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Nathalia Pontes – Autografi a –  Menina 
fada, recebeu de presente uma varinha de con-
dão. Passou a tornar tudo à sua volta, como era 
do seu desejo. Mais fl ores, animais coloridos, 

casulos mais fáceis de serem quebrados,  o grafi te, ganhou 
cores, etc.. Seus pais, ajudaram-na a recolocar tudo em 
sua devida ordem. Uma fi cção, com ótima ilustrações, da 
própria autora,  para chamar a atenção dos pequenos, por-
que não, dos adultos também, para o respeito à natureza 
e compreensão da ordem das coisas e, que há coisas que 
não podem ser alteradas e sim, conservadas. Exemplar!

Catarina

Ana Rapha Nunes – Karen Basso 

(Ilustr) –  Inverso –  Adolescente hiper li-
gado em games, passa seus dias, hipnotizado 
na tela do celular, nada mais existia para ele. 
Naturalmente, sua mãe, professora, divorcia-
da, deplorava tal atitude, contudo, aceitava. 

Até que um dia, recebeu um chamado  da orientadora 
da escola do Lucas. Seu mundo ruiu. O enredo desta 
fi cção, encaixa-se perfeitamente no cotidiano da maioria 
dos lares deste pais. Será que o Lucas “tomou” jeito? 
Uma bela lição.

Lucas, o Garoto Gamer
Adriano Villa – Villa das Palavras – Presi-

dente de multinacional alemã, deve instalar-se 
em São Paulo. Transforma um taxista em seu 
motorista particular. Adquire imóveis para a 
empresa, para si e seu novo amigo motorista. 
Fatos estranhos e inacreditáveis, começaram a 

ocorrer. O imóvel que adquiriu para sua família, inabitado 
há muito tempo, tinha fama de assombrado. Aplicou-lhe 
uma pequena reforma. Não conseguiu alterar suas cores. 
Uma fi cção aterrorizante, envolvente, particularmente 
quanto à suas mensagens sobre relacionamento familiar 
e social. Deliciosamente arrepiante!

A Casa de Ossos

Mario Sérgio Rossi Vieira – MG – Im-
portante trabalho do médico fi siatra, que numa 
linguagem bastante fl uida, clara, com bastante 

empatia, demonstra as qualidades dessa milenar medicina 
chinesa. Hoje sabe-se que no Brasil, faz parte das especia-
lidades médicas desde 1995. Interessante obra, que visa 
difundir a matéria, eliminando uma aura misteriosa, para 
dar-lhe o devido grau de efi ciência e  respeitabilidade. 
Esclarecedor!!

Acupuntura e Medicina 
Integrada: Sabedoria milenar, 
ciência e bem-estar

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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A ideia por trás 

do Lisa era tornar 

os computadores 

mais fáceis de usar, 

aumentando assim a 

produtividade de seus 

usuários

O projeto Lisa começou 
em 1978. Steve Jobs, 
co-fundador da Apple, 

participou de seu desenvolvi-
mento; Lisa vem do nome da 
fi lha de Jobs e o acrônimo 
“Local Integrated Software Ar-
chitecture” foi inventado mais 
tarde para justifi car o nome.

Em 19 de janeiro de 1983 foi 
lançado pela Apple o Lisa, o 
primeiro computador pessoal 
com interface gráfi ca e mouse 
e que deu origem ao Macintosh 
no ano seguinte. Pela primeira 
vez pessoas comuns puderam 
usar um computador. Antes, 
era preciso ter conhecimentos 
técnicos para dar os coman-
dos que faziam o computador 
trabalhar. A partir do Lisa, a 
presença de uma interface 
gráfi ca tornou intuitivo o uso 
do computador.

Foi lançado um vídeo que 
destacava, como em um tu-
torial, as qualidades do Lisa 
e explicava a lógica do mouse 
e dos ícones - o aumento da 
produtividade no trabalho, 
pelo uso da tecnologia, era 
ressaltado – foi uma forma 
pioneira de treinar os usuári-
os da máquina. O preço de 
lançamento do Lisa foi de US$ 
9.995 (em 2017, cerca de US$ 

25 mil). Tinha 1 MB de RAM, 
um disco rígido externo de 5 
MB e dois leitores de disquetes 
5,25” de 871 KB.

Apesar de seu caráter rev-
olucionário para a época, o 
Lisa foi um enorme fracasso 
comercial – a Apple gastou 
US$ 150 milhões para desen-
volver a máquina, mas vendeu 
somente 10 mil unidades. Em 
uma época em que 96 KB de 
RAM eram considerados uma 
extravagância, parte impor-
tante do preço do Lisa (e do seu 
fracasso) pode ser atribuída ao 
seu excesso de memória – 1 MB 
são praticamente dez vezes os 
extravagantes 96 KB. 

A título de comparação, 
em 1990 ainda se vendiam 
computadores com menos 
memória que o Lisa trazia 
7 anos antes - o folclore da 
computação conta que a Apple 
mantém um número signifi ca-
tivo de Lisas não vendidos em 
um estoque em Utah.

O ator norte-americano 
Kevin Costner protagonizou 
um comercial de TV do Lisa 
em agosto de 1983. Nele, a 
máquina era descrita como 
o “mais avançado computa-
dor pessoal do mundo”. O 
comercial terminava com a 
mensagem: em breve, o mundo 
será dividido entre dois tipos 
de pessoas, aquelas que usam 
computadores e aquelas que 
usam Apple.

Não parece ser verdade...

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Pai do Macintosh, 
computador Lisa vai 
completar 35 anos

Vivaldo José Breternitz (*)

Jaguarí Comercial e Agrícola Ltda.
CNPJ Nº 61.082.335/0001-90 - NIRE 35.209.840.098

Ata da Reunião de Sócios Quotistas Realizada em 28 de Agosto de 2017
Às 10:00 horas do dia 28 de agosto de 2017, na sede da sociedade reuniram-se os sócios detentores da
totalidade do capital da sociedade empresária limitada denominada Jaguarí Comercial e Agrícola Ltda.,
sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, 4.777, 18º andar, Ala “A”, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº
61.082.335/0001-90, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE 35209840098 (“Sociedade”), tendo sido tomada a seguinte deliberação:
Tendo em vista o capital encontrar-se excessivo em relação ao objeto da sociedade, os aprovam a redução
do mesmo em R$ 3.036.653,00 (três milhões, trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais), com o
consequente cancelamento de 3.036.653 (três milhões, trinta e seis mil, seiscentas e cinquenta e três)
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passando o mesmo dos atuais R$ 4.663.742,00
(quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais), dividido em
4.663.742 (quatro milhões, seiscentas e sessenta e três mil, setecentas e quarenta e duas) quotas com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 1.627.089,00 (um milhão, seiscentos e vinte e sete
mil, oitenta e nove reais), dividido em 1.627.089 (um milhão, seiscentas e vinte e sete mil, oitenta e nove)
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Lida e aprovada, vai esta assinada por todos os
presentes em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. São Paulo, 28 de agosto
de 2017. Luis Fernando Americano de Araújo - Presidente, Luis Henrique Americano de Araújo - Secretário.

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0327892-84.2009.8.26.0100 (USUC 956) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Nelson Faria, 
Najla Rabay Faria, Deivis Teixeira Scarpin, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Abner 
dos Santos Silva e outros, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua João Bizarro da Nave, s/nº, na esquina com a Rua Juliano Moreira, 
parte do lote 1 da quadra C, Vila Diva - 33º Subdistrito - Alto da MoócaSão Paulo - SP, com área de 
460,84m², contribuinte nº 053.134.0001-0 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

Vinicius Lisboa/Agência Brasil

Na opinião do presidente da confe-
deração, Luciano Cabral, o debate é 
necessário como parte da inclusão 

do esporte na educação brasileira.
“A CBDU acha um absurdo instituições 

de ensino serem autorizadas a atuar sem 
ter equipamento esportivo proporcio-
nal ao número de alunos. Isso não ser 
obrigatório é negar o esporte dentro do 
ambiente educacional”, defendeu Cabral, 
que retornou sexta-feira (1º) ao Brasil, 
depois de ter acompanhado a Universíade 
de Taipei. “Precisamos formar o atleta e 
corrigir o equívoco cultural que temos no 
país de que o esporte e a educação não 
estão associados”.

Na sua visão, os alunos não devem ser 
obrigados a incluir o esporte em seu ca-
lendário acadêmico, mas as opções devem 
estar disponíveis, o que ajudaria no desen-
volvimento do esporte universitário no país. 
As estruturas podem ser desde uma equipe 
de xadrez até um ginásio poliesportivo, 
já que a obrigatoriedade defendida pela 
CBDU deveria levar em conta o tamanho da 
instituição. “O brasileiro precisa descobrir 
a Universíade, saber que 70% das medalhas 
olímpicas passam por ela”.

Cabral avaliou positivamente a partici-
pação do Brasil na Universíade de 2017, 
disputada em Taipei entre 19 e 30 de 
agosto. O país terminou na 28ª colocação 
no quadro geral de medalhas, mas aumen-
tou o número de pódios em relação às três 
edições anteriores. Para o presidente da 
CBDU, mesmo onde não houve pódios, 
houve avanços. “Temos uma quantidade 
enorme de atletas que chegaram às fi nais 

Brasileiros desfi lam na abertura da Universíade de Taipei.

Oferta de esporte deveria
ser obrigatória em universidades, 

defende confederação
O curso pode ser matemática, direito ou fi losofi a, mas, para a Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU), todas as instituições de ensino superior deveriam ser obrigadas a oferecer 
atividades esportivas aos seus alunos

Fellipe Chagel/CBDU

no atletismo e da natação. Nós avançamos 
muito. Onde não conquistamos medalhas, 
nos posicionamos muito acima dos últimos 
resultados”.

A delegação recorde de 181 atletas 
tinha 19 que participaram da Olimpíada 
do Rio de Janeiro. Alguns imprevistos, 
porém, prejudicaram o resultado: Maicon 
Andrade se machucou e não conseguiu 
disputar a fi nal no taekwondo; Allan 
do Carmo e Viviane Jungblut passaram 
mal com a alta temperatura da água e 
perderam posições no fi m da maratona 
aquática; e Aldemir Gomes foi desclas-
sifi cado da fi nal dos 200 metros rasos 
após árbitros identifi carem que ele tinha 

pisado na faixa durante a semifi nal.
Além das fi nais disputadas, o presiden-

te da CBDU destacou o ouro do futebol 
feminino - o primeiro em 12 anos - e o 
desempenho do judô, que conquistou 
sete medalhas. Para Cabral, o Brasil foi à 
Universíade com uma geração formada nos 
preparativos para a RIo 2016, que “já não 
se deslumbra com grandes eventos”. “O 
grande desafi o é manter isso para o futuro, 
continuar avançando. Precisamos buscar 
outros estímulos. Todo mundo tem que 
discutir isso, confederações, ministério. 
Os resultados não podem cair depois da 
Olimpíada. Alguns países cometeram esse 
erro, e não podemos cometer também”.

As gorduras não são os prin-
cipais “assassinos” do coração, 
mas sim os carboidratos, é o 
que diz um estudo apresenta-
do na última terça-feira (29) 
no Congresso Europeu de 
Cardiologia, que ocorre em 
Barcelona. A pesquisa “PURE” 
(Prospective Urban Rural Epi-
demiology), conduzida pela 
Universidade de Hamilton, 
em Ontário, foi publicada na 
revista científi ca “Lancet” e 
questiona dezenas de estu-
dos e trabalhos científi cos já 
debatidos até agora sobre a 
prevenção da saúde cardíaca. 

De acordo com Mahshid 
Dehghan, pesquisador do Ins-
tituto de Pesquisa em Saúde 
da População da Universidade 
McMaster, “a redução da gor-
dura não melhoraria a saúde 

As gorduras não são os principais

“assassinos” do coração, mas sim os carboidratos.

Carboidrato causa mais risco para coração do que carne
um grande risco de mortalida-
de cardiovascular”.

A ingestão de gordura, de 
acordo com os dados, está sur-
preendentemente associada a 
menores riscos. As pessoas que 
mais consumiram gordura apre-
sentaram uma redução de 23% 
no risco total de mortalidade, 
além de ter 18% a menos de 
chances de sofrer um acidente 
vascular cerebral.

Cada tipo de gordura foi 
associada a uma redução no 
percentual total dos riscos de 
mortalidade: saturada (-14%); 
monoinsaturada (-19%), poliin-
saturadas (-29%). Entretanto, 
uma maior ingestão de gordura 
saturada também foi associada 
a uma redução de 21% no risco 
de um acidente cardiovascular 
(ANSA).

das pessoas”. No entanto, 
os benefícios resultariam da 
redução de glicídios, ou seja, 
carboidratos, e “do aumento 
da gordura total em até 35%”. 

Os resultados das análises em 
mais de 135 mil indivíduos de 
18 países de baixa, média e alta 
renda demonstram que a alta 
ingestão de carboidratos gera 
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A estiagem que há mais de seis 
anos atinge a Região Nordeste, 
com forte impacto nas usinas da 
Bacia do São Francisco e afetando 
a geração de energia hidrelétrica, 
levou a fonte eólica a responder 
por mais de 50% da energia 
fornecida à região. No último 
dia 16 de julho, a energia eólica 
respondeu por 12,6% de toda a 
energia demandada ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN). No 
Nordeste, um novo recorde: 64,2% 
da energia consumida na região, 
no último dia 30 de julho, foram 
provenientes dos ventos.

A afi rmação foi feita pelo dire-
tor-geral do Operador Nacional do 
Sistema (ONS), Luiz Eduardo Ba-
rata, ao participar da conferência e 
exposição Brazil Windpower 2017, 
que discutiu no Rio de Janeiro os 
rumos e avanços da energia eólica. 
Energia eólica é aquela resultante 
da força dos ventos. Ele 

lembrou que até 2008 e 2009 
todo o suprimento energético 
do Nordeste decorria de fontes 
hidrelétricas, provenientes das 
usinas da Bacia do São Francisco.

“Com a redução das chuvas e 
das afl uências, tivemos que buscar 
nova fonte e foi aí que apareceu a 
fonte eólica. O resultado tem sido 
excepcional, até porque a região 
é acometida por ventos excepcio-
nais e razoavelmente constantes, o 
que proporciona uma capacidade 
de geração que se situa entre as 
melhores do mundo”, explicou. 
Para ele, é exatamente em de-
corrência da forte estiagem na 
Bacia do São Francisco que hoje 
a energia eólica tem “importância 
capital para a Região Nordeste, 
situação que deverá continuar 

por muito tempo, uma vez que 
não vislumbramos, a curto prazo, 
uma mudança das característica 
atuais”.

Luiz Eduardo disse, ainda, 
que é possível imaginar que, no 
futuro, com a chegada de outras 
fontes de energia, como a térmica, 
por exemplo, o sistema poderá 
oferecer alternativas e responder 
mais rapidamente ao principal 
problema decorrente da forte 
dependência da geração eólica 
que, por depender dos ventos, e, 
portanto, ser intermitente, precisa 
de outras fontes que compensem 
as variações dos ventos.

“A geração termoelétrica de 
rápida resposta é uma fonte boa, 
assim como a hidroelétrica, só que 
a estiagem está travando a fonte 
hídrica em razão da falta de chuva 
na região. Com a recuperação da 
cascata do São Francisco, que 
só será possível no médio e no 
longo prazos, poderemos usá-la 
como mitigador da intermitência 
da fonte eólica”, afi rmou. Ele, no 
entanto, garantiu que o forneci-
mento da energia para o Nordeste 
está assegurado. 

“Hoje podemos dizer que o 
abastecimento do Nordeste, na 
maior parte do tempo, está sendo 
garantido pelos mais de 50% da 
energia eólica produzida na região. 
Depois, entra aí nesta equação a 
fonte térmica, além da energia hí-
drica que vem do Norte e Sudeste”, 
acentuou. O diretor do ONS disse 
que a energia proveniente de fonte 
eólica já responde em torno de 6% 
da capacidade da matriz energéti-
ca brasileira, percentual que tende 
a se expandir até chegar em torno 
de 10% a 12% em 2021 (ABr). 

Eólicas respondem 
por mais de 60% do 
abastecimento de 

energia do Nordeste


