaga para 3 autos e edícula nos fundos do imóvel, tendo ainda este aproximadamente 163,00m2 
de área construída. Contribuinte nº 060.093.0032-0. O imóvel está localizado na Rua Cel. Newton 
Braga, nº 131, no 41º Subdistrito – Cangaíba (conf. Fls. 791 do Laudo de Avaliação). 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 471.610,30 (MAIO/2017. Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 11/10/2017, às 15h15min, e termina em 17/10/2017, às 15h15 min e; 2ª Praça começa em 
17/10/2017, às 15h16min, e termina em 06/11/2017, às 15h15min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS 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 requeridos, WILMA PRATICO DE SOUZA, WALDEMAR 
PRATICO, VALQUIRIA ALVES SILVEIRA, VALDIR ALVES DE ALMEIDA, LUIZ ALVES DE ALMEIDA, 
a promitente vendedora SOCIEDADE CIVIL TERRITORIAL DE LUCCA, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
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, 18 de agosto do ano 2017.

Igreja de madeira em Lviv, na Ucrânia.

No entanto, na parte 
ocidental da Ucrânia, 
especialmente nas áreas 

rurais, o que chama a atenção 
são as tradicionais igrejas de 
madeira construídas entre os 
séculos XIV e XVIII. 

Nelas, ainda são realizadas 
cultos religiosos, e sua arqui-
tetura impressiona qualquer 
turista. Feitas totalmente de 
madeira, as igrejas foram cons-
truídas pelos habitantes das 
pequenas aldeias da região. As 
edificações são caracterizadas 
por terem telhados octogonais 
ou quadrilaterais. Por dentro, 
as igrejas são decoradas com 
referências simbólica.

A mais famosa dessas igrejas 
-

lizada na região dos Cárpatos. A 
obra está perfeitamente intacta 
e, segundo especialistas, os 
construtores da igreja tinham 
uma incrível habilidade de 
carpintaria. Grande parte de 
suas peças originais ainda estão 
preservadas. No total, há mais 
de três mil igrejas de madeira 

Uma viagem pelas igrejas 
de madeira da Ucrânia

D
iv

ul
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espalhadas pelo território ucra-
niano, que remontam a cultura 
do povo ucraniano. 

Em 2010, oito destas igrejas 
foram listadas como patrimônio 
mundial da Unesco. Além disso, 

o governo da Ucrânia também 
lançou projetos para preservar 

Conhecida por ser a principal área de 
produção do prosecco italiano, a região do 
Vêneto produziu o primeiro café feito com 
“bagaço” de uvas. Idealizado por Francesco 
Donati, dono de uma pequena produtora de 
café artesanal, a nova bebida é feita com a 
sobra de uma uva amassada e pressionada. 
A fruta usada tem certificado de qualidade.

“Depois de anos de pesquisa, com a ajuda 

de especialistas do setor, finalmente conse-
guimos alcançar o equilíbrio ideal e criamos 
o primeiro café absoluto ligado à terra”, 
explicou Donati. “Um milagre que confir-
ma como o Vêneto é sempre a vanguarda 
mundial para a criatividade e genialidade. 
Com os vinhedos, é possível produzir o 

o bagaço da uva, e que ainda terá o nome 

da própria adega”, acrescentou o italiano.
Para Donati, “o mercado do café está 

mudando. Hoje, o consumidor é experiente 
e, portanto, exigente e quer decidir o que 
comer. No final da refeição do cliente, a 
pergunta certa é: quer café?. Isso significa 
que o restaurante está preparado para ter 
um menu de café com uva. O único no 

Senadora Ana Amélia (PP-RS).

A senadora Ana Amélia (PP-

intenção do governo de leiloar 
parte da capacidade do satéli-
te geostacionário lançado pelo 
Brasil com tecnologia 100% 
nacional. Ela afirmou que 
alguns críticos da iniciativa 
estão repetindo uma mentira, 
dizendo que o equipamento 
será vendido a estrangeiros. 
Ela ressaltou que não se trata 
de venda ou privatização, mas 
de uma espécie de aluguel por 
cinco anos.

“Então não há razão para 
essa chorumela, essa lenga-
-lenga da oposição. O Estado 
brasileiro quebrou. O país 
quebrou. Não há dinheiro, 
não há capital, não há pou-
pança para isso. E por quê? 
Porque houve uma gestão 
perdulária. Gastaram demais 

 
ignorando os ganhos para a 
população, que já precisou 
de esperar por vários anos 
para adquirir, a um custo 
altíssimo, uma simples linha 
de telefone fixa. 

“Eu não estou aqui para 
dizer que eu estou satisfeita 
com o serviço da telefonia. 
Como milhares de brasilei-
ros, acho que tem muitos 
defeitos: cobram caro, e a 
prestação de serviço não é 
lá essas coisas. Por isso, as 
agências reguladoras têm pa-
pel importante. E aí o Estado 
é que tem que agir e interagir 
para que não haja prejuízo ao 
consumidor. O mau serviço 
de uma ou outra não pode 
anular a política geral de um 
país que precisa se inserir 
cada vez mais”, afirmou (Ag.
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e mal. E aí estamos pagando 
esse preço”, avaliou. Tam-
bém reclamou daqueles que 

até hoje criticam a privatiza-
ção do sistema de telefonia 
ocorrida nos anos 1990, 
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Especial

De acordo com o primeiro boletim 
epidemiológico sobre suicídio, 
divulgado ontem (21) pelo Ministério 
da Saúde, entre 2011 e 2016, 
62.804 pessoas tiraram suas 
próprias vidas no país, 79% delas 
são homens e 21% são mulheres

Andreia Verdélio/Agência Brasil

A divulgação faz parte das ações do Setembro Ama-
relo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. A taxa 
de mortalidade por suicídio entre os homens foi 

quatro vezes maior que a das mulheres, entre 2011 e 2015. 
São 8,7 suicídios de homens e 2,4 de mulheres por 100 mil 
habitantes.

Para a diretora do Departamento de Vigilância de Doen-
ças e Agravos Não-Transmissíveis e Promoção da Saúde, 
Fátima Marinho, esse número é maior pois há uma perda de 
diagnóstico dos casos de suicídio. Segundo ela, nas classes 
sociais mais altas há um tabu sobre o tema, questões rela-
cionadas a seguros de vida e diagnósticos feitos por médicos 
da família. “As pessoas mais pobres, em geral, captamos 
a morte porque ele vai pro IML [Instituto Médico Legal]”, 
explicou. Das 1,2 milhão de mortes, em 2015, 17% tiveram 
causa externa. Dessas 40% são registradas por causas não 
determinadas, segundo Fátima. “Ainda tem 6% de mortes 
que ainda não conseguimos chegar na causa. São cerca de 
10 mil mortes que foram por causa externa, violenta, mas 
não sabe porquê. Por isso temos esse subdiagnostico do 
suicídio”, disse.

No Brasil, os idosos, de 70 anos ou mais, apresentaram 
as maiores taxas, com 8,9 suicídios para cada 100 mil ha-
bitantes, mas, segundo Fátima, em números absolutos, a 
população idosa vem aumentando. Além disso, eles sofrem 
mais com doenças crônicas, depressão e abandono familiar. 
Ela explica que esse índice alto de suicídio entre idosos 
é observado no mundo todo. Os dados apontam que 62% 
dos suicídios foram causados por enforcamento. Entre os 
outros meios utilizados estão intoxicação e arma de fogo. 
Fátima conta que nos Estados Unidos são registrados mais 
suicídios por armas de fogo porque o acesso é mais facilitado.

A proporção de óbitos por suicídio também foi maior 
entre as pessoas que não têm um relacionamento con-
jugal, 60,4% são solteiras, viúvas ou divorciadas e 31,5% 
estão casadas ou em união estável. “E os homens casados 
se suicidam menos. O casamento é um fator de proteção 
para os homens e de risco para as mulheres”, disse Fátima, 
explicando que existe uma associação das tentativas de 
suicídio das mulheres com a violência intradomiciliar. Ela 
compara que as mulheres tentam mais e, por outro lado, 
os homens anunciam menos, mas são os que mais morrem 
por suicídio. Entre 2011 e 2015, a taxa de mortalidade por 
suicídio no Brasil foi maior entre a população indígena, 

Cerca de 11 mil pessoas tiram a 
própria vida todos os anos no Brasil

sendo que 44,8% dos suicídios indígenas ocorreram na 
faixa etária de 10 a 19 anos. A cada 100 mil habitantes são 
registrados 15,2 mortes entre indígenas; 5,9 entre brancos; 
4,7 entre negros; e 2,4 morte entre os amarelos.

Para Fátima, o alto risco de suicídio entre jovens indíge-
nas compromete o futuro dessas populações, já que elas 
também há um alto risco de mortalidade infantil. Segun-
do a secretaria especial de Saúde Indígena, Lívia Vitenti, 
existe um número alto de indígenas em sofrimento por 
uso álcool, disputas territoriais e confl itos com a família e 
com a população não indígena. Entre os jovenes, então, há 

falta de perspectivas de vida. 
Entretanto, o problema do 
suicídio indígenas não está 
distribuído por todo o terri-
tório, sendo mais frequente 
entre os Guarani Kaiowá, 
Carajás e Ticunas.

As notifi cações de lesões 
autoprovocadas tornaram-se 
obrigatórias a partir de 2011 
e elas seguem aumentando. 
Entre 2011 e 2016, foram 
notifi cadas 176.226 lesões 
autoprovocadas; 27,4% de-
las, ou seja, 48.204, foram 
tentativas de suicídio. As 
tentativas de suicídios são 

mais frequentes em mulheres. Das 48.204 pessoas que 
tentaram tirar a própria vida entre 2011 e 2016, 69% 
era mulheres e 31% homens. A proporção de tentativas 
de suicídio, de caráter repetitivo também é maior entre 
as mulheres. Entre 2011 e 2016, daqueles que tentaram 
suicídio mais de uma vez, 31,3% são mulheres e 26,4 são 
homens. O meio mais utilizado nas tentativas de suicídio 
foi por envenenamento, 58%. Seguido de objeto pérfuro-
-cortante, 6,5%; enforcamento, 5,8%.

Entre os fatores de risco para o suicídio estão transtor-
nos mentais, como depressão, alcoolismo, esquizofrenia; 
questões sociodemográfi cas, como isolamento social; psico-
lógicas, como perdas recentes; e condições incapacitantes, 
como lesões desfi gurantes, dor crônica e neoplasias ma-
lignas. No entanto, o Ministério da Saúde ressalta que tais 
aspectos não podem ser considerados de forma isolada e 
cada caso deve ser tratado de forma individual. Segundo o 
Ministério da Saúde, a existência de um Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) no município reduz em 14% o risco de 
suicídio. Na análise feita, é o único fator de proteção ao 
suicídio. Fátima ressalta, entretanto, que é preciso uma 
melhor distribuição desses centros, principalmente nas 
áreas com mais concentração de suicídios. Existem hoje 

no Brasil 2.463 Caps em 
funcionamento.

Como a ocorrência de 
suicídio é grande entre os 
indígenas, ser indígena por 
si só já é um fator de risco, 
explicou Fátima. Pessoas 
que trabalham na agro-
pecuária, que tem acesso 
a pesticidas, também são 
vulneráveis a cometerem 
suicídio por intoxicação. 
Os casos acontecem em 
quase todo país, mas Re-
gião Sul concentrou 23% 
dos suicídios, entre 2010 
e 2015. Segundo Fátima, 
alto nível de renda, pouca 
desigualdade social e bai-
xo índices de pobreza são 
características de municí-
pios que concentram mais 
suicídios.

Ela explica, entretanto que, no caso da Região Sul, 
existe a associação dos casos de suicídio com a agri-
cultura, especifi camente a cultura da folha do tabaco. 
Segundo Fátima, a folha verde do fumo pode causar uma 
intoxicação neurológica em quem mantém um contato 
muito próximo, “o efeito dessa intoxicação é chamada 
bebedeira da folha verde do fumo”. Além disso, o pesticida 
usado nessa cultura contém manganês, que é absorvido e 
depositado no sistema nervoso central. Fátima ressalta, 
entretanto, que esta é uma associação e que ainda não 
existe o nexo causal entre esse tipo de pesticida e os 
casos de suicídio.

“Então temos o risco ocupacional e a pressão social e 
econômica em cima de agricultores familiares. É uma 
exposição conjunta”, disse a diretora. Ela explicou que 
as políticas de incentivo para a diversifi cação das culturas 
no sul do país não tiveram um impacto importante pois o 
tabaco ainda é muito lucrativo. Além da Região Sul e de 
áreas indígenas, esse levantamento trouxe novas áreas 
com altas taxas de suicídio, que são a região da divisa de 
São Paulo e Minas Gerais e o estado do Piauí. Segundo 
Fátima, esses locais ainda precisam ser mais estudos, 
mas também há uma associação ao uso de pesticidas e 
a agricultura.

Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano 
no mundo. Por isso, em 2013, a Organização Mundial da 
Saúde desenvolveu um plano de ações em saúde mental 
que pretende reduzir em 10% da taxa de suicídio até 
2020. O coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras 
Drogas, Quirino Cordeiro, disse que o governo promovia 
ações na área de prevenção ao suicídio, mas agora que 
está começando a fazer uma política focada no tema. Uma 
das ações estratégicas é a construção do Plano Nacional 
de Prevenção ao Suicídio, para ampliar as ações para as 
populações vulneráveis.

Segundo ele, o Ministério da Saúde quer expandir a rede 
de CAPS, inclusive entre a população indígena, além de 
outras estratégias de cuidados na saúde mental. É im-
portante ainda cruzar os mapas para identifi car possíveis 
associações de causas de suicídios, como a associação 
com pesticidas. Outros órgãos e ministérios serão convi-
dados para apoiar futuras ações. Quirino explica que as 
políticas de prevenção ao suicídio devem focar em dois 
fatores, nos transtornos metais e nos meios de suicídio. 
“Sabemos que entre os vários fatores para o suicídio 
existe a presença do transtorno mental não tratado de 
maneira apropriado, então ter políticas públicas focadas 
nesses transtornos é importante”, disse.

Outra frente de ações é o controle de meios para o sui-
cídio, segundo Quirino, que tem um impacto importante 
na redução dessas mortes. “Muitas vezes quem comete 
suicídio está passando por problemas graves e acaba 
fazendo uma tentativa por desespero. Mas se não tem à 
mão um método, muitas vezes aquele momento passa e a 
pessoa não efetiva”, disse, explicando que o controle de 
armas é importante no Brasil, por exemplo, pois onde se 
restringe o acesso a armas, se reduz os casos de suicídio.

Agenda global



Vencimento e 

obsolescência de 

produtos, excesso 

de estoque e perda 

de venda por falta 

de mercadorias na 

gôndola são sintomas 

frequentes de um 

desbalanceamento entre 

oferta e demanda

A consequência imediata 
deste descompasso é 
a perda de giro dos 

produtos, que imobiliza o 
capital e, aumenta os custos 
de armazenagem e descarte. 
Numa tentativa de vende-los 
há perda direta na margem com 
descontos agressivos.

O motivo deste desbalance-
amento pelo lado da demanda 
advém da redução do poder 
de compra dos consumidores 
e também pela diminuição da 
confiança empresarial, que 
são pontos críticos para a sua 
previsibilidade. Apesar de ser 
uma situação fora do controle 
das empresas, uma área co-
mercial bem estruturada, que 
monitora as alterações da de-
manda e infl uencia o mercado 
por meio de campanhas, pode 
auxiliar no direcionamento 
desta demanda para produtos 
com maiores margens e/ou 
revisitar o processo interno 
para conseguir atender suas 
alterações.

Em contrapartida, pelo lado 
da oferta, toda a estrutura 
operacional, como produção e 
logística, deve estar preparada 
para atender esta demanda 
identificada ou modificada, 
colocando a mercadoria no 
local e no prazo corretos.

Estas duas forças, demanda 
e oferta, apesar de amplamente 
conhecidas e relevantes, não se 
relacionam de forma organi-
zada e direcionada na maioria 
das empresas, tornando-se um 
dos principais objetivos das 
organizações. Nas empresas 
que vivem por sazonalidades 
ou lidam diretamente com o 
mercado consumidor, há áreas 
de Planejamento de Demanda 
bem estruturadas, utilizando 
metodologias estatísticas para 
melhorar a previsibilidade de 
sua demanda.

Porém, ainda em muitos ca-
sos, o comercial e a produção 
não são envolvidos na deci-
são do quanto esta demanda 
planejada pode ser atendida. 
Por outro lado, há empresas 
que têm a área de Planeja-
mento de Produção como um 
direcionador do processo e 
que tem baixa interface com 

as áreas comerciais, fi cando a 
tomada de decisão no âmbito 
operacional da empresa.

Com o advento do Big Data 
e a possibilidade de trabalhar 
com uma quantidade quase 
infi nita de dados, as empresas 
têm cada vez mais direcionado 
seus esforços para entender 
melhor a demanda e adequar os 
processos internos, enquanto 
as restrições operacionais são 
direcionadas para reduzir seus 
erros de planejamento e aten-
dimento da demanda.

O processo de integrar e di-
recionar a demanda e a oferta 
vai além da análise de uma 
grande massa de dados, mas 
passa principalmente pela in-
tegração entre os responsáveis 
por todos os processos. Esta 
integração dos responsáveis 
é o propósito do processo de 
S&OP – Sales and Operations 
Planning que, com base nas 
informações das áreas res-
ponsáveis pela demanda e 
pela oferta defi ne fóruns de 
discussão e alinhamento entre 
os seus representantes.

Além das áreas diretamen-
te envolvidas no processo, é 
fundamental a participação 
da área fi nanceira para alinhar 
metas de receita, margem, 
orçamentos e investimentos 
disponíveis. Como há o envol-
vimento de diversas áreas, é 
necessário que haja patrocínio 
da alta direção, muitas vezes 
com apoio direto do CEO. 
Outro fator relevante também 
é a atribuição de metas com-
partilhadas deste processo 
entre as áreas envolvidas. Para 
obter sucesso neste processo é 
preciso haver a independência 
da equipe que irá direcionar 
as reuniões, constituída de 
profi ssionais dedicados à me-
todologia ou com o auxílio de 
consultorias, considerando as 
diversas visões para direcionar 
o melhor resultado para a com-
panhia e reportar as defi nições 
para todos os envolvidos.

A implantação deste proces-
so de S&OP pode aumentar 
a margem bruta de 25% a 
35%, bem como a redução 
substancial na obsolescência 
e vencimento de produtos e 
redução dos descontos dados 
para as mercadorias. Integra-
ção e disciplina são fatores 
fundamentais para aprimorar 
a relação e a contribuição das 
áreas envolvidas para otimizar 
o balanceamento entre a oferta 
e a demanda.

(*) É gerente de BPI (Business 
Performance Improvement) e líder 

da prática de Distribuição e Gestão 
de Estoques da Protiviti do Brasil, 

consultoria especializada em gestão 
de negócios, tecnologia, riscos e 

auditoria interna.

News@TI
GetNinjas abre inscrições para 1º Hackathon em 
São Paulo

@O GetNinjas, maior plataforma para contratação de serviços 
do Brasil, abriu inscrições para o Hackathon Ninja 2017, 

primeira maratona de programação promovida pela startup. 
Marcado para os dias 27 e 28 de outubro, o evento tem como 
objetivo encontrar soluções que permitam a todos os clientes 
o acesso às novas tecnologias para contratação de serviços, 
desde aqueles com pouco conhecimento em tecnologias aos que 
possuem defi ciência visual e/ou auditiva. As inscrições, que vão 
até o dia 3 de outubro, estão abertas para estudantes de cursos 
de tecnologia da informação, como ciência e engenharia da 
computação e análise de sistemas. Inscrições até o dia 3 de ou-
tubro (https://www.meetup.com/pt-BR/Hackathon-Ninja-2017/
events/242535906/?_cookie-check=lvk7DFf7A9iXEqoL).

Archie Estrutura Co-Working dedicado ao 
mercado de arquitetura e decoração

@Um co-working dedicado exclusivamente ao mercado 
de arquitetura e decoração será inaugurado até o fi nal 

do ano na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O projeto é um 
braço da Archie, uma plataforma digital em que arquitetos e 
decoradores pudessem atender um número maior de clientes e 
desenvolver propostas de forma rápida, simples e prática com 
custos mais reduzidos. As obras estão em andamento e a Archie 
já está recrutando profi ssionais interessados em assegurar uma 
posição na rede de relacionamento da startup. A ideia das em-
preendedoras Fernanda Leão e Vanessa Prado Lopes, sócias da 
Archie, surgiu a partir do lançamento do site, uma espécie de 
“Uber da Decoração” que gera oportunidades principalmente 
para profi ssionais autônomos e pequenos escritórios de prestar 
serviços pela Internet em  propostas para repaginar o visual da 
casa a um custo acessível de R$ 299 por ambiente.

São Paulo, sexta-feira, 22 de setembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A integração das 
áreas operacionais e 
comerciais a favor da 
gestão de estoques

Victor Tubino (*)

Em um mundo cada vez 
mais conectado, não é exa-
gero afi rmar que as empresas 
que são adeptas ao Business 
Intelligence estão vivendo 
o seu melhor momento em 
termos de disponibilidade 
de informações estratégicas. 
Graças à tecnologia, a tomada 
de decisão nunca esteve tão 
avançada e assertiva. Este 
cenário só é possível por 
conta do conceito de Big Data 
Analytics, que revolucionou 
a forma como as companhias 
entendem seus clientes. E dentre tantos segmentos é notável 
que as áreas de Marketing e Publicidade são duas das que mais 
se benefi ciaram deste tipo de evolução.

As rotinas destes setores foram completamente otimiza-
das. Hoje, os processos de marketing e publicidade são mais 
precisos e o uso de ferramentas que analisam dados passou a 
ser vital para as empresas, já que agora é possível entender o 
consumidor de forma profunda e compreender suas preferên-
cias e necessidades. Como os clientes estão mais exigentes, é 
preciso compreender os reais motivos que o levam a consumir 
um determinado serviço ou produto, e isso exige uma análise 
minuciosa. Vale lembrar que antes as marcas agiam olhando 
para trás, interpretando dados do passado, e hoje são obrigadas 
a monitorar seu mercado em tempo real para que a tomada de 
decisão seja a mais assertiva possível.

As ferramentas baseadas em Big Data possibilitaram a análise 
de dados não estruturados oriundos dos mais diversos processos 
internos como, por exemplo, vendas, relacionamentos, aten-
dimento aos clientes, e também de mídias digitais como blogs 
e redes sociais. Estas soluções são vitais para o Marketing e a 
Publicidade, uma vez que em plena era da informação é fun-
damental trabalhar com dados e evidências, deixando de lado 

a intuição para construir uma 
inteligência competitiva que 
empodere os gestores.

Se observarmos o mercado 
atual, conseguimos listar óti-
mos exemplos de criação de 
vantagem competitiva a partir 
de estratégias baseadas em 
Analytics. Com a ascensão do 
e-commerce, por exemplo, é 
possível ver muitas empresas 
deste setor utilizarem dados 
do perfi l de seus consumidores 
para defi nir, em tempo real, os 
produtos a serem oferecidos. 

A gigante do streaming, Netfl ix, também realiza grande parte 
das suas vendas de pacotes por meio de recomendações cus-
tomizadas. Companhias do mercado fi nanceiro correlacionam 
dados públicos de diversas fontes de seus clientes para auxiliar 
a construção de seu perfi l de crédito. Poderíamos listar ainda 
muitos outros casos em que o levantamento de informações se 
tornou um aliado dos negócios prósperos.

Há alguns anos, um dos desafi os para a implementação do 
Big Data nas estratégias de Marketing era a complexidade das 
soluções, que eram usadas em maioria por especialistas em 
estatísticas. Felizmente, hoje as ferramentas analíticas estão 
cada vez mais simples e intuitivas, possibilitando que as com-
panhias da área possam antecipar movimentos estratégicos de 
seus competidores, acompanhar as ações de diversas marcas 
no ambiente digital e entender o comportamento do mercado. 
Por fi m, temos que aceitar que o Big Data chegou para fi car e 
os negócios que, por alguma razão, resistirem à sua adoção, 
tendem a fi car para trás.

(Fonte: Eduardo Prange é CEO da Zeeng – Data Driven Platform, e atua com 
Marketing Digital há mais de dez anos, com participação em mais de cem 

projetos relacionados ao tema).

Big Data: entenda como a tecnologia analítica 
tornou-se vital para o marketing e a publicidade

Apreendedorismo 

O canal está desde 2015 no ar e dispo-
nibiliza, quinzenalmente, palestras sobre 
marketing digital, empreendedorismo, 
inovação, tendências e tecnologia, entre 
outros temas. O objetivo é apoiar a capa-
citação, conectar profi ssionais do mercado 
a pequenos e médios empresários e ajudá-
-los a construir negócios bem-sucedidos. O 
portal é uma iniciativa da Locaweb e possui, 
atualmente, 70 webinars disponíveis e mais 
de 9.600 inscritos. 
Site: https://www.eventials.com/locaweb/
groups/apreendedorismo/ 

Escola de E-commerce

Criada em maio deste ano pela Tray, a 
Escola de E-commerce transmite conhe-
cimento sobre o varejo virtual de forma 
prática, estimulando o crescimento, a 
profi ssionalização e o planejamento do 
mercado.  O conteúdo é gratuito e busca 
capacitar desde pessoas que não conhecem 
nada sobre o assunto até profi ssionais com 
vivência no setor. O portal possui mais de 
250 conteúdos exclusivos, que variam entre 
vídeos, e-books e artigos.
Site: https://escoladeecommerce.tray.
com.br/ 

Webinars All iN

Com o objetivo de reforçar ou ensinar 
novas estratégias para os empreendedo-
res que utilizam o e-mail marketing como 
forma de comunicação com seus clientes, 
os Webinars All iN estão no ar desde 2015. 
No total, já são mais de 30 apresentações, 
com cerca de 5.400 visualizações. Entre 
os temas abordados estão entregabilidade 
de e-mail marketing, remarketing, engaja-
mento de base e dicas para campanhas em 
datas comemorativas, entre outros.
Site: https://www.eventials.com/allinmail/
talks/ 

Robson Costa (*)

A comunicação assertiva, 
de acordo com estudo 
feito por Albert Mehra-

bian, publicada em seu livro “O 
Corpo Fala”, tem seu sucesso di-
vidido em: 7% nas escolhas das 
palavras, 55% nos gestos e 38% 
no tom da voz. Agora, imaginem 
fazer todo esse processo sem o 
famoso olho no olho, sem boa 
parte daquilo que lhe garante 
o sucesso? Os dados refl etem 
o tamanho da importância no 
bom atendimento para que se 
concretize as vendas. Imagine 
alguém usando o telefone com 
interesse ou curiosidade num 
determinado produto e não se sentir confortável ao falar com 
o vendedor?

Se para um televendas, o vendedor é a escada que dá acesso a 
empresa, a sua voz precisa ser os degraus que facilitarão isso de 
acontecer. Uma voz que transmita segurança, empatia, aquela voz 
amigável de se ouvir o tempo que for necessário para se fechar 
um negócio, além é claro, de um bom script. A argumentação 
é  muitas vezes um problema: é possível ser muito criativo, e 
toda a empresa deve saber o que vende, como vende e quais 
os principais benefícios que o serviço ou produto oferece. Mas 
em alguns casos, quando a argumentação já foi bem trabalhada 
(principalmente dos grandes call centers que já possuem muitos 
treinamentos na área) o problema fi ca por conta da impertinência.  
A questão é que nesses casos, ter um atendimento de vendas 
mais preocupado com o cliente -e não somente com a venda - é 
vital. Afi nal, tudo o que temos hoje é personalizado, então por-
que este serviço seria “robotizado”? Veja seis dicas para tornar 
o atendimento impecável:

1. Tenha ritmo: se o atendente estiver inseguro ou ansioso, 
o tom de voz deixará transparecer. O cliente perceberá que há 

Seis dicas para um bom 
atendimento ao cliente

O tom de voz dá o “tom” essencial para criar relacionamento e fi delidade com o bom atendimento ao 
cliente

algo errado e vai tirar conclusões precipitadas, desistindo do 
atendimento. É importante portanto buscar um meio termo 
repassando informações de forma objetiva.

2. Controle o tempo: O tempo de espera é o campeão das 
reclamações e é importante que seu cliente perceba que você 
valoriza o tempo dele, com informações sempre à mão e rápidas.

3. Seja carismático: o carisma faz com que o cliente se sinta 
mais confortável, além de valorizar a educação do cliente que 
pode se dispor a esperar mais um tempo simplesmente pelo 
relacionamento amigável na ligação.

4. Tenha equilíbrio: o cliente pode estar passando por uma 
situação estressante, ser grosseiro ou seco, mas o profi ssional 
precisa manter a cordialidade e buscar um tom de voz calmo 
para transmitir tranquilidade, quem sabe até mesmo mudando 
a postura inicial do cliente. 

5. Fique de prontidão: não demore para atender ao telefone. 
Os clientes se sentem negligenciados, desvalorizados e até mesmo 
desistir de entrar em contato com sua empresa. Afi nal, um contato 
telefônico com certeza é algo que para ele precisa de urgência.

6. Treine sua equipe: é importante orientar e treinar a equi-
pe com profi ssionais que entendam do assunto, registrando o 
atendimento e mostrando nas gravações os pontos que podem 
ser melhorados.

Ou seja, nada de apresentar ao seu cliente a impressão 
de que ele está “sendo interrompido”, que a ligação é uma 
“perda de tempo”, ou  mesmo exaurir a paciência dele com 
insistências. O vendedor moderno tem que usar a tecnologia a 
seu favor para um fechamento efetivo e um cliente satisfeito, 
seguro de que a empresa deseja tanto a qualidade quanto o 
sucesso dele mesmo. 

(*) É diretor do Grupo Encanto Telecom  http://encantotelecom.com.br.

Três canais gratuitos para quem deseja empreender
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Fazer 

mea-(?):
admitir o

erro

A criatura
como o
Pégaso
(Mit.)

(?) de voo:
monitora
pousos e 

decolagens
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3/ivo — ode. 4/tala. 5/sábia — salto. 12/corregedoria.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o terceiro dia da lunação. A Lua junto com Júpiter em uma conjunção deixa o astral mais positivo. Às 10h06 a Lua 

em mau aspecto com Urano pode trazer imprevistos e mudanças de planos. Em seguida a Lua fi ca fora de curso até ingressar 

em Escorpião às 14h41. O astral vai fi car mais tenso e as emoções bem intensas. Mercúrio em bom aspecto com Plutão permite 

uma comunicação mais ampla que faz ir a fundo nos assuntos. Às 17h03 o Sol ingressa em Libra e se inicia a Primavera que 

marca o início da nova estação. À noite a Lua em aspecto positivo com Vênus nos convida ao prazer e maior intensidade social.
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O astral vai fi car mais tenso e as 
emoções bem intensas. Poderá 
surgir algum aborrecimento pessoal 
repentino ainda nesta sexta. Os 
confl itos ocorrem por atitudes como 
o sentido de posse e aumento do 
ciúme nos relacionamentos sociais. 
Será um bom fi nal de dia para o 
recolhimento. 65/865 – Verde.

A situação em geral deve melho-
rar ao usar de atitudes afáveis e a 
delicadeza nos contatos. Haverá 
um sentido maior à determinação 
para obter aquilo que deseja. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes adiadas antes usando 
sua intuição. 54/654 – Azul.

Mercúrio em bom aspecto com 
Plutão permite uma comunicação 
mais ampla que faz ir a fundo nos 
assuntos. Deve ter cuidado com pes-
soas que nutrem ambições que des-
consideram interesses dois demais e 
querem a qualquer custo realizar sua 
vontade. 61/561 – Amarelo.

O dia é ótimo para as relações sociais 
com a Lua em Libra na fase nova. Use 
de muito entusiasmo nas relações 
íntimas e sexuais e irá conquistar 
e encantar a todos. Às 17h03 o Sol 
ingressa em Libra e se inicia a Pri-
mavera que marca o início da nova 
estação. 45/145 – Verde.

O romantismo melhora as relações 
amorosas. A depressão e a melan-
colia, fatores negativos que pode 
empanar a alegria de momentos de 
lazer e descanso. Atividades que 
envolvam riscos podem ser bem 
desenvolvidas e os compromissos 
materiais serão muito produtivos. 
84/484 – Amarelo.

Perigo de acidente, atritos ou discus-
sões neste fi nal de lua minguante. 
Dia bom para tratamentos de saúde 
e tudo que seja benéfi co ao orga-
nismo. Pequenos aborrecimentos 
perturbam em casa ou no trabalho. 
Realize o que não deu certo antes, 
suas chances aumentam agora. 
99/399 – Verde.

Terá novos objetivos, dedique-se a 
atividade rotineira e cumpra o que 
foi combinado. Precisa resolver situ-
ações difíceis, que ainda o perturbam 
tanto no lar como no trabalho. A 
insatisfação é o fator negativo que 
pode empanar a alegria do lazer e 
descanso no fi nal desta sexta.  54/854 
– Amarelo.

Uma oportunidade de melhorar a 
sua situação profi ssional está a cami-
nho. Lua em mau aspecto com Urano 
pode trazer imprevistos e mudanças 
de planos. À noite a Lua em aspecto 
positivo com Vênus nos convida ao 
prazer e maior intensidade social.  
81/681 – Azul.

Nesta sexta pode aumentar a pregui-
ça e a difi culdade de se satisfazer na 
sua escolha. Use sua habilidade para 
expressar o que sente e convencer 
as pessoas. Precisa evitar que suas 
ambições o impeçam de ver a reali-
dade como ela realmente é. 53/953 
– Amarelo.

Este é um dos dias mais negativos 
e perigosos, por isso devemos ter 
muito cuidado com tudo a volta. O Sol 
e a Lua em Libra aumentam a chance 
de receber convites para festividades 
e comemorações. Inicie algum novo 
trabalho ou atividade que esteja em 
seus planos. 54/254 – Azul. 

Superando alguns problemas, virá 
melhoria da situação material e 
financeira. Bom para expressar 
sentimentos e usar de solidariedade. 
Há uma ampliação do sentido de 
posse e aumento do ciúme nos rela-
cionamentos íntimos.  Não exagere 
no ciúme que afasta o amor de perto 
de você. 09/509 – Verde.

Encare a realidade dos aconteci-
mentos e aceite as situações que a 
vida dá numa boa, sem revolta com 
os problemas que serão resolvidos. 
Uma atitude generosa pode ser 
uma forma prática de demonstrar 
seus sentimentos. Até o aniversário 
siga a rotina, sem mudar sua vida. 
88/388 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 22 de Setembro de 2017. Dia de São Maurício, São Focas, 
São Emerenciano, São Tomás de Vilanova, e Dia do Anjo Hahahel, 
cuja virtude é a força. Dia Nacional da Fauna, Dia Nacional da 

Juventude Brasileira, Dia da Confraternização, Dia do Con-

tador, Dia do Economista, Dia do Técnico Agropecuário e Dia 

dos Amantes. Hoje aniversaria a cantora Vanusa que faz 70 anos, o 
goleiro Velloso que nasceu em 1968, o ator Jonas Torres que nasceu 
em 1974, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno faz 41 anos e a 
modelo Fernanda Tavares que nasceu em 1980.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste último dia e grau é prático, disciplina-
do, altamente intuitivo, honesto, trabalhador e com capacidade 
de liderança. Dá muito valor à sinceridade de propósitos e têm 
bom discernimento para avaliar situações e pessoas. Sente ne-
cessidade de alguém ao seu lado, para partilhar suas ideias e 
planos. Normalmente vive relacionamento estável e duradouro. 
No lado negativo tende a ser muito reservado e sempre quer 
ter o domínio de tudo.

Dicionário dos sonhos
BOI - Ver diversos, abundância. Preto, luto. Malhado, 
brigas e desavenças em família. Se for perseguido, não 
assuma compromissos neste período. Gordo, sorte no 
jogo. Esquarteja-lo, ganhos na loteria. Números de 
sorte:  09, 13, 39, 60 e 93.

Simpatias que funcionam
Melhorar de vida: Pegue um lenço branco, uma caixa 
de fósforos vazia, três grãos de milho e três dentes de 
alho. Guarde a caixa com os ingredientes atrás da porta 
de seu quarto. No dia seguinte, enterre a caixa num 
canteiro de rosas; pegue três rosas, retire as pétalas 
e enrole no lenço branco. Guarde esse lenço dentro 
de uma gaveta e não deixe que ninguém toque nele 
para não levar sua sorte embora.
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A atriz Carol Hubner 
estreou na peça 
“Amor, Humor,
o Resto é Bobagem”

A comédia de situações e 
relacionamentos conta 
sobre o cotidiano de 

quatro amigos solteiros que vi-
vem de maneira independen-
te, porém moram no mesmo 
apartamento. Laura, Mariana 
e Tadeu, papeis de Michelle 
Galego, Mônica Carvalho e 
Sandro Pedroso recebem a 
socialite Nicole, vivida por 
Carol Hubner, para comple-
tar o quarteto que passa por 
diversas hilárias situações. A 
socialite é comunicada do pe-
dido de divórcio do milionário 
Antônio Augusto em plena 
festa de aniversário e, falida, 
encontra como alternativa se 
mudar pra casa dos amigos e 
vê sua vida ser alterada com-
pletamente.  

Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovani 
Gronchi, 5819. Sábados às 21h e domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 50 e  R$ 25 (meia).

Nota
Gabriel Elias é um dos novos 

destaques da música nacional. 
Com números impressionantes 
na internet, são mais de 19 
milhões de acessos no YouTube 
e 1,3 milhão de  seguidores no 
Facebook, o cantor e compo-
sitor lançou no começo desse 
ano seu primeiro álbum, “Solar” 
(Deck). Agora ele apresenta 
seu novo trabalho, o EP “Casa 
de Praia”, em todas plataformas 
digitais. O EP foi produzido por 
Rafael Ramos (Pitty, Vanguart, 
Titãs) e gravado no estúdio 
Tambor (Rio de Janeiro), em 
formato ao vivo. Nele estão 
quatro releituras acústicas de 
canções já conhecidas do públi-
co e cantadas em coro em seus 
shows. Entre elas, “Pequena 
Flor”, cujo clipe que acaba de 
ser divulgado (www.youtube.
com/watch?v=PrHzSxP0ypg). 

Zizi Possi

Com direção de José Possi Neto, o novo espetáculo de 
Zizi Possi, “À Flor da Pele”, promete emocionar o público. 
A apresentação reconstrói o caminho que uma personagem, 
mergulhada num processo de depressão, faz para sair das trevas 
e reencontrar a luz. Assumindo um tom confessional, Zizi vai 
encarnar as dores da doença do século e reconstruir o caminho 
da felicidade através de um roteiro que une música e poesia, 
tornando-os remédios sem efeitos colaterais. Zizi interpreta 
poemas de Eduardo Ruiz, poeta e autor de peças de teatro, 
somados a citações de F. Nietzsch e Donna Tartt. E musical-
mente, a cantora conta com a parceria de Felippe Venâncio, 
na direção musical, e divide o palco com os músicos Vinicius 
Gomes e Daniel Grajew. Entre as músicas que farão parte do 
roteiro estão “O que Será (À Flor da Pele)”, de Chico Buarque 
e “La vida es mas compleja de lo que parece”, de Jorge Drexler.

Serviço: 04, 09, 10, 11, 17 e 18 de outubro. Local: Teatro Cetip, R. dos Coropés, 
88. Quartas (04, 11 e 18), segunda (09) e terças (10 e 17) às 21h. Ingressos: de R$ 
50 a R$ 160.

Vidas
Na peça “Eigengrau, No Escu-

ro”, Rosa acredita em tudo, do 
amor verdadeiro à numerologia. 
Ela aluga um quarto no peque-
no apartamento de Carol, uma 
engajada ativista que luta contra 
a opressão da sociedade domina-
da pelos homens. Marcos aposta 
no poder do marketing - na vida 
pessoal e profi ssional. Ele, por 
sua vez, divide seu espaçoso imó-
vel com Tomás Gordo, que está 
vivendo um luto que parece não 
ter fi m. Em uma cidade grande 
e massacrante, procurar pela 
pessoa certa e por um lugar no 
mundo pode levar esses quatro 
jovens a caminhos inesperados 
e, por vezes, sombrios. Com 
Andrea Dupré, Daniel Tavares, 
Renata Calmon e Tiago Real.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Quintas e sextas às 21h. Ingresso:R$ 40. 
Até 06/10.

Comédia

Peça “Amor, Humor, o Resto é Bobagem.”
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Cena da peça “Eigengrau, no Escuro”

Tenha calma!
Neste dia de sua vida, acre-
dito que Deus quer que você 
saiba... Que a manhã chega 
todos os dias; o nascer do sol 
não falha, nem o pôr-do-sol. 
Dê um tempo. É tudo que é 
necessário. Simplesmente 
dê um tempo. Não tente 
apressar o rio. Os ciclos da 
vida se apresentam, se com-
pletam, e aplainam todas as 
rotas e terrenos. Tente não 
ser capturado pelo quadro 
atual. Observe, de prefe-
rência, o Grande Quadro. 
Lá sua paz será encontrada. 
Os ciclos compensarão este 
momento, se você permitir, 
e até isso passará.
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.



No dia seguinte, no 

mesmo dia, na hora, 

urgente... é bem 

provável que o desafi o 

do tempo de entrega 

seja cada vez mais 

determinante no serviço 

de compras on-line

Entregas cada vez mais 
rápidas podem deman-
dar estratégias diferen-

ciadas e combinar operações 
logísticas em lojas, aplicativos 
para viagens compartilhadas, 
veículos de separação e entre-
ga, sistemas de gestão opera-
cional, entre outros serviços.

Onde está o produto? As lojas 
terão que ser superdimensio-
nadas? Qual é o risco da rup-
tura neste cenário? Os custos 
de atender a partir de duas 
lojas próximas compensam? 
Teremos tempo para negociar 
com o cliente uma possível 
substituição de compra? E o 
concorrente, como atuará? 
Como o concorrente estará 
abastecido para atender a de-
manda? Qual o papel do S&OP 
neste cenário? Será necessário 
contratar mão-de-obra nas 
lojas? E a estrutura organiza-
cional das lojas para atender os 
dois canais? As questões são 
inúmeras, mas o ambiente é 
rico de oportunidades.

Desde quando começou a 
ganhar importância no Brasil, 
no começo dos anos 2000, o 
e-commerce tem gerado dis-
cussões sobre as operações 
logísticas para suportar sua 
estratégia. Nos primeiros pro-
jetos logísticos de e-commerce 
desenvolvidos pela equipe do 
grupo IMAM, a oferta de ser-
viços/operações, bem como a 
necessidade de melhor enten-
der o comportamento do canal 
“on-line”, ajudaram muitas 
empresas a implementar pro-
jetos com operações logísticas 
independentes.

Essa realidade, no entanto, 
está mudando, exemplo disso 
é o anúncio recente da gigante 
varejista Target, que passará a 
fornecer um serviço de entrega 
de itens variados, até o dia se-
guinte a compra, por uma taxa 
fi xa de US$ 4,99/caixa, como 
destacado pelo periódico Su-
pplyChainBrain, em 31 de julho 
de 2017. A operação foi testada 
inicialmente com os funcioná-
rios da empresa e estreia agora 
na região de Minneapolis, perto 
da sede da Target. Mas a prin-
cipal novidade desta operação 
não é a entrega em si e sim a 
Integração Operacional.

O conceito por trás desta 
nova operação da Target elimi-
na defi nitivamente a separação 
que existia entre o atendimen-
to do e-commerce e o das lojas 
físicas. As prateleiras agora 
também abastecem a demanda 
do comércio eletrônico e as 
lojas físicas também operam 
como armazéns, onde os fun-
cionários passam a responder 
pelo “picking” e pelo processo 
de embalagem em suas ativi-
dades diárias.

Este tipo de operação, em-
bora exista a necessidade de 

um ótimo planejamento ope-
racional baseado na gestão da 
demanda, está se mostrando 
muito mais econômica do que 
manter centros de distribuição 
específi cos para atender as 
demandas das lojas físicas e 
virtuais. E, no caso da Target, 
as barreiras para que esta 
integração funcione estão 
sendo removidas dentro das 
próprias lojas.

O que tem motivado empre-
sas como a Target a desenvol-
ver este tipo de operação é a 
necessidade de resposta direta 
ao serviço que a Amazon.com 
tem oferecido ao mercado, 
para alimentos e mercadorias 
domésticas, a uma taxa fi xa de 
US$ 5,99/caixa. O serviço da 
Amazon.com é parte de uma 
estratégia do maior varejista 
mundial na guerra com super-
mercados/varejistas, que tam-
bém inclui a abertura de lojas 
físicas em locais selecionados, 
o que já fi cou claro quando da 
aquisição da rede WholeFoods. 

Além disso, tanto a Amazon 
quanto a Target também estão 
competindo com a Instacart, 
empresa que fornece entregas 
a domicílio de mercadorias de 
vários varejistas físicos. Mas se 
já existem empresas operando 
esta logística para determi-
nados varejistas, não seria 
mais viável a Target ou outro 
varejista utilizar os serviços 
da Instacart, por exemplo? A 
difi culdade para este tipo de 
operação se dá pelo aumento 
contínuo da velocidade e con-
veniência para o consumidor 
“on-line”. 

A tendência é que, na maioria 
dos casos, as operações a par-
tir de centros de distribuição 
tradicionais não mais conse-
guirão atingir os objetivos de 
entrega, principalmente se 
estas instalações estiverem 
localizadas distantes dos cen-
tros populacionais. Será muito 
melhor atender as demandas 
diretamente das lojas, que 
podem estar a apenas alguns 
quarteirões do comprador 
“on-line”.

O fato de serviços diferen-
ciados de atendimento da 
demanda “on-line” serem cada 
vez mais “convenientes”, acaba 
naturalmente criando um grau 
de exigência maior de comodi-
dade e, com o passar do tempo, 
as pessoas tenderão a comprar 
mais “on-line”. Atualmente já 
se identifi ca um número menor 
de pessoas ingressando nas 
“lojas”, mas simultaneamente 
vemos as mesmas ganharem 
um papel estratégico no aten-
dimento das necessidades 
destes clientes.

Certo ou errado? Não se tem 
certeza... apenas vale o des-
taque do que parece ser uma 
realidade cada vez mais próxi-
ma. Se você é lojista, pense e 
invista mais em logística e se 
você é profi ssional de logística, 
observe e estude mais a loja 
como um cenário de muitas 
oportunidades. 

Sucesso a todos!
 

(*) - É diretor do grupo IMAM,
que há 37 anos atua na área editorial, 

de consultoria e treinamento
em logística.

Aproveitando o tempo e 
o espaço - A logística do 

e-commerce nas lojas físicas
Eduardo Banzato (*)
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A divergência com o gover-
no federal repercutiu no 
Congresso Brasileiro de 

Mineração, evento organizado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram) em Belo 
Horizonte.

A MP 789/2017 alterou as 
alíquotas da Compensação 
Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (Cfem), 
o conhecido royalty cobrado 
das empresas que atuam no 
setor. As mudanças precisam 
ser votadas no Câmara até o 
dia 28 de novembro para não 
perderem a validade. De acor-
do com o Ibram, mais de 500 
emendas foram apresentadas 
e já há questionamentos se os 
deputados conseguirão analisar 
a matéria no prazo.

A expectativa da entidade, 
que representa as principais 
empresas e instituições bra-
sileiras que atuam no setor 
mineral, é convencer os parla-
mentares a fazerem mudanças 
na MP. “Nós fomos pegos de 
surpresa, porque nos diziam 
que as alterações nos royalties 
ocorreriam por meio de um 
projeto de lei. De repente, veio 
a MP atropelando o debate. E 
o que foi apresentado traz al-
gumas controvérsias do ponto 
de vista da indústria”, diz Mar-
celo Ribeiro Tunes, diretor de 
Assuntos Minerários do Ibram.

Entre as mudanças previstas 
na MP, a alíquota do nióbio (ele-
mento químico usado como liga 
na produção de aços especiais e 
um dos metais mais resistentes 
à corrosão)  e do diamante so-
bem de 2% para 3%. A do ouro 
vai de 1% para 2%, enquanto a 
dos minerais da construção civil 
cai de 2% para 1,5%. Em relação 
à alíquota do minério de ferro, 
é previstos um escalonamento. 
Ele fl utuará entre 2% e 4% con-
forme variações de índices do 
mercado internacional. Antes, 
o percentual era fi xado em 2%.

De acordo com o Ministério 
de Minas e Energia, as alíquo-
tas são ainda bem inferiores às 
praticadas em outros países. 
Na Austrália, por exemplo, os 
royalties do minério de ferro 
chegariam a 7,5% sobre o lucro.

Para Marcelo Ribeiro Tunes, 
essa comparação não deve ser 
feita de forma isolada. Ele diz 
que, ao olhar a carga tributária 
como um todo, se verifi ca que o 
custo da mineração no Brasil é 
muito alto. O diretor do Ibram 
lamenta também que especifi -
dades não tenham sido conside-
radas para as mudanças. “Nós 
temos mais de 90 substâncias 
mineiras e cada um delas há 

A MP 789/2017 alterou as alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (Cfem), o conhecido royalty cobrado das empresas que atuam no setor.

Empresas de mineração 
querem mudanças na MP

que altera royalties do minério
Empresas e entidades ligadas ao setor mineral vêm manifestando publicamente o descontentamento 
com o aumento dos royalties do minério, estabelecido por uma medida provisória (MP) assinada em 
julho pelo presidente Michel Temer

Ricardo Teles/Portal Brasil

processos e situações diferen-
tes. Há minerais com mais de 
uma destinação”, argumenta.

Marcelo considera que o vo-
lume de emendas apresentadas 
por diversos setores envolvidos 
no assunto mostra que faltou 
diálogo. “O potássio, por exem-
plo, era taxado em 3%. E isso 
sempre foi apontado como um 
problema porque nós impor-
tamos 90% do potássio que 
consumimos. A proposta era 
diminuir para 2%. O deputado 
Leonardo Quintão, que relatou 
o projeto ainda durante o gover-
no anterior, tinha concordado. 
Na última hora, ele manteve 
em 3%. Então há emendas de 
diversos envolvidos. Empresas 
que trabalham com ouro, por 
exemplo, também sugerem um 
escalonamento nos moldes no 
minério de ferro”, conta.

Outra mudança estabelecida 
pela MP é que as alíquotas 
passarão a incidir sobre a re-
ceita bruta e não mais sobre o 
faturamento líquido da venda 
do minério. A queixa do Ibram 
é que, dessa forma, o royalty 
incidirá sobre serviços que 
não são mineração, como o 
transporte. A entidade alega 
que, para alcançar o mercado 
chinês, um dos principais com-
pradores, é preciso vencer a 
concorrência da Austrália, que 
está bem mais próxima. Por esta 
razão, o aumento dos custos 
com transporte reduziriam a 
competitividade do Brasil. 

Novo marco legal
A MP que alterou as alíquotas 

dos royalties do minério não 
foi uma medida isolada. Junto 
com ela, o presidente Michel 

Temer assinou mais duas 
MPs. Uma prevê a criação da 
Agência Nacional de Mineração 
(ANM) e a futura extinção do 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). A 
nova estrutura será uma autar-
quia especial com autonomia 
administrativa e fi nanceira e a 
expectativa é que ela tenha uma 
melhor nível de gerenciamento 
das atividades do setor.

A terceira MP muda diversos 
pontos do Código de Minera-
ção, criado nos anos 1960 e 
atualizado pela última vez em 
1996. São alteradas normas 
para a pesquisa no setor, para 
as concessões, para a aplica-
ção de multas, entre outros. 
“É um momento histórico de 
mudanças pragmáticas rumo 
à modernização institucional e 
regulatória demandada há mais 
de três décadas pelo setor”, 
disse o Vicente Lôbo, secre-
tário de Geologia, Mineração 
e Transformação Mineral do 
Ministério de Minas e Energia. 
Presente no Congresso Brasilei-
ro de Mineração representando 
o ministro, ele negou que as 
novas alíquotas da Cfem irão 
reduzir os investimentos das 
empresas no país.

De acordo com Vicente 
Lôbo, o novo marco legal da 
mineração faz parte de um 
conjunto de medidas que 
buscam um novo caminho 
de desenvolvimento, dire-
cionado para a retomada do 
crescimento e para a busca 
incessante do progresso. “Es-
tamos reconhecendo que os 
recursos públicos das empre-
sas estatais são escassos para 
fi nanciar novos investimentos 

no grau necessário e, assim, a 
parceria com o setor privado é 
absolutamente fundamental”.

Para o secretário, a maior 
vantagem das novas MPs é 
trazer segurança jurídica, uma 
vez que o marco legal anterior 
levou a abertura de uma série 
de ações judiciais envolvendo 
a mineração. “Este cenário de 
intensa judicialização aumen-
ta a desconfi ança dos inves-
tidores. Daí a importancia da 
revisão dos marcos legais.” Ele 
também citou como benefícios 
a ampliação do investimento 
de pesquisa, a geração de 
novas jazidas, a diversifi cação 
da matriz mineral brasileira, 
a superação do passivo pro-
cessual e a desburocratização 
do setor.

Clóvis Torres, diretor-exe-
cutivo da Vale e presidente 
do conselho diretor do Ibram, 
reconheceu que o governo 
atendeu algumas demandas 
históricas do setor, mas lamen-
tou as mudanças na Cfem. “De 
uma hora para outra fi cou bem 
mais caro minerar no Brasil. E 
não houve a contrapartida para 
fomentar os investimentos. Se 
já estava difícil atrair investi-
mentos externos para o setor 
mineral, a perspectiva fi cou 
ainda mais nublada”, disse.

O Congresso Brasileiro de 
Mineiração ocorre em conjunto 
com o ExpoIbram e é um dos 
maiores eventos do mundo 
com este tema. A previsão é 
que sejam mobilizadas 40 mil 
pessoas. São 450 estandes e 
há participação de empresários 
e empresas de 28 países. A 
programação inclui uma vasta 
agenda de debates.

A energia fotovoltaica continua avan-
çando no país e o número de conexões 
instaladas continua crescendo de acordo 
com os dados que vem sendo divulgados 
pela Aneel. Em junho do ano passado, 
o país registrava quatro mil conexões e 
atualmente este número está próximo 
de 15 mil instalações, representando um 
aumento de 300%. Para Aneel, se a taxa 
de crescimento continuar com a mesma 
velocidade, a expectativa é que até 2024 
o Brasil alcance 4,5 GW (Giga Watt) da 
capacidade de energia instalada. 

O setor segue acirrado devido às diver-
sas movimentações que estão ocorrendo, 
especifi camente os leilões de energia. Os 
leilões públicos ainda são a principal forma 
de contratação on-grid (conectado à rede) 
de energia no Brasil e é a Aneel a responsá-
vel por sua realização. Quem tem a menor 
tarifa geralmente vence, visando a efi ciência 
na contratação de energia. Por enquanto 
foram realizados por volta de dois leilões de 
energia solar seguindo os mesmos padrões 
dos leilões de energia convencionais. 

Na primeira ocasião, em outubro de 
2014 contratou-se 1 GW, que foi injetado 
na rede elétrica do país a partir deste ano. 
No segundo, em agosto de 2015, também 
foi comercializada, praticamente, a mes-
ma quantidade de energia. A expectativa 
segundo o Ministério de Minas e Energia 
(MME) é que até o fi nal de 2017 ocorra 
mais dois leilões de energias renováveis. 
Atualmente a energia solar fotovoltaica 
representa 0,2% da matriz energética 
brasileira e a expectativa é que até o fi nal 

Setor de energia fotovoltaico: até 2024 Brasil terá 
1,2 milhão de consumidores geradores de energia

difi culta é a falta incentivo do governo ao 
uso de energias alternativas e o aprimo-
ramento do conhecimento geral de toda 
a população dos benefícios da utilização 
de energia renovável

Segundo Tinim, o investimento em ener-
gia solar depende do tamanho do projeto 
e a quantidade de energia que será gerada 
“trata-se de um investimento em que o 
consumidor será ressarcido entre cinco e 
sete anos, na maioria dos casos, e o sistemas 
com os inversores tem vida útil estimada 
em 25 anos. Além disso, a economia de 
energia elétrica é muito grande. Na ponta 
do lápis, os rendimentos são maiores do 
que investir o dinheiro em uma conta 
poupança. ” 

Apesar das difi culdades, já existem dife-
rentes tipos de fi nanciamentos em bancos 
privados e algumas linhas de créditos 
especiais para energia solar fotovoltaica. 
“Um dos deles é o PRONAF, criado para 
pequenos agricultores, que pode fi nanciar 
sistemas fotovoltaicos de até R$ 300 mil, 
com uma taxa anual entre 2,5% a 5,5% 
anuais, o agricultor só começa a pagar 
após 36 meses da aquisição do crédito” 
esclarece Denilson.

O Brasil tem muito potencial para ser um 
dos maiores produtores de energia solar do 
mundo, inclusive pode estar entre uma das 
principais fontes de energia do país, entre 
outras renováveis. “A Fronius tem investido 
na ideia de mundo sustentável e acredita 
num mundo totalmente abastecido 100% 
por energias renováveis” complementa 
Tinim (Fonte: Fronius). 

do ano ultrapasse 1 GW de capacidade.
O sistema on-grid é mais comum no Brasil 

e tende a ser mais rentável para o consumi-
dor. O sistema conectado à rede funciona 
como um armazenamento de energia, pois 
quando há produção de energia excedente 
a mesma retorna a rede e é revertida em 
créditos que podem ser utilizados em até 60 
meses para abatimento de valores futuros. 
Já o sistema off-grid (fora da rede) é mais 
comuns em locais com pouco ou nenhum 
acesso à energia elétrica pública, e também 
em veículos que necessitam de energia 
(moto home). O sistema consiste no uso 
de baterias para armazenagem de energia.

Apesar do país apresentar grande po-
tencial para este tipo de energia, ele ainda 
segue engatinhando.  De acordo com o 
especialista e vendedor técnico Denilson 
Tinim da multinacional austríaca Fronius, 
“o Brasil é um país rico em bases hídricas, 
diferente de outros países da Europa. Por 
este motivo, as hidrelétricas são bem ex-
ploradas ainda” explica. Outro fator que 
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Em pesquisa inédita com 
consumidores de todo o Brasil, 
a Boa Vista SCPC identifi cou 
que para 46% dos entrevista-
dos, o Cadastro Positivo tem 
como principal objetivo auxiliar 
na obtenção de crédito e na 
contratação de fi nanciamentos. 
Outros 26% acreditam que 
o banco de dados com infor-
mações positivas sobre con-
sumidores classifi ca de forma 
mais assertiva e justa o bom e 
o mau pagador, e comprova a 
capacidade de crédito. 

Já 14% consideram o Cadas-
tro Positivo como um auxílio na 
organização das contas, regu-
larização dos débitos e a ter o 
nome limpo, enquanto outros 
14% dizem não saber do que se 
trata ou mesmo que não ajuda 
fi nanceiramente.

Para consumidores negativa-
dos (20%) e não negativados 

(18%), o Cadastro Positivo 
oferece a garantia de que são 
bons pagadores em qualquer 
situação, quando questionados 
sobre o modo como podem vir a 
usufruir deste banco de dados. 

Por outro lado, 15% dos não 
negativados afi rmam que de 
fato ajuda no planejamento fi -
nanceiro, enquanto para outros 
15% dos que estão com o nome 
sujo, contribui na organização 
da vida fi nanceira, já que con-
centra informações de contas 
devidamente pagas. Para 39% 
dos consumidores negativados, 
o benefício mais relevante é o de 
demonstrar que a dívida foi um 
imprevisto, quando compara-
da aos demais compromissos 
que já honraram. Já para os 
não negativados, 27% deles, é 
uma oportunidade de manter o 
crédito ativo no mercado (Boa 
Vista SCPC).

Cadastro Positivo como 
auxiliar na obtenção de 
crédito e fi nanciamento
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O pretendente: REMILSON FRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR, solteiro, profi ssão 
auditor, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/05/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Remilson Fraga de Oliveira e de Avani da Silva. 
A pretendente: BRUNA FERNANDA GOMES ARAUJO, solteira, profi ssão analista de 
controladoria, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilza Gomes de Araujo.

O pretendente: LEONARDO MARTINS SILVA, divorciado, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Esmeraldo Martins Silva e de Antonieta Afonso 
Silva. A pretendente: ANNA LUIZA PRADO CARDOSO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Salvador - BA, no dia 09/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Casemiro Gomes Cardoso Neto e de Ana Maria de Macêdo 
Prado Cardoso.

O pretendente: LEOPOLDO GOTTARDI JEREISSATI, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Francisco Ribeiro Jereissati e de Maria 
Beatriz Martini Barros Gottardi. A pretendente: LUIZA BARNI BONIN, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em Concórdia - SC, no dia 27/07/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Antonio Bonin e de 
Valdete Barni Bonin.

O pretendente: MAURÍCIO SIROTSKY NETO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Porto Alegre - RS, no dia 01/04/1985, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, 
fi lho de Nelson Pacheco Sirotsky e de Nara Birmann Sirotisky. A pretendente: BEATRIZ 
MOREIRA FÉRES, solteira, profi ssão atleta, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 
22/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otavio 
Vieira Féres e de Fatima Moreira Vieira Féres. Obs.: Edital de Proclamas recebido de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O pretendente: DIOGO AUGUSTO PRANDINI ROTTA, divorciado, profi ssão tatuador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/11/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Rotta e de Ivanise Prandini Rotta. A pretendente: 
GIOVANNA CIMA ALONZO, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 30/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Roberto Alonzo e de Luzilene Cima Alonzo.

O pretendente: VICTOR NICOLA MOTA CALABRIA, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nicola Calabria Neto e de Luza Mota Calabria. A pretendente: 
CLÁUDIA BARALDI ZANETTI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 12/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adirson Zanetti e de Eunice Baraldi Zanetti.

O pretendente: BRUNO BONFIGLIOLI MUOIO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/02/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Bucci Muoio e de Sandra Maria 
Bonfi glioli Muoio. A pretendente: FLÁVIA NAPOLI, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/01/1985, residente e domiciliada no Ibirapuera, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Eduardo Napoli e de Vera Lucia Ferreira Callor Napoli. 
Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
da pretendente.

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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: MICHEL DE VASCONCELOS LOPES, solteiro, profi ssão engemheiro de 
computação, nascido em Andrelândia - MG, no dia 26/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Flor Lopes e de Geraldina Vieira de Vasconcelos 
Lopes. A pretendente: MONICA PEREIRA DA TRINDADE, solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida em Ilha Solteira - SP, no dia 13/05/1973, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime Pereira da Trindade e de Fátima Vinha da Trindade.

O pretendente: FERNANDO NASCIMENTO AUGUSTO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Dalberto Augusto e de 
Maria José do Nascimento Augusto. A pretendente: NATHALIA NASCIMENTO CESAR, 
solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo- SP, no dia 13/06/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Strongoli Cesar e de Darlen 
Tedesco Nascimento Cesar.

O pretendente: LEANDRO MINORU ISHIY, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São José dos Campos - SP, no dia 17/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Yoshio Ishiy e de Ana Regina Keiko Ishiy. A 
pretendente: AMANDA VAHL RATZMANN, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em Pelotas - RS, no dia 25/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sidnei Ratzmann e de Inara Rosani Vahl Ratzmann.

O pretendente: JOÃO MIGUEL TEIXEIRA GUEDES, nacionalidade portuguesa, divorciado, 
profi ssão consultor, nascido em Portugal, no dia 07/12/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Pereira e de América da Conceição Teixeira 
Guedes. A pretendente: NATASHE SIMÃO CAZAROLI, solteira, profi ssão consultora, 
nascida em Campinas - SP, no dia 14/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Roberto Fernandes Cazaroli e de Faride Simão Cazaroli.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE PELLEGRINO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 16/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Silvana Helena Pellegrino. A pretendente: MARIANA MALDANIS 
ALBESSÚ FERNANDES, solteira, profi ssão administradora, nascida em São José dos 
Campos - SP, no dia 11/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Roque Albessú Fernandes e de Rita de Cássia Maldanis Fernandes.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO SATURNINO BRAGA, solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/01/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Saturnino Braga e de Creusa Campos 
Sander Saturnino Braga. A pretendente: CHRISTIANE CHACUR, divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/07/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Chacur e de Beatriz da Cunha Pitta Chacur.

O pretendente: RENATO BRUM DUARTE MARTINEZ, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Martinez e de Maria Regina Mendes Costa Brum Duarte. 
A pretendente: BEATRIZ GARCIA FURLANI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Santo André - SP, no dia 28/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Antonio Furlani e de Valeria Garcia Furlani.

O pretendente: ALEXANDRE ZUGAIB DE QUEIROZ, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Zaccaro de Queiroz e de Vera Maria 
Zugaib de Queiroz. A pretendente: CAMILA FUNARO CAMARGO, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/12/1992, residente e domiciliada na 
Vila Progredior, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Freitas de Camargo e de Ana Lucia 
Suplicy Funaro Camargo.

O pretendente: PEDRO EGYDIO BESTLE VIERA D’ ALMEIDA, divorciado, profi ssão 
gerente de expansão, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/03/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Egidio VIeira D’ Almeida e de Maria Aparecida 
Bestle. A pretendente: PATRÍCIA MÜLLER, solteira, profi ssão gerente de engenharia e 
manutenção, nascida em Espumoso - RS, no dia 17/02/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ernesto Müller e de Mirian Müller.

O pretendente: BRUNO COSTA DE JESUS BETTINI, estado civil solteiro, profissão 
auto elétrico, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 31/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Bettini e de Angela 
Luciene Costa Bettini. A pretendente: CLEIDIANE DOS SANTOS MOREIRA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Distrito de Várzea do Cerco, Co-
marca de Morro do Chápeu - BA, no dia 26/12/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antônio José Moreira e de Maria Aparecida 
Novais dos Santos.

O pretendente: SERGIO LA PAZ SANTAMARIA MANZINI, estado civil solteiro, pro-
fi ssão designer , nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 29/05/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Santamaria Manzini e de 
Creusa la Paz Manzini. A pretendente: MELISSA CORDEIRO CARDOSO, estado civil 
solteira, profi ssão esteticista, nascida nesta Capital , Casa Verde - SP, no dia 28/09/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sandro Douglas Cardoso 
e de Priscilla Carla Cordeiro Cardoso.

O pretendente: RAFAEL MOURA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 05/03/1991, residente e domi-
ciliado no Jardim Primavera, nesta Capital - SP, fi lho de José Afonso Garcia e de Tércia 
Costa de Moura Garcia. A pretendente: RENATA QUIRINO PROCÓPIO, estado civil 
solteira, profi ssão confeiteira , nascida nesta Capital, Liberdade - SP no dia 13/02/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Procópio 
e de Rita de Cassia Quirino Procópio. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório 
de residência do contraente.

O pretendente: ALCIDIO OSMAR DA SILVA VIDAL, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 25/09/1983, residente e domiciliado 
no Jardim das Graças, nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Ferreira Vidal e de Doralice 
Teixeira da Silva Vidal. A pretendente: ADRIANA PIMENTEL DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Vila Formosa-SP, no 
dia 31/12/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos de Lima e de Irenice Pimentel de Lima. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no 
cartório de residência do contraente.

O pretendente: MARCELO TEODORO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssãomicro 
empresario, nascido em Osasco - SP, no dia 01/10/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Teodoro da Silva e de Carmen Lucia da Costa 
Silva. A pretendente: DAYANA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão corretora 
de seguros, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 19/10/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Pereira de Carvalho e 
de Maria Lucia de Carvalho.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: MARCELO SCURACCHIO PORTO, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/03/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joacyr Teixeira Porto Filho e de Maria 
Cecilia Scuracchio Porto. A pretendente: MARIA CELINA VELLOSO CARVALHO 
DE ARAUJO, divorciada, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 
23/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio de 
Siqueira Carvalho de Araujo e de Maria da Gloria Velloso de Araujo.

O pretendente: RODRIGO MARIM WERTZ, divorciado, profi ssão consultor, nascido 
em Jaboticabal - SP, no dia 03/06/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Waltencyr Afonso Wertz e de Nerci Marim Wertz. A pretendente: 
MARJA THIEDE DE ROOIJ, solteira, profi ssão consultora, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 27/01/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fennardus 
Manuel de Rooij e de Maria Esther Thiede de Rooij.

O pretendente: GLAUBER MOLINARI DOS SANTOS, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Gonçalo - RJ, no dia 10/08/1990, residente e domiciliado em São 
Gonçalo - RJ, fi lho de Manoel dos Santos Lisbôa e de Tânia Molinari Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: HANNA ROCHA GOMES DE ALMEIDA, solteira, profi ssão 
fotógrafa, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Gomes de Almeida Filho e de Katia Cristina 
Rocha Gomes de Almeida.

O pretendente: VINICIUS GARCIA CIPULLO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 20/02/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gilberto Cipullo e de Shirley Garcia Cipullo. A pretendente: MILENA 
CANTIERO VEIGA, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 06/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Maria Veiga Nimo e de Rosângela Cantiero Veiga.

O pretendente: GUILHERME ELIAS GUIMARÃES KALATZIS SOUSA, solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em Brasília - DF, no dia 29/03/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Elias Palmeira de Sousa 
e de Dímitra Francisca Kalatzis. A pretendente: ANNA CAROLINA ENDO NICOLINI, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/01/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique de Oliveira 
Nicolini e de Ester Endoi de Oliveira Nicolini.

O pretendente: MURILO AUGUSTO GOMES MANCE, solteiro, profi ssão analista 
sênior, nascido em Mauá - SP, no dia 23/08/1989, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Mance Junior e de Maria Rita Gomes 
Mance. A pretendente: THAIS DE CAMPOS SILVA, solteira, profi ssão analista 
de desenvolvimento pleno, nascida em Mauá - SP, no dia 09/07/1989, residente e 
domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ribeiro da Silva e de Tania 
Geraldo de Campos Silva.

O pretendente: MARCELO GONÇALVES DE SOUZA, solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Bragança Paulista - SP, no dia 25/04/1970, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Atilio Gonçalves de Souza e de Mathilde Ramos de Souza. 
A pretendente: CLEIDE CRISTINA DOS SANTOS, solteira, profi ssão professora de 
educação física, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/10/1973, residente e domiciliada 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Daniel dos Santos e de Bartira Gaturamo dos 
Santos.

O pretendente: LINCOLN HIDETO SHIMIZU, solteiro, profi ssão chef execultivo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/05/1980, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Mitsuaki Shimizu e de Setsuko Shimizu. A 
pretendente: FABIANA MENEZES MARCHETTI, solteira, profi ssão analista de 
gestão de contratos, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/12/1986, residente e 
domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Marchetti e de 
Selma Maria Menezes Marchetti.

O pretendente: DANIEL SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Espinosa - MG, no dia 29/10/1969, residente e domiciliadono Jardim Carumbé, nesta 
Capital - SP, fi lho Jozete Souza. A pretendente: DANIELA CRISTINA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de Limpeza, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 28/06/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Aurelio da Silva e de Marli da Silva e Silva. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no 
cartório de residência do contraente.

O pretendente: BRUNO CESAR BIANCOLI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritorio, nascido em Jacareí - SP, no dia 26/03/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Biancoli Filho e de Maria Aparecida Pires 
Biancoli. A pretendente: BRUNA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de atendimento, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP no dia17/01/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, José Edson de Barros Santos e de Maria 
das Graças Silva Santos.

O pretendente: JEFERSON CLAYTON DE SOUZA PORTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão técnico em alarme , nascido em Arapongas - PR, no dia 18/01/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir Roberto de Souza Porto e 
de Leoní Pedrina Picinato Pedroso. A pretendente: ARIANE APARECIDA DOS SAN-
TOS ALFREDO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha - SP, no dia 29/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jamil Alfredo e de MAria Célia Alfredo.

O pretendente: LUCIANO CONCEIÇÃO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Ubaitaba - BA no dia 06/03/,1990 residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Alves de Souza e de Dalva Maria da 
Conceição. A pretendente: MAYANE HONORATO ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Ilhéus - BA, no dia 05/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Sena Alves e de Maria Aparecida Sousa Honorato.

O pretendente: ANSELMO DE MIRANDA TORRES, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido nesta Capital - SP, no dia 28/02/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Josenito de Almeida Torres e de Jandira Alves de Miranda Torres. A 
pretendente: CARINA DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 24/02/1994, residente e domiciliada Jardim 
Antartica, São Paulo - SP, fi lha de João Batista da Silva e de Marlene Bernardo Dias Garcia. 
Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: GUSTAVO DE OLIVEIRA SEGUTI, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 29/06/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Tuyoshi Seguti e de Alda 
de Oliveira Seguti. A pretendente: OLÍVIA DE TOLEDO FERRAZ LUZ, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Bela Vista-SP, no dia 27/12/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Abilio Ferraz Luz 
e de Mariela Sobral de Toledo Ferraz Luz.

O pretendente: LUIZ CARLOS BARRETO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
corretor, nascido em Cruz das Almas - BA, no dia 06/11/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Euripedes Barreto Silva e de Mariêta Brito 
Silva. A pretendente: JUSELIA DE LOURDES TARDOQUE, estado civil divorciada, 
profi ssão assistente de departamento pessoal , nascida em União Paulista - SP no dia 
04/07/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Tardoque e de Ana Bego Tardoque.

O pretendente: CLÁUDIO MARCELO BOTELHO, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionario publico, nascido em Jaú - SP, no dia 19/09/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Jorge Botelho e de Reina Canho Botelho. 
A pretendente: ADRIANA CUSTÓDIO DIAS, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 25/02/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Custódio Dias e de Veni Bergamini Dias .

O pretendente: BRUNO RACIOPPI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 04/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Michelangelo Racioppi e de Claudia Maria Pareschi Racioppi. A 
pretendente: TATIANA MILLEO GIANNICO, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia14/04/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro José Giannico e de Miriam Regina Milleo Giannico.

O pretendente: HUGO BORGES YANG, estado civil solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Brasilia (2º Ofício) - DF, no dia 12/03/1987, residente e domiciliado no Jardim Fonte do Morumbi, 
São Paulo - SP, fi lho de Hei Suk Yang e de Rosângela Viera Borges Yang. A pretendente: LA-
RISSA CANGUEIRO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Jardim 
Paulista-SP, no dia 28/07/1988, residente e domiciliada no Jardim São Bento, São Paulo - SP, 
fi lha de Helio Marques Cangueiro e de Maria Cristina da Silva Monteiro Cangueiro. Obs.: Cópia 
do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.

O pretendente: NELSON FERREIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar fi scal 
de loja, nascido nesta Capital, Casa Verde-SP, no dia 10/01/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Ferreira e de Aparecida Batista Ferreira. A 
pretendente: DAIANE NOGUEIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão agente operacional, 
nascida em Itanhaém (Batinga) - BA, no dia 12/01/1985, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel de OLiveira Lima e de Ednalva Nogueira de Jesus.

O pretendente: ALLAN HENRIQUE SORIANI DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/03/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Sérgio de Lima e de Sirlene Soriani de Lima. A 
pretendente: ROSILEIDE SOÁRES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Barreiro da Raiz, Janaúba - MG, no dia 03/03/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Barbosa e de Maria Soáres Farias Barbosa.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO ALFAIA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 08/03/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens de Oliveira da Silva e de Maria Luiza Alfaia 
da Silva. A pretendente: MARIA VERÔNICA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em São Benedito do Sul - PE, no dia 02/11/1973, residente e domiciliada 
no Limão, São Paulo - SP, fi lha de Cícero José da Silva e de Maria Cícera da Conceição. 
Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: FABIO AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão biomédico, nascido em 
Santos (2º Subdistrito) - SP, no dia 11/08/1981, residente e domiciliado na Vila Andrade, no 
Morumbi, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto e de Valdecir de Brito Augusto. A preten-
dente: CAROLINE DE MENEZES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/04/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro dos Santos Luz e de Joselita de Menezes Santos. 
Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.

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 
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Nas fases iniciais, os sinto-
mas do Alzheimer podem 
ser muito sutis. Frequen-

temente começam por lapsos de 
memória, difi culdade em encontrar 
as palavras certas para objetos do 
dia a dia, desorientação de tempo e 
espaço, guardar coisas fora de lugar, 
alterações de humor e isolamento 
social e do trabalho.

Segundo a OMS, Alzheimer é a 
forma mais comum de demência, 
responsável por 60% a 70% dos 
casos. A estimativa é de que, no 
mundo inteiro, 47 milhões de pes-
soas sofram de demência e, a cada 
ano, cerca de 10 milhões de novos 
casos sejam registrados. Além dis-
so, dá oportunidades às pessoas de 
viverem de forma mais produtiva 
e por mais tempo. Indivíduos com 
diagnósticos precoces têm ainda a 
chance de participar em pesquisas 
que podem identifi car novos trata-
mentos e melhora nos cuidados.

A ONG afirma que duas de cada 
três pessoas acreditam que há 
pouca ou nenhuma compreensão 
da demência em seus países. A 
estigmatização e a desinformação 
que envolvem o Alzheimer conti-
nuam sendo um problema global. 
Apesar de a idade ser o principal 

Pessoa com Alzheimer: alerta é para diagnóstico precoce
Segundo a ONG Alzheimer’s Disease International - ADI (Associação Internacional do Alzheimer), o diagnóstico precoce da doença empodera a pessoa, seus 
familiares e cuidadores a estarem melhor preparados e informados para lidar com o avanço da doença

fator de risco para a demência, a 
doença não é uma consequência 
inevitável do envelhecimento e 
não afeta apenas as pessoas de 
mais idade. O aparecimento de 
sintomas antes dos 65 anos de 
idade representa cerca de 9% 
dos casos.

Algumas pesquisas revelaram 
vínculo entre a ocorrência de 
comprometimento cognitivo e 
fatores de risco relacionados ao 
estilo de vida, como sedentarismo, 
dietas não balanceadas, tabagismo, 
obesidade, consumo excessivo 
de álcool, diabetes e hiperten-
são arterial. Outros fatores de 
risco são depressão, baixo nível 
educacional, isolamento social e 
inatividade cognitiva. Segundo a 
Alzheimer Portugal, a doença pro-
voca uma deterioração progressiva 
e irreversível de diversas funções 
cognitivas. Esta deterioração tem 
como consequências alterações no 
comportamento, na personalidade 
e na capacidade funcional da pes-
soa, difi cultando a realização das 
suas atividades de vida diária.

Sintomas
 • Dificuldades de memória 

persistentes e frequentes, 

especialmente de aconteci-
mentos recentes;

 • Apresentar um discurso vago 
durante as conversações;

 • Perder entusiasmo na rea-
lização de atividades, ante-
riormente apreciadas;

 • Demorar mais tempo na 
realização de atividades de 
rotina;

 • Esquecer-se de pessoas ou 
lugares conhecidos;

 • Incapacidade para compre-
ender questões e instruções;

 • Deterioração de competên-
cias sociais;

 • Imprevisibilidade emocional

Em Portugal, a Direção Geral de 
Saúde lançou, em 2015, o manual 
Nutrição e Doença de Alzhei-
mer, no qual há recomendações 
relacionadas com alimentação 
saudável e atividade física para 
a prevenção da doença de Al-
zheimer. Entre elas: minimizar 
a ingestão de gordura saturada 
e trans; consumir preferencial-
mente hortícolas, leguminosas, 

fruta e cereais integrais em vez 
da predominância excessiva de 
carne e dos laticínios; consumir a 
vitamina E preferencialmente dos 
alimentos em vez de suplementos; 
fornecer ao organismo as doses de 
ingestão diárias de vitamina B12 
recomendadas; incluir exercícios 
aeróbicos na rotina, o equivalente 
a 40 minutos de caminhada rápida 
pelo menos 3 vezes por semana.

Segundo a Associação Interna-
cional de Alzheimer, o número de 
pessoas com a doença no mundo 
deve chegar a 75 milhões em 
2030 e a 132 milhões em 2050. 
Estima-se que a cada 3,2 segun-
dos, um novo caso de demência é 
detectado no mundo e a previsão 
é de que em 2050, haverá um novo 
caso a cada segundo. Segundo o 
Instituto Alzheimer Brasil, há uma 
grande variação de prevalência de 
demência em diversas regiões do 
mundo: na África, uma prevalência 
de 2,2%; América do Norte, 6,4%; 
América do Sul, 7,1% ;  Ásia, 5,5%  
e na Europa, 9%. Não há dados 
consolidados sobre a incidência 
no Brasil. Entretanto, encontra-
se na literatura que cerca de 1,2 
milhão de pessoas sofram com a 
demência, cerca de 100 mil novos 
casos por ano (ABr).
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