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“A morte não é 
nada para nós, pois, 
quando existimos, 
não existe a morte,
e quando existe
a morte, não
existimos mais”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +0,03% Pontos: 
76.617,52 Máxima de +1,87% : 
78.024 pontos Mínima estável: 
76.592 pontos Volume: 11,35 
bilhões Variação em 2017: 
27,21% Variação no mês: 3,13% 
Dow Jones: +0,5% Pontos: 
22.775,39 Nasdaq: +0,78% 
Pontos: 6.585,36 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1492 Venda: R$ 3,1497 
Variação: +0,54% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1341 Venda: R$ 
3,1347 Variação: +0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1370 
Venda: R$ 3,2930 Variação: 
+0,61% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,92% ao 
ano. - Capital de giro, 11,67% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.273,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,100 
Variação: -1,47%.

bro) Cotação: R$ 3,1595 Variação: 
+0,4% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1705  Venda: US$ 1,1705  
Variação: -0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6840 Venda: R$ 
3,6860 Variação: +0,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6430 Ven-
da: R$ 3,8430 Variação: +0,34%.

Futuro: -0,03% Pontos: 76.800 
Máxima (pontos): 78.270 Míni-
ma (pontos): 76.760. Global 40 
Cotação: 940,813 centavos de 
dólar Variação: +0,32%.

No último esforço para 
votar matérias da re-
forma política que 

passem a valer já na eleição 
do ano que vem, o Senado 
aprovou ontem (5) o projeto 
que regulamenta um fundo 
público para fi nanciar cam-
panhas eleitorais. A matéria, 
que foi longamente debatida 
na madrugada na Câmara, foi 
concluída no Senado após um 
procedimento regimental que 
possibilitou a retirada de dois 
artigos. O texto, relatado pelo 
deputado Vicente Cândido 
(PT-SP), estabelece regras 
para utilização do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha, que foi criado 

     

Proposta que regulamenta 
fundo eleitoral é aprovada 
no Senado e vai à sanção

por meio de outra proposta. 
Com normas que vão desde 

a arrecadação de recursos por 
meio de fi nanciamento coletivo 
na internet (crowdfunding) até 
os critérios de distribuição do 
dinheiro arrecadado pelo fun-
do, o projeto segue agora para 
sanção presidencial. As únicas 
alterações à proposta que veio 
da Câmara foram feitas após 
um procedimento em que o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, colocou em votação a 
impugnação de dois artigos: o 
que estabelecia um limite para 
o autofi nanciamento de campa-
nhas e o que criava uma brecha 
para que multas eleitorais fossem 
pagas com 90% de desconto. 

A medida, que chegou a ser 
questionada por alguns sena-
dores, foi aprovada por maioria. 
Logo após, em votação simbóli-
ca, os senadores aprovaram o 
projeto. Na quarta-feira (4), a 
Câmara já havia concluído, em 
caráter defi nitivo, a votação do 
projeto que veio do Senado e que 
estipula a origem dos recursos 
que serão repassados ao fundo. 

Com isso, as campanhas 
eleitorais serão financiadas 
por 30% do valor destinado 
às emendas parlamentares de 
bancada em anos eleitorais, 
somados a recursos hoje des-
tinados à compensação fi scal 
pela propaganda eleitoral gra-
tuita em emissoras de rádio e 

Com normas que vão desde a arrecadação de recursos pela (crowdfunding) até os critérios de 

distribuição do dinheiro arrecadado pelo fundo, o projeto segue agora para sanção presidencial.

televisão, que será reduzida.
Para que seja válida nas elei-

ções do ano que vem, é preciso 
que ambas as propostas sejam 
sancionadas pelo presidente 

Michel Temer ainda hoje, um 
ano antes do próximo pleito. 
Já a emenda à Constituição que 
veda as coligações partidárias 
em eleições para deputados e 

vereadores e cria a chamada 
“cláusula de barreira” foi 
promulgada na quarta-feira 
(4) pelo Congresso Nacional 
(ABr).

Ao discursar ontem (5), em 
Belém, o presidente Temer 
citou dados sobre a queda 
da infl ação e da taxa básica 
de juros nos últimos meses e 
disse que houve crescimento 
da economia “num prazo cur-
tíssimo”. Na capital paraense, 
Temer participou da cerimônia 
de assinatura de protocolo de 
intenções para destinar um 
terreno da União para a Arqui-
diocese de Belém.

Citou a redução da infl ação 
de mais de 10% para cerca de 
2,5% nos dias atuais, da taxa 
básica de juros de 14,25% para 
8,25% e também dados rela-
cionados ao emprego. “Neste 
último trimestre, o IBGE lançou 
pesquisa demonstrando que o 
número de ocupações chegou a 
mais de 1 milhão de pessoas, a 
indicar o crescimento da econo-
mia num prazo curtíssimo”. E 
completou: “tudo isso signifi ca 
confi ança, credibilidade”.

A visita de Temer a Belém 
ocorre em meio aos festejos do 
Círio de Nazaré. Ao comentar 
que a destinação do terreno 
de cerca de 10 mil m² para 
arquidiocese de Belém foi um 
assunto consolidado em sete 

Temer cumprimenta dom 

Alberto Taveira,

arcebispo de Belém.

Restituição do IR
A Receita Federal abre nesta se-

gunda-feira (9) as consultas ao quinto 
lote de Restituição de IRPF de 2017. 
O lote contempla mais de 2,3 milhões 
de contribuintes, com liberação de R$ 
2,8 bilhões. O crédito será realizado no 
próximo dia 16. Também será liberada 
restituição residual dos exercícios de 
2008 a 2016, totalizando mais de 2,4 
milhões de contribuintes, no valor de 
R$ 3 bilhões. Desse total, R$ 99,289 
milhões referem-se aos contribuintes 
com prioridade no recebimento.
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Geraldo Magela/Ag.Senado

O plenário do STF decidiu 
ontem (5) reconhecer a re-
percussão geral do julgamento 
sobre a possibilidade de que 
candidatos sem partido possam 
disputar eleições. Isso signifi ca 
que qualquer tese que venha 
a ser estabelecida pelo Corte 
sobre o assunto será válida e 
vai vincular decisões para todos 
os casos em que candidatos 
avulsos, sem partido, tentem 
conseguir o registro eleitoral 
no futuro.

Antes de deliberar sobre a 
possibilidade ou não de candi-
daturas avulsas, os ministros 
resolveram decidir primeiro 
sobre a repercussão geral, pois, 
a princípio, o processo levado a 
plenário, um agravo em recurso 
extraordinário, valeria somente 
para o caso específi co, no qual 
um advogado busca garantir 
seu direito de disputar as elei-
ções do Rio de Janeiro. Qua-
tro ministros – Alexandre de 
Moraes, Marco Aurélio Mello, 

Supremo discute se candidatos 

avulsos podem disputar 

eleições.
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Meirelles não está fazendo planos para as 

eleições presidenciais de 2018.
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Justiça Federal decreta 
prisão de Cesare Battisti

A Justiça Federal do Mato 
Grosso do Sul decretou on-
trem (5) a prisão preventiva 
de Cesare Battisti, acusado 
de evasão de divisas ao tentar 
entrar na Bolívia com o equiva-
lente a cerca de R$ 23 mil em 
moeda estrangeira. Segundo o 
juiz Odilon de Oliveira, famoso 
por sua atuação no combate ao 
tráfi co de drogas, fi cou claro 
que o italiano estava tentando 
fugir do Brasil para escapar de 
uma eventual extradição. 

A decisão foi tomada ao fi m 
de uma audiência em Corumbá 
(MS), onde Battisti é mantido 
sob custódia. O italiano, que 
mora no estado de São Paulo, foi 
interceptado na última quarta-
-feira (5), quando tentava entrar 
na Bolívia de táxi ao lado de um 
amigo, Vanderlei Lima Silva. 
Eles levavam US$ 5 mil e cerca 
de 2 mil euros em espécie.

Em depoimento à PF, Battisti 
disse que estava em Corumbá 
para “pescar” e que ia ao país 
vizinho para “comprar roupas 
de couro”. Battisti disse que 
“não receia ser extraditado” e 
garantiu que está “protegido 
judicialmente” pelo decreto 
do ex-presidente Lula que lhe 
concede asilo político. O advo-
gado de Battisti, Igor Sant’Anna 
Tamasauskas, pediu sua liber-
dade em petrição enviada ao 
STF (ANSA).

São Paulo - A Itaipu Binacio-
nal, empresa responsável pela 
usina de mesmo nome, indicou 
uma previsão de aumentar sua 
produção de energia elétrica 
neste mês, diante da hidrologia 
desfavorável. Se for confi rma-
da, a geração da binacional 
fi cará mais próxima à regis-
trada no mesmo mês do ano 
passado, acrescentou. “Com 
a melhora do desempenho, a 
usina poderá também fi car em 
2017 no ranking dos cinco me-
lhores anos de sua produção”, 
declarou a empresa. 

Até quarta-feira (4), foram 
produzidos por Itaipu 70 mi-
lhões de megawatts (MWh), 
abaixo dos 78 milhões de 
MWh de janeiro a outubro do 
ano passado, quando Itaipu 
estabeleceu um novo recorde 
mundial anual de geração, 
com 103,1 milhões de MWh 
no ano. A empresa lembra 
que o aumento de produção 
de eletricidade contribui para 

Diante da hidrologia desfavorável, Itaipu deve

aumentar a produção.
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O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse 
ontem (5) que o texto fi nal 
da MP do Refi s, que permite 
o parcelamento com descon-
tos de dívidas com a União, 
aprovado pelo Senado, é um 
“pouco melhor” do que a ver-
são aprovada pelos deputados 
anteriormente. “Se olharmos 
só a arrecadação, é um pou-
co melhor, mas temos que 
analisar ainda com cuidado”, 
disse Meirelles após participar 
do Congresso Brasileiro de 
Previdência Complementar 
Fechada, na capital paulista. 

Segundo ele, o governo está 
avaliando a MP do Refi s para 
avaliar o real impacto do texto 
aprovado nas contas públicas. 
“Seria precipitado anunciar 
possível recomendações, seja 
de veto ou sanção”, acrescen-
tou. Um dos trechos aprovados 
pelos deputados e retirado 
pelos senadores estabelecia o 
perdão das dívidas tributárias 
federais de entidades religio-
sas e instituições de ensino 
vocacional, além de isenção, 
por cinco anos, de cobrança 
de tributos.

Segundo Meirelles, as pri-
meiras estimativas apontam 
uma queda na arrecadação de 

Julgamento sobre candidatura 
avulsa servirá para todos os casos

tro acabaram vencidos após os 
votos do relator, Luís Roberto 
Barroso, e dos ministros Edson 
Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e 
da presidente, ministra Cármen 
Lúcia, em sentido contrário. 
Uma vez estabelecida a legiti-
midade da ação, todos os minis-
tros acabaram reconhecendo a 
repercussão geral. Dias Toffoli 
não participou do julgamento.

“Considero que esse tema 
é relevante o sufi ciente, e há 
demanda social o bastante 
para que ele seja discutido”, 
afi rmou o relator, ministro Luís 
Roberto Barroso, ao defender 
a repercussão geral da ação. 
“Esta Corte não deveria, ou 
não deve, ainda que possa, 
abrir mão de interpretar essa 
regra”, disse o ministro Edson 
Fachin. Mesmo com a decisão, 
não há data para que a questão 
de mérito – se candidatos sem 
partido podem ou não disputar 
eleições – seja de fato discutida 
no plenário do STF (ABr).

Ricardo Lewandowski e Gilmar 
Mendes – tentaram impedir o 
julgamento do próprio recurso, 
pois entenderam que o proces-
so no qual se tentava discuti-la 
não seria adequado para isso.

“Com todo respeito, a ques-
tão é importantíssima, mas 
me parece que não é possível, 
nesse momento, a discussão 
[sobre repercussão geral] em 
um agravo de recurso extraor-
dinário”, disse Moraes. Os qua-

Itaipu deve aumentar produção 
para compensar escassez hídrica

diminuir o despacho de usinas 
termoelétricas, em um momen-
to de cenário de chuvas abaixo 
da média histórica no sistema 
nacional.

De acordo com o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, as 
afl uências para o Sistema Interli-
gado Nacional (SIN) devem fi car 
em 65% da média histórica em 
outubro. Com isso, a perspectiva 

é de redução do volume de água 
armazenado nos reservatórios 
do País, que já registram um 
baixo nível. No Sudeste/Centro-
-Oeste, por exemplo, a Energia 
Armazenada atual está em 
23,33% da capacidade, enquan-
to no Sul o indicador alcança 
35,77%, mas no Nordeste não 
passa dos 8,58% e no Norte fi ca 
em 30,42% (AE).

Refi s aprovado no Senado é “um 
pouco melhor” para arrecadação

O ministro espera que a 
reforma seja aprovada em no-
vembro. “A prioridade agora do 
Congresso é a votação dessa 
questão da denúncia [contra 
o presidente Temer], que se 
espera seja votada até fi nal de 
outubro, e a partir daí a prio-
ridade absoluta é a votação da 
Previdência”, declarou. Meirel-
les, voltou a afi rmar que está 
com “concentração absoluta” 
em seu trabalho no Ministério 
e em ações para recuperar a 
atividade econômica do Brasil 
e que não está fazendo planos 
para as eleições presidenciais 
de 2018 (ABr).

R$ 3 bilhões neste ano, quando 
comparado ao texto da MP 
que está em vigor atualmente. 
Para o próximo ano, a perda 
de arrecadação seria de R$ 
900 milhões. O ministro disse 
não acreditar que a votação 
do Refi s possa ter impactos na 
reforma da Previdência. “Não 
é uma questão apenas de cada 
projeto ser interligado a todos 
os outros e todas as votações. 
Cada votação tem mérito pró-
prio e é analisada dentro da 
visão e das prioridades de cada 
uma das propostas. Reforma da 
Previdência é uma coisa, Refi s 
é outra”, avaliou.

ParaTemer, houve 
crescimento da economia 

em “prazo curtíssimo”

dias, Temer disse que isso 
ocorreu porque esse é “um 
governo rápido”. “Temos dois 
anos e oito meses no total de 
governo e naturalmente temos 
que fazer tudo rapidamente. 
O fato de termos realizado em 
sete dias signifi ca também a 
presteza com que o governo 
federal tem trabalhado”, disse.

No início da manhã, Temer 
usou a rede social Twitter para 
falar sobre o evento. “Com o 
novo espaço, a arquidiocese 
terá mais espaço para acolher 
os romeiros e realizar as ati-
vidades da igreja ao longo do 
ano”, registrou (ABr).
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Por enquanto ela é  vice. 

Mas está no calcanhar 

da primeira colocada. 

Qual o primeiro gesto que 
uma pessoa faz quando 
quer saber de uma 

notícia? Ligar a tevê? Ligar o 
rádio? Parar em uma banca de 
jornal? Ou pegar o celular no 
bolso ou na bolsa? A televisão 
ainda lidera a preferência para 
se informar e em segundo lugar 
vem a internet. Mais de 91 por 
cento dos internautas acessam 
informação pelo celular. A mo-
bilidade  disponível, o alcance 
global, a miríade de fontes 
noticiosas criou um verdadeiro 
oceano de informações à dis-
posição de quem pode pagar. 

E de quem não pode tam-
bém. Há muita coisa grátis, 
uma vez que anexar mais 
um internauta na rede tem 
um custo próximo de zero. O 
panfl eto, o auto falante, o carro 
de som, o trio elétrico foram 
atropelados por um pequeno 
gadget. Só no Brasil existem 
uns 298 milhões, uma boa 
parte plugados na internet. 
Ninguém esquece da frase do 
Umberto Eco, que a internet 
deu voz aos idiotas. Talvez ele 
não tivesse noção real das mu-
danças com os cidadãos com 
acesso a emissão do que julgam 
o que querem divulgar. Poderia 
valer também para dizer que 
a imprensa do Gutenberg deu 
acesso aos livros aos idiótas?

De receptor a emissor de 
mensagens. Milhões de pesso-
as têm o acesso a um equipa-
mento que emite informações 
e que são estocadas em muitas 
plataformas. A maior parte 
delas abertas e aparentemente 
grátis. Algumas são pequenas 
e se resumem a um grupo 
de amigos ligados através 
do what´s app. Compartilhar  
virou sinônimo de informar. 
Mas essas informações são  
confi áveis?  Muitas não são. 
Divulgar notícias falsas é tão 
antigo como a história da 
humanidade e há inúmeros 
exemplos nos livros antigos. 

Reis e faraós, imperadores e 
senhores feudais, clérigos e sa-
cerdotes difundiram informa-
ções falsas nas plataformas que 
dispunham no momento. Ou a 
fala, ou o papiro, ou o cuneifor-
me... Não seria diferente com 
o acesso às redes sociais. Em 
todos os tempos os emissores 
de informações falsas usavam 
se apropriavam de linguagens 
ou ofi ciais ou jornalísticas para 
difundir suas mentiras. Davam 
e dão maior credibilidade. Com 
a tecnologia à disposição  é 
possível imitar com perfeição 
a voz de outra pessoa e refor-
çar a pseudo veracidade do 
conteúdo.

A primeira vítima de um 
guerra é a verdade. Essa 
afi rmação foi constatada ao  
longo da história. Por  isso as 
fontes precisam ser checadas 
e avaliadas. Notícias inverídi-
cas circulam com muito mais 
velocidade e cavalgam nos bits 
e bytes. Por isso requer uma 
apuração mais apurada de 
quem cuida dos chapéus de 
credibilidade, empresas, blogs, 
espaços internéticos, mídia 
independente e  tudo o mais 
que pode carregar informação.  

Ninguém mais precisa fi car 
refém da mídia tradicional. 
Bem-vindo ao mundo onde 
não se pode mais impedir a 
circulação de notícia, mesmo 
nos países onde a censura 
chega aos servidores digitais. 
Há uma luta clara entre o 
jornalismo empresarial, que 
busca resultados e o sem fi m 
lucrativo. Aparentemente é 
uma luta desproporcional, 
mas ainda é possível optar por 
alguma coisa paga se ela estiver 
carregada de credibilidade, 
interesse público, ineditismo e 
estar claramente perseguindo 
a isenção. 

Há espaço para todos os 
temas e visões de mundo. Um 
ambiente como esse não ali-
menta idiotas, pelo contrário 
desenvolve espírito crítico e a 
cidadania. 

(*) - É palestrante e âncora do Jornal 
da Record News\R7.

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

A Origem dos 
Idiotas
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Britânico Kazuo 
Ishiguro ganha 
Prêmio Nobel 
de Literatura

O escritor britânico de ori-
gem japonesa Kazuo Ishiguro 
ganhou nesta quinta-feira (5) 
o Prêmio  Nobel de Literatura 
deste ano, anunciou a Acade-
mia Sueca. Segundo o comitê 
do prêmio, Ishiguro, de 62 
anos, que se mudou do Japão 
para a Grã-Bretanha quando 
tinha 5 anos, está associado 
aos temas de memória, tempo 
e auto-ilusão.

“Se você mistura Jane Aus-
ten e Franz Kafka, então você 
tem Kazuo Ishiguro em poucas 
palavras, mas você tem que 
adicionar um pouco de Mar-
cel Proust na mistura”, disse 
hoje Sara Danius, a secretária 
permanente da Academia 
Sueca. Ela descreveu Ishiguro 
como um escritor de grande 
integridade e originalidade. 
“Ele desenvolveu um universo 
estético único”, disse.

Ishiguro, que escreve em 
inglês, é autor de oito livros, 
sendo sete romances e um 
volume de contos. Em sua obra 
destacam-se ‘Os vestígios do 
dia’ (1989), que ganhou o Man 
Booker Prize, e a fi cção cientí-
fi ca ‘Não me abandone jamais’ 
(2005). Ambos adaptados ao 
cinema (ABr).

Forças do 
Iraque tomam 
último reduto 
do EI no norte

Forças iraquianas anuncia-
ram ontem (5) que entraram 
na cidade de Al Hauiya, capital 
da comarca homônima, que era 
o último reduto do grupo jiha-
dista Estado Islâmico (EI) no 
norte do país. A ofensiva, que 
começou no dia 21 de setembro, 
continua na comarca, locali-
zada na província de Kirkuk, 
segundo um comunicado do 
subcomandante das Operações 
Conjuntas, Abdelamir Rashid 
Yarala.

Os terroristas ainda dominam 
várias localidades de Al Hauiya, 
entre elas as mais importantes 
Saidia e Hilua, enquanto que 
no oeste do Iraque ainda con-
trolam parte da margem do rio 
Eufrates e zonas desérticas da 
fronteira com a Síria. As tropas 
iraquianas concluíram, em ju-
lho, a campanha militar contra 
o EI, em Mossul, a maior cidade 
que já esteve sob o controle dos 
jihadistas.

A ofensiva de Al Hauiya coin-
cide com um momento de ten-
são entre o governo central e a 
região autônoma do Curdistão, 
que acaba de realizar um refe-
rendo para ser independente 
do Iraque - não reconhecido 
por Bagdá - e pretende anexar 
a província de Kirkuk (Agência 
EFE).

Battisti  foi 

detido pela 

Polícia Federal 

perto da 

fronteira com a 

Bolívia.

O ministro das Relações 
Exteriores da Itália, Angelino 
Alfano, afirmou ontem (5) 
que a Itália está trabalhando 
com o governo brasileiro para 
conseguir a extradição de 
Cesare Battisti, que foi detido 
pela Polícia Federal perto da 
fronteira com a Bolívia. Alfano 
explicou em uma mensagem 
no Twitter que se reuniu com 
o embaixador italiano no Brasil, 
Antonio Bernardini, para estu-
dar o que fazer para conseguir a 
extradição de Battisti, que vive 
refugiado no país e teve sua 
extradição negada pelo governo 
brasileiro anteriormente.

“Continuamos o trabalho 
iniciado com as autoridades bra-
sileiras”, acrescentou o ministro 
italiano. A Polícia Federal deteve 
Battisti quarta-feira (4) na fron-

Chefe do executivo espanhol, Mariano Rajoy.

O presidente da Espanha, 
Mariano Rajoy, pediu ontem 
(5) ao presidente do governo 
catalão, Carles Puigdemont, 
que volte à legalidade e desis-
ta, o mais rápido possível, de 
fazer uma declaração unilate-
ral de independência. O último 
domingo (1º) foi marcado 
pela violência e repressão 
policial na Catalunha. Foram 
registrados quase 900 feridos 
e muitos protestos contra o 
envio de policiais e guardas 
civis por parte do governo 
central, para tentar reprimir 
e impedir as votações.

De acordo com a Genera-
litat, mais de dois milhões 
de pessoas votaram pela 
independência da Catalunha, 
somando mais de 90% dos 
votos. Mariano Rajoy não 
deixou claro qual é a sua es-
tratégia, e Puigdemont insiste 
na validade do referendo, já 
tendo declarado que iniciará 
o processo de independência 
no fi nal desta semana ou no 
início da próxima. Ontem, 
Rajoy deu uma entrevista à 
agência EFE, no Palácio da 
Moncloa, sede do governo 
espanhol, quando afirmou 
que a melhor solução, para 
que se evite maiores males, é 

Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur 

Nuzman.

Nuzman foi preso na 
manhã de ontem na 
Operação Unfair Play – 

Segundo Tempo, que é desdo-
bramento de outra deflagrada 
há um mês, que investigou 
o pagamento de propina a 
membro do Comitê Olímpico 
Internacional para a escolha 
do Rio de Janeiro como sede 
dos Jogos Olímpicos 2016.

Segundo a procuradora 
Fabiana Schneider, da equipe 
da força-tarefa da Lava-Jato 
no Rio de Janeiro, os valores 
declarados no Imposto de 
Renda de Nuzman, com uma 
evolução patrimonial de 457% 
em 10 anos, não têm compro-
vação de origem. “Enquanto os 
medalhistas olímpicos busca-
vam a tão sonhada medalha de 
ouro no Brasil, dirigentes do 
comitê olímpico guardavam o 
seu ouro na Suíça”.

Fabiana explicou que du-
rante as apreensões feitas 

Saúde anuncia 
repasse de R$ 
93 milhões a 46 
UPAs

O Ministério da Saúde anun-
ciou ontem (5) o repasse de R$ 
93,2 milhões para o custeio de 
46 unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) localizadas 
em 43 municípios brasileiros 
das cinco regiões do país. As 
UPAs são unidades de saúde 
que funcionam em tempo in-
tegral prestando um serviço 
que é intermediário entre a 
atenção básica e as unidades 
hospitalares. Metade do custeio 
mensal das UPAs é fi nanciado 
pelo governo federal. A outra 
metade é compartilhada entre 
estados e municípios.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, há em todo país 562 
UPAs funcionando com a ajuda 
do governo federal, a um custo 
de R$ 1,7 bilhão por mês apenas 
para serviços. Elas prestam cerca 
de 130 mil atendimentos diários.

Segundo o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, essas unidades 
são relevantes para que possam 
ser usadas de forma a comple-
mentar os serviços que já são 
oferecidos pelas demais unida-
des de saúde dos municípios.

”Os prefeitos podem usar 
as UPAs para complementar o 
serviço que já é oferecido no mu-
nicípio”, disse o ministro durante 
coletiva de imprensa. Ainda se-
gundo Barros, há 223 unidades 
em obras, mas com os recursos 
federais já empenhados. (ABr).
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Nuzman guardava na Suíça 
16 quilos de ouro sem 

comprovação de origem
A Polícia Federal encontrou ontem (5), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na 
casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, a chave de um cofre 
que, de acordo com os investigadores, oculta 16 quilos de ouro na Suíça

aparece no episódio que ficou 
conhecido como “farra dos 
guardanapos”, que ocorreu 
em Paris em setembro de 
2009, e é apontado pelo MPF 
como uma comemoração an-
tecipada pela escolha do Rio 
para sediar os jogos.

A polícia também localizou 
um dossiê, produzido pelo 
ex-secretário de Saúde do 
Rio Sérgio Cortes, outro 
membro da organização que 
está preso, feito a pedido do 
Nuzman contra uma pessoa 
que era seu concorrente na 
eleição para a presidência 
do COB, o que, segundo a 
procuradora, caracteriza o 
elo de Nuzman com os in-
vestigados. O advogado de 
Carlos Arthur Nuzman, Nélio 
Machado, negou as acusações 
e afirmou que a receita de seu 
cliente é compatível com seus 
ganhos, declarada no Imposto 
de Renda (ABr).

na primeira fase foram en-
contrados documentos que 
comprovaram a participação 
de Nuzman e do diretor-geral 
do Comitê Organizador Rio 
2016,  Leonardo Gryner, 

também preso, no esquema 
da organização criminosa co-
mandada pelo ex-governador 
Sérgio Cabral. Entre os do-
cumentos apreendidos está 
uma foto em que Nuzman 

Mariano Rajoy pede volta da 
legalidade a governo catalão

que o governo catalão desista 
de fazer a declaração e cumpra 
os preceitos legais.

“Isso é o que pode evitar que 
se produzam males maiores no 
futuro e é isso que toda a socieda-
de está pedindo, os editoriais dos 
meios (de comunicação), os em-
presários, os sindicatos e milhões 
de catalães”, afi rmou Rajoy, que 
não informou se pretende fazer 
uso do artigo 155 da Constituição, 
instrumento que pode obrigar 
uma comunidade autônoma a 
cumprir suas obrigações.

O texto do artigo diz que se 
uma comunidade autônoma 

não cumprir com as obriga-
ções da constituição ou de ou-
tras leis impostas, ou atuar de 
forma que atente gravemente 
contra o interesse geral da Es-
panha, o governo, com prévio 
requerimento ao presidente 
da Comunidade Autônoma e, 
em caso de não ser atendido, 
com a aprovação por maioria 
absoluta no Senado, poderá 
adotar as medidas necessárias 
para obrigar aquela comunida-
de ao cumprimento forçado 
de tais obrigações ou para 
a proteção do mencionado 
interesse geral (ABr).

Itália diz que trabalha com Brasil para 
extradição de Battisti

o italiano se refugiou no Brasil, 
onde permaneceu escondido 
durante três anos. Foi detido 
em março de 2007 no Rio de 
Janeiro em uma operação 
conjunta de agentes de Brasil, 
Itália e França. Após a prisão, as 
autoridades italianas pediram 
sua extradição.

O STF autorizou a extradição 
do italiano em 2009 em uma 
decisão não vinculativa, que 
deixou a palavra fi nal nas mãos 
do chefe de Estado na época, o 
ex-presidente Lula, que a rejei-
tou em 31 de dezembro de 2010, 
o último dia de seu mandato. A 
negativa do governo brasileiro 
para extraditar Battisti mesmo 
depois da autorização do STF 
gerou protestos na Itália e uma 
importante crise diplomática 
(Agência EFE).

teira com a Bolívia, quando ele 
tentava entrar no país em um 
táxi boliviano, no qual viajavam 
outros dois passageiros. Bat-
tisti, de 62 anos, foi integrante 
do grupo Proletários Armados 
pelo Comunismo, das Brigadas 
Vermelhas, e foi condenado à 
revelia em 1993 à prisão perpétua 

por um tribunal italiano pelos 
assassinatos de dois policiais, um 
joalheiro e um açougueiro entre 
1977 e 1979, nos chamados “anos 
de chumbo” na Itália.

Em 2004, Battisti fugiu para 
a França e, quando o governo 
francês se dispôs a revogar sua 
condição de refugiado político, 
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Crianças também 
precisam

administrar o tempo?

Você, pai ou mãe, com 

certeza espera que seu 

fi lho seja bem-sucedido 

em tudo o que fi zer 

e deseja um futuro 

próspero nos diversos 

campos da vida

Os melhores resultados 
são alcançados quando 
aprendemos a nos orga-

nizar e ser mais produtivos - e 
esse aprendizado deve come-
çar logo cedo. Muitos pais me 
perguntam maneiras de ajudar 
as crianças a administrar o tem-
po para otimizar resultados, 
especialmente nos estudos. 
É claro que isso não acontece 
do dia para a noite, mas você 
pode ensinar produtividade de 
forma lúdica, divertida, sem 
cobrança nem chatices. 

Afi nal, as práticas aprendi-
das na infância de forma leve 
tendem a perdurar pelo resto 
da vida. Geralmente somos im-
produtivos porque, na infância, 
vimos os nossos pais utilizando 
mal o tempo, postergando ta-
refas e deixando tudo para a 
última hora. Nosso padrão de 
produtividade é infl uenciado 
pelo meio sociocultural em 
que vivemos. 

O intuito de organizar a 
rotina das crianças, defi nir 
prioridades e prazos para cada 
atividade não é torná-la maçan-
te. Muito pelo contrário: se o 
pequeno organiza suas tarefas, 
sobra mais tempo para brincar 
e se divertir com o que gosta. 

E como os pais podem ajudar 
nisso? Um bom método é fazer 
concessões. Seu fi lho entregou 
um trabalho importante dentro 
do prazo? Ofereça uma “recom-
pensa”. Pode ser um tempinho 
a mais jogando videogame ou 
até um “bônus” na mesada. 

A primeira coisa importante 
é fazer com que a criança arru-
me o quarto. A organização do 
espaço físico também ajuda a 
ordenar as ideias; além disso, 
quando cada coisa está em 
seu devido lugar, a criança 
não perde tempo procuran-
do. Nesse ambiente, vocês 
também podem montar um 
quadro de atividades, que pode 
ser semanal - escolham um dia 
da semana para se reunir e 
registrar as atividades do dia 
seguinte lá. Dessa forma, fi ca 
mais fácil visualizar o volume 
de tarefas e os prazos. 

Outro ponto fundamental é 
estimular a criança a se ante-
cipar. Se ela tem uma prova 
na quinta-feira, por exemplo, 
faça com que estude na terça 
e não deixe para o último mo-
mento. As crianças, ainda mais 
que os adultos, não precisam 
viver correndo. E, acima de 
qualquer coisa, lembre-se: o 
melhor ensino é o exemplo, e 
isso também vale para hábitos 
produtivos.  

(*) - Especialista em administração de 
tempo e produtividade, é CEO da Tri-
ad PS, empresa multinacional espe-

cializada em programas e consultoria 
na área de produtividade, colabo-
ração e administração do tempo.

Christian Barbosa (*)

A - Reúso de Água
A Fiesp abriu inscrições para sua 13ª edição do Prêmio Fiesp de ‘Con-
servação e Reúso de Água’. A iniciativa é uma forma de divulgar as 
iniciativas do setor industrial com suas boas práticas na gestão de água. 
As empresas que apostam na redução do consumo e desperdício de 
água geram benefícios ambientais, econômicos e sociais, aumentando 
também sua competitividade. O incentivo vem por meio de premiações, 
com troféus, placas de menção honrosa e certifi cados de participação. O 
Prêmio tem duas categorias: micro e pequeno porte ou médio e grande 
porte. Inscrição: (http://www.fi esp.com.br/premioagua). Informações: 
tel. 3549-4366 e (premioagua@fi esp.org.br).

B - Básico e Superior Grátis
O Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, principal projeto social 
da Fundação Salvador Arena na área de educação, deu início ao processo 
seletivo de vagas para 2018. No total, serão oferecidas 404 vagas para 
cursos totalmente gratuitos, sendo 244 para a Educação Básica (educação 
infantil, ensino médio e Curso Técnico em Mecânica) e 160 para o Ensino 
Superior (bacharelado em Administração, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação). 
Metade das vagas será destinada aos candidatos com renda familiar mensal 
per capita de até 1,5 salário mínimo. O complexo educacional de ensino 
intensivo, integral e humanista está localizado na cidade de São Bernardo 
do Campo. Mais informações em: (www.fundacaosalvadorarena.org.br). 

C - Rodeio Rosa 
O 1º Rodeio Rosa reunirá, durante 4 dias, renomadas competidoras de 
todas as idades e experiências em esportes equestres e com bovinos, 
para estrear o primeiro rodeio totalmente feminino da história do Brasil! 
O evento acontece entre os próximos dias 26 a 29, no Rancho JR em 
Araçoiaba da Serra, um espaço com localização privilegiada. Ao lado 
da Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, trará para a região de 
Sorocaba mais de 200 animais para participar de nove provas, entre 
elas: Montaria em touro, Bareback, Provas de laço, Team penning, Três 
tambores, Team Roping, Breakaway, Laço comprido, Carneiro Infantil 
Feminino, reunindo cerca de 300 competidoras vindas do Paraná, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Goiás, Brasília e São Paulo. A famosa locutora 
Mara Magalhães é presença confi rmada. Para mais informações acesse 
(Facebook.com/RodeioRosa).

D - Finanças e Compliance
A CFA Society Brazil oferece treinamento inédito para reguladores da 
CVM e da SUSEP. Composto por seis aulas de três horas e meia cada, o 

curso “Fundamentos de Finanças para Reguladores” é ministrado por 
membros voluntários, sem qualquer custo para os participantes ou para 
os órgãos públicos. A primeira edição do curso está sendo realizada no 
Rio de Janeiro, na sede da SUSEP. Mais de 45 profi ssionais daqueles 
órgãos participam do curso. O treinamento foi desenvolvido a partir da 
demanda dos reguladores pelo aprimoramento do conhecimento de 
seu corpo funcional a respeito de temas sobre os mercados de capitais 
e investimentos. Entre os temas abordados, renda fi xa, renda variável, 
derivativos, gestão de carteiras, processos de gestão e política de inves-
timentos. Outras informações: (www.cfasociety.org.br). 

E - Fragrância Icônica
Para comemorar os 3 anos da The Body Shop® no Brasil, a marca ati-
vista de cosméticos naturais lança nova embalagem comemorativa da 
fragrância Lolita, em colaboração com a Revista Glamour. A nova edição, 
agora disponível em versão de 100ml, ganha um frasco especialmente 
desenvolvido para o lançamento, em uma versão mais poderosa do que 
nunca. O produto será vendido, em edição limitada, exclusivamente em 
lojas e e-commerce da The Body Shop®. O diferencial de Lolita é a pro-
funda e envolvente essência resultante da mistura de frutas vermelhas, 
fl ores brancas e baunilha. Tem o tom sensual perfeito para mulheres 
femininas e poderosas, que usam seu perfume para fi car irresistíveis e 
ainda mais glamourosas. Além disso, a fragrância é livre de crueldade 
animal, como todos os produtos da marca.

F - Projetos e Carreiras
Acontece neste sábado (7), o evento X.Five Day – a bússola para seu 
autoconhecimento.  É um programa desenvolvido pela equipe de espe-
cialistas do Grupo Bridge totalmente voltado para o indivíduo. A proposta 
abrange um ciclo de 100 dias que auxilia o indivíduo a se conhecer 
melhor e a montar um plano de desenvolvimento para se destacar em 
projetos pessoais e carreiras, focado no autodesenvolvimento do indi-
víduo, baseado em cinco eixos: o físico (nosso corpo), o conhecimento 
(nossa mente), emocional (nossos sentimentos), o relacional (nossos 
vínculos) e o transcendental (nossos valores e propósitos). O X.Five Day 
tem como propósito auxiliar indivíduos que desejam entender por que 
algumas pessoas não conseguem promover mudanças que realmente 
desejam em suas vidas. Mais informações em: (www.xfi ve.com.br).

G - Check-up Solidário 
Os consultores automotivos da Revista Farol Alto realizam neste sába-
do (7), das 9h às 17h, a edição 2017 do Check-up Solidário Farol Alto, 
um mutirão de revisão automotiva gratuita com objetivo de verifi car 

as condições dos veículos que rodam na região. O evento ocorre no 
estacionamento do Telhanorte Aricanduva (Av. Aricanduva, 6470 – Vila 
Califórnia – entrada pela rua Ajuru), e conta com a participação de 
duas ofi cinas que fazem parte do grupo de consultores automotivos da 
revista: Centro de Diagnóstico Automotivo Torigoe e CobeioCar, e com 
o patrocínio de Filtros Mann. Ao todo, serão verifi cados mais de 30 itens 
de segurança do veículo, como lâmpadas dos faróis, lanternas, piscas, 
placa, marcha-à-ré e luzes internas, calibração de pneus e estado dos 
pneus, entre outros. Para isso, são exigidos somente 2 kg de alimentos 
não perecíveis em troca da revisão veicular.

H - Pop up Store 
Nesta sexta-feira (6), o Shopping Jardim Sul recebe uma pop up store 
da plataforma Mitou!, que objetiva utilizar a comunicação como moeda, 
ao invés do dinheiro tradicional. Transformando cada consumidor em 
um infl uenciador digital, o estande da Mitou! terá amostras de produtos 
de marcas como Pandora, Havaianas, Amor aos Pedaços, Boali, Piola, 
Balonè, Lia Giorno, MMartan e Clube Melissa. Os visitantes do espaço 
escolhem o que desejam adquirir e o pagamento é realizado por meio 
de uma série de ações em suas próprias redes sociais (Facebook ou 
Instagram). É necessário marcar 5 amigos no post indicado, seguir os 
perfi s de todas as marcas participantes e realizar um comentário per-
sonalizado. Após análise da plataforma, o consumidor recebe um e-mail 
de confi rmação da aquisição e informações para retirada do produto na 
loja física escolhida.

I - Escolha de Profi ssionais  
Focada na seleção de profi ssionais para posições estratégicas, a Vertico 
Human Capital acaba de lançar uma nova solução para recrutamento. O 
Mapeamento, cujos pilares são menor custo, rapidez e transparência, é 
composto de quatro passos: necessidade do cliente, a busca, avaliação e 
entrega. O processo consiste primeiramente no entendimento da orga-
nização e perfi l da posição – incluindo remuneração e target -, seguido 
pela busca, na qual são acionadas ferramentas como relacionamento, 
talentos conhecidos e redes sociais. A etapa seguinte é a entrevista, que 
antecede a apresentação dos candidatos à posição. Todo o ciclo ocorre 
em duas semanas. Escritórios em São Paulo e Lima, para atender toda 
a América Latina. Mais informações em: (http://www.verticohc.com/).

J - Campeã de Eventos
Com mais eventos, mais visitantes, mais atrações e um serviço de 
extrema qualidade, a República Dominicana está posicionada como 
o principal destino do Caribe para o recebimento e hospedagem de 
reuniões, convenções, feiras e viagens de incentivo. O país oferece 
uma ótima combinação para a realização bem sucedida deste tipo de 
ocasiões: um ambiente agradável e estruturado, instalações equipadas 
com tecnologia de ponta, uma ampla gama de hotéis, inúmeras pro-
postas turísticas para combinar com atividades descontraídas, e claro, 
uma excelente conectividade aérea. Destino mais conectado do Caribe, 
com 8 aeroportos internacionais, 6 portos de cruzeiros e muitas linhas 
aéreas que oferecem voos diretos dos EUA, Europa e América Latina. 
Informações (https://republica-dominicana.prezly.com/).

A - Reúso de Água
A Fiesp abriu inscrições para sua 13ª edição do Prêmio Fiesp de ‘Con-

curso “Fundamentos de Finanças para Reguladores” é ministrado por 
membros voluntários, sem qualquer custo para os participantes ou para 
os órgãos públicos A primeira edição do curso está sendo realizada no

Os preços dos produtos horti-
frutigranjeiros comercializados 
no maior centro atacadista do 
gênero da América Latina, a Ce-
agesp, subiram, em média, 4,88% 
em setembro. Essa foi a segunda 
maior alta do ano, infl uenciada 
pela estiagem prolongada, que 
afetou principalmente as frutas. 
Até agora, o maior aumento este 
ano tinha sido registrado em feve-
reiro (5,78%), quando as cotações 
sofreram o impacto do excesso de 
chuva nas lavouras.

Apesar da alta dos preços em 
setembro, no acumulado do ano, 
o índice ainda aponta leve recuo, 
de 0,76%, em relação ao mesmo 
período de 2016. Já nos últimos 
12 meses, o índice acumula alta de 
0,11%. Os preços das frutas aumen-

taram, em média, 7,9%, com des-
taque para a carambola (57,6%), o 
kiwi estrangeiro (55,5%), o mamão 
formosa (49,5%), o limão taiti 
(37,5%), o maracujá azedo (31,5%) 
e o maracujá doce (21,8%).

Também foi registrada alta no 
setor de pescados (6,1%) Já os 
legumes apresentaram queda de 
1,11%; as verduras de (5,09%) e no 
setor de diversos, que inclui cebola, 
alho e batata comum, entre outros, 
houve queda média de 1,93% nos 
preços. Em relação ao volume 
de vendas, em setembro, foram 
negociados 275,067 mil toneladas 
de produtos hortifrutigranjeiros, 
4,82% mais do que em agosto. 
De janeiro a setembro, o volume 
cresceu 3,96% na comparação com 
o mesmo período de 2016 (ABr).

As exportações somaram 

60.049 veículos, alta de 52,2% 

em relação a setembro de 2016.

A produção de veículos no 
país em setembro teve uma 
queda de 9,2% em relação 
a agosto, atingindo 236.944 
unidades. Mas na compara-
ção com o mesmo mês do 
ano passado, cresceu 39,1%. 
No acumulado do ano, foram 
montados 1.986.654 veículos, 
aumento de 27% na compara-
ção com o mesmo período de 
2016. Os dados foram divulga-
dos ontem (5) pela Anfavea.

Com relação às vendas, 
setembro também apresentou 
queda. No mês passado foram 
vendidas 199.211 unidades, 
queda de 8% em relação a 
agosto. No entanto, as vendas 
de veículos subiram 24,5% em 
setembro, na comparação com 
o mesmo período do ano pas-
sado. No acumulado do ano, 
foram licenciadas 1.620.005 
unidades, o que representa 
alta de 7,4% ante o mesmo 
período do ano passado.

As exportações somaram 
60.049 veículos, alta de 52,2% 
em relação a setembro de 

A recuperação do mercado de trabalho, infl ação baixa e juros em 

processo de redução permitem um resgate parcial

das condições de consumo.

A estimativa é que as ven-
das durante o período 
devem movimentar R$ 

7,4 bilhões e o crescimento 
já leva em conta os descontos 
relativos à infl ação, na compara-
ção com 2016. A confederação 
ressalta o fato de que “o resul-
tado será o melhor registrado 
pelo varejo nesta data desde o 
crescimento de 5,1% verifi cado 
em 2013.

Para Fabio Bentes, chefe da 
Divisão Econômica da CNC, 
são vários os fatores que levam 
a este desempenho e não só 
as baixas taxas de infl ação dos 
produtos destinados às crianças. 
“A perspectiva mais favorável 
acerca do desempenho do setor 
na data comemorativa se insere 
em um contexto mais amplo, no 
qual a recuperação do mercado 
de trabalho, infl ação baixa e 
juros em processo de redução 
permitem um resgate parcial das 
condições de consumo”, disse.

Os setores com melhor de-
sempenho nas vendas voltadas 
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Venda no Dia das
Crianças pode ter o melhor

desempenho dos últimos 4 anos
O volume de vendas do comércio varejista no Dia das Crianças deverá registrar crescimento de 3,4% 
neste ano, o melhor desempenho desde 2013, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC)

dio de 11 bens ou serviços mais 
demandados “tem demonstra-
do que a infl ação associada à 
data comemorativa deverá ser 
a menor desde os 4,3% de 2001. 
Entre os itens que registraram 
as menores variações de preço, 
estão os chocolates em barra e 
bombons (-5,1%), CDs e DVDs 
(-0,7%) e brinquedos (2,1%).

A CNC ressaltou, ainda, o 
fato de que a queda na taxa 
média de juros ao consumidor, 
infl uenciada pela signifi cativa 
desaceleração do nível geral 
de preços nos últimos meses, 
tem contribuído para reverter 
as perdas do varejo.

“Considerando os prazos 
médios vigentes – que se manti-
veram praticamente estáveis no 
período – as prestações médias 
mensais de um empréstimo 
simulado de R$ 1 mil recuaram 
8,3% nesse período, atingindo 
R$ 46,85 mensais, em agosto - a 
menor prestação nessa opera-
ção desde agosto de 2015 (R$ 
46,75)” (ABr).

para o Dia das Crianças serão os 
de lojas de vestuário e calçados, 
com crescimento esperado de 
10,2%, seguido pelo de brin-
quedos e eletroeletrônicos, 
que deverá expandir 5,7%. “Em 
ambos os casos, no entanto, as 
variações positivas esperadas 

para este ano não repõem as 
perdas verifi cadas no ano pas-
sado e chegam a -12,2% para 
vestuário e calçados e a -7,6% 
no de comércio de brinquedos”, 
afi rmou Bentes.

A avaliação da CNC é de que a 
evolução recente do preço mé-

Estiagem eleva preços de 
hortifrutigranjeiros na Ceagesp

Produção de veículos caiu, mas 
tem alta no acumulado do ano

2016. Em relação a agosto, 
houve queda de 10,1% e, no 
acumulado do ano, um aumento 
de 55,7%. Rogério Golfarb, vice-
-presidente da Anfavea, avalia 
que os expressivos aumentos 
nas exportações é favorável 
para o setor. “Foi infl uenciado 
por uma assimilação positiva 
do mercado da América do 
Sul, como Argentina, México, 

Uruguai e Colômbia”, disse.
Foram mantidas 126.280 

vagas de emprego no setor 
durante setembro, alta de 
1,3% em relação a setembro 
do ano passado. Não houve 
variação em relação a agos-
to. Foi registrada queda do 
número de empregados em 
layoff (suspensão temporária 
do contrato de trabalho), que 
passaram de 3.432 em agosto 
para 2.964 em setembro. A 
quantidade de funcionários 
em Programa Seguro Em-
prego (PSE) caiu de 2.888 
em agosto para 2.867 no mês 
passado.

As projeções de resultados 
para o fi nal do ano têm como 
expectativa aumento de ven-
das de 7,3%; alta na produção, 
de 25,2%, e nas exportações 
de 43,3%. O vice-presidente 
da Anfavea disse que há uma 
recuperação gradual, mas 
quando se observa o ambiente 
macroeconômico, ainda não é 
possível enxergar um cresci-
mento robusto (ABr).

Suspensa liminar 
que impedia
venda da Cedae

O governo do estado do Rio de 
Janeiro conseguiu suspender uma 
decisão liminar da Justiça do Tra-
balho que impedia a privatização 
da Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos (Cedae). A venda da 
companhia é um dos principais 
pontos do acordo de renegociação 
das dívidas do estado com a União. 
As ações da empresa são a contra-
partida para o empréstimo de R$ 
3,5 bilhões para o estado.

A decisão foi do presidente do 
TRT1, desembargador Fernando 
Antonio Zorzenon da Silva. Ele 
suspendeu a liminar proferida 
no dia 29 de setembro pela juíza 
Maria Gabriela Nuti, da 57ª Vara, 
que impedia a venda. O argumento 
da magistrada era que, em caso de 
privatização de empresas públicas, 
os funcionários têm preferência na 
aquisição.

A liminar havia sido conseguida 
pelo Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de Saneamento 
Básico e Meio Ambiente do Rio 
de Janeiro. O presidente do TRT 
considerou que a manutenção da 
liminar acarretaria “grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à eco-
nomia pública, por comprometer 
todo o procedimento do programa 
de recuperação fi scal” (ABr).



A política do império em 
dois momentos: Baia dos 
Porcos e Coréia do Norte 

A crise atual com a 

Coréia do Norte revela 

que os desdobramentos 

da geopolítica dos EUA 

durante a Guerra Fria 

ainda ressoam nas 

relações de poder do 

mundo contemporâneo

A invasão da Baia dos 
Porcos em Cuba por 
rebeldes cubanos an-

ticastristas (1961), uma ação 
militar fi nanciada e projetada 
pelos EUA e fracassada em 
sua tentativa de derrubar o 
regime que se instalou após a 
Revolução Cubana (1959), se 
insere no contexto da Guerra 
Fria, período em que aos EUA, 
mais fortes geopoliticamente, 
buscavam ampliar a sua infl u-
ência global diante de outra 
superpotência, mais fraca, a 
URSS, que não possuía uma 
estratégia de dominação glo-
bal e se defendia da iniciativa 
estadunidense. 

Neste contexto, o episódio 
acima se assemelha ao con-
flito na península coreana, 
que após o fi m da Segunda 
Guerra Mundial e a expulsão 
dos japoneses, foi dividida no 
paralelo 38° em duas partes: o 
norte sob infl uência soviética 
e o sul estadunidense. Neste 
limiar da segunda década do 
século XXI, mesmo com o fi m 
da Guerra Fria há mais de 25 
anos, o nacionalismo e isolacio-
nismo trumpiano reacende as 
tensões, ao ameaçar a Coréia 
do Norte e paralisar a aproxi-
mação com o regime cubano 
realizada por Barak Obama.

As tensões entre os dois la-
dos e a fronteira extremamen-
te militarizada está na origem 
da Guerra da Coréia (1950-53) 
e da intervenção das tropas 
dos EUA. Esta guerra, limitada 
pelo poder de destruição global 
das duas potências, resulta em 
um armistício e com a insta-
lação de armas nucleares na 
Coréia do Sul pelos EUA e a 
consequente ascensão de um 
regime com base na ideologia 
do Juche patrocinada por Kim 
Il Sung, (avô de Kim Jong Un) 
cujos pilares são a independên-
cia política e a autossufi ciência 
nos campos da economia e da 
defesa, e que segue em vigor 
como a essência do “socialis-
mo” norte-coreano. 

A tentativa de derrubada 
do regime liderado por Fidel 
Castro em Cuba em 1961, 
fi nanciada pelos EUA, teve 
como resposta a aproximação 

cubana com o regime soviético, 
com posterior permissão para 
instalação de mísseis em terri-
tório cubano apontados para os 
EUA em 1963 e a consequente 
“Crise dos Mísseis”, em que 
durante 13 dias soviéticos e 
estadunidenses elevaram os 
discursos ameaçadores de 
uma possível guerra nuclear, 
como temos vivenciado ulti-
mamente. 

A política de aproximação 
promovida por Obama e Raul 
Castro, iniciada em 2015, se 
esboçou nos anos 1990 numa 
aproximação entre as duas 
Coreias e um possível desarma-
mento da Coréia do Norte. Em 
1994, durante a administração 
de Bill Clinton, foi fi rmado um 
acordo para congelar a produ-
ção norte-coreana de plutônio 
por oito anos; em 2000, outro 
foi negociado visando a compra 
pelos Estados Unidos de todos 
os mísseis de médio e longo 
alcance da Coreia do Norte; e 
ainda outro foi assinado esti-
pulando que nenhum dos dois 
países sustentaria “intenções 
hostis” em relação ao outro. 

Mas na sequência do ataque 
terrorista de 11 de setembro de 
2001, a administração de Ge-
orge W. Bush passou a ignorar 
os acordos fi rmados e incluiu 
a Coreia do Norte no assim 
chamado “eixo do mal”. Além 
dela, Bush apontou o Iran e o 
Iraque em seu discurso sobre 
o State of the Union de janeiro 
de 2002 como países buscando 
construir armas nucleares e 
pediu o apoio da população 
norte-americana no enfren-
tamento com esses países no 
âmbito de sua “guerra ao ter-
ror”. Pyongyang não possuiria 
atualmente armas nucleares 
caso os acordos patrocinados 
por Clinton houvessem sido 
cumpridos pelos Estados 
Unidos.

O império não descansa. 
Passados mais de sessenta 
anos da Guerra da Coréia, 
cinquenta anos da Invasão 
da Baia dos Porcos e da Crise 
dos Mísseis em Cuba, vinte e 
cinco do fi m da Guerra Fria, a 
política trumpiana reacende 
as tensões de uma possível 
guerra nuclear. Para Marx: “A 
história se repete uma primeira 
vez como tragédia, a segunda 
como farsa”. 

Haverá história após a tra-
gédia, para se repetir uma 
segunda vez? 

(*) - É professor de Geografi a do 
Cursinho da Poli.

Rui Calaresi (*)
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A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara divulgou os 
procedimentos de tramitação da 
denúncia apresentada contra o 
presidente Temer e os minis-
tros Eliseu Padilha e Moreira 
Franco. A primeira reunião do 
colegiado, na qual deve ser lido 
o parecer do relator Bonifácio 
de Andrada (PSDB-MG), foi 
convocada para terça-feira 
(10). A Comissão recebeu as 
peças de defesa dos três acu-
sados. A partir de agora, tem 
até cinco sessões para analisar 
e votar o parecer que está 
sendo elaborado por Andrada. 
O relatório deve apresentar 
um voto favorável ou não pelo 
prosseguimento da denúncia.

Após a apresentação do pare-
cer, cada advogado terá direito 
de se manifestar oralmente pelo 
mesmo tempo utilizado pelo re-
lator. Em seguida, haverá ainda 
a possibilidade de deputados 
apresentarem pedido de vista 
por duas sessões. 

Todos os 66 membros do 
colegiado e líderes partidários 
poderão se manifestar por até 
15 minutos. Além disso, 40 de-
putados não membros da CCJ 

Deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), relator da 

denúncia contra Temer na CCJ da Câmara, fala à imprensa.

Em uma votação simbólica, 
o plenário do Senado aprovou 
ontem (5) a medida provisória 
(MP) que permite o parce-
lamento com descontos de 
dívidas com a União, tanto 
de pessoas físicas quanto de 
pessoas jurídicas. Conhecida 
como MP do Refi s, a Medida 
Provisória 783/2017, perde-
ria a validade na próxima 
quarta-feira (11). A votação 
só foi possível depois de um 
acordo que retirou do texto 
os chamados jabutis, matérias 
estranhas ao objetivo original 
da proposta. 

Os trechos impugnados 
pelos senadores não são 
considerados uma alteração 
no texto, que já havia sido 
aprovado pelos deputados. 
Um dos trechos retirados do 
texto estabelecia o perdão das 
dívidas tributárias federais de 
entidades religiosas e insti-
tuições de ensino vocacional, 
além de isenção, por cinco 
anos, de cobrança de tributos. 
Os senadores também supri-
miram o trecho que tratava 

Algumas mudanças aprovadas na Câmara foram impugnadas 

pelo Senado.

O documento foi assinado 
em solenidade comemo-
rativa aos 29 anos da 

Constituição, no gabinete da 
Presidência do STF. O texto 
constitucional foi promulgado 
em 1988 e ainda contém temas 
que aguardam para ser regula-
mentados.

Alguns desses pontos de-
vem ser objeto de projetos de 
iniciativa da própria Corte, 
tendo como base a experiência 
dos problemas enfrentados na 
Justiça devido à falta de regras. 
A intenção é que ao menos 
alguns desses temas sejam 
votados até o 5 de outubro do 
ano que vem, quando a Cons-
tituição completa 30 anos. STF 
e Congresso anunciam esforço 
conjunto para regulamentar 
Constituição. “A ausência de lei 
não apenas, de alguma forma, 
faz com que o cidadão não acre-
dite tanto, não confi e tanto, no 
próprio direito vigente, como 
faz com que as próprias insti-

Presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

Criação de cadastro 
nacional de registro 
comercial

A Comissão de Trabalho da Câ-
mara  aprovou o projeto do deputa-
do Irajá Abreu (PSD-TO), que cria 
o Cadastro Nacional do Registro 
Comercial (CNRC) e o Sistema 
Nacional Unifi cado de Consulta 
de Dados Comerciais (Sinurc). O 
cadastro será um banco de dados, 
para consulta, com dados de todas 
as juntas comerciais dos estados, 
do Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e do Cadastro 
Sincronizado Nacional (CadSinc). 
Este último reúne informações 
dos fiscos federal, estaduais e 
municipais e é administrado pela 
Receita Federal.

O projeto recebeu parecer 
favorável do deputado Benjamin 
Maranhão (SD-PB). Para o relator, 
a integração dos bancos cadastrais 
com informações de empresas terá 
um “efeito sinérgico, favorecendo 
o empreendedorismo e propor-
cionando geração de empregos 
e aumento da receita tributária”.

De acordo com o projeto, o 
CNRC deverá entrar em operação 
um ano após a publicação da lei de 
criação. Regulamentação da lei vai 
detefi nir qual será o órgão a atuar 
como unidade central do Sinurc. 
O projeto tramita em caráter con-
clusivo e será analisado agora pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e Constituição e Jus-
tiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado aprovou 
ontem (5) acordo assinado 
entre Brasil e Itália que trata 
do reconhecimento recíproco 
das carteiras de habilitação de 
residentes nos dois países. A 
mensagem enviada pelo Ita-
maraty ressalta que a Itália não 
reconhece a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) emitida 
no Brasil, exigindo dos brasilei-
ros que moram naquele país a 
obtenção de habilitação italia-
na, por meio do pagamento de 
taxas e a realização de exames.

O governo brasileiro cobrava 
da Itália o cumprimento da Con-
venção de Viena, que trata do 
reconhecimento recíproco des-
ses documentos. Ressaltava-se 
nas negociações que o Brasil 
cumpre essa convenção em 
relação à carteira italiana. O 
governo italiano alegava que a 
Convenção de Viena não cobre 
integralmente suas exigências, 
fazendo necessária a assinatura 
de um acordo bilateral. O acor-
do agora em análise permite 
aos portadores das carteiras 
de habilitação emitidas por 
Brasil ou Itália convertê-las 
em documento de habilitação 
caso estejam morando no outro 
país. A medida tem o potencial 
de benefi ciar cerca de 70 mil 
brasileiros que hoje vivem na 
Itália, segundo o Itamaraty.

Colarinho Branco 
poderá enquadrar 
fraude em fundos 
de pensão

Irregularidades cometidas por 
entidades de previdência comple-
mentar poderão ser punidas pela 
Lei do Colarinho Branco. A iniciativa 
está pronta para votação fi nal na Co-
missão de Constituição e Justiça do 
Senado e traz outra novidade: o en-
quadramento criminal da facilitação 
à prática de gestão fraudulenta ou 
temerária. Um conjunto de medidas 
que insere a previdência comple-
mentar está reunido em projeto do 
ex-senador José Anibal (PSDB-SP). 

A proposta recebeu parecer 
favorável com seis emendas do re-
lator, senador Garibaldi Alves Filho 
(PMDB-RN). Ao mesmo tempo em 
que cria o crime de facilitação da 
prática de gestão fraudulenta ou 
temerária, o PLS 312/2016 propõe 
defi nições para esses dois tipos de 
delito. E permite ainda que a Supe-
rintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc) notifi que 
o Ministério Público se verifi car a 
ocorrência de crime no setor.

“Os principais fundos de pensão 
– Correios (Postalis), Petrobras 
(Petros), Caixa (Funcef) e Banco 
do Brasil (Previ) – acumularam 
perdas de R$ 113,5 bilhões nos 
últimos cinco anos, conforme re-
latório fi nal da CPI dos fundos de 
pensão. Os trabalhos da comissão 
mostram que houve má gestão, 
investimentos em projetos de alto 
risco, ingerência política e desvios 
de recursos das entidades. É pre-
ciso rigor na punição das pessoas 
responsáveis por tais crimes”, de-
fendeu José Anibal na justifi cação 
do projeto (Ag.Senado).
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STF e Congresso anunciam 
esforço conjunto para 

regulamentar Constituição
A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, 
Eunício Oliveira, assinaram ontem (5) um protocolo de intenções que prevê a colaboração entre a Corte 
e o Congresso Nacional para selecionar pontos prioritários da Constituição que ainda necessitam de 
regulamentação

reuniões, algumas com horas 
de duração, entre Cármen Lú-
cia, Eunício e Maia, sempre no 
gabinete dela. Os encontros se 
intensifi caram sobretudo após 
a Primeira Turma do STF ter 
decidido, no fi m de setembro, 
afastar o senador Aécio Neves 
do exercício de seu mandato. 
A decisão provocou um mal-
-estar entre os poderes, com o 
Senado ameaçando reverter o 
afastamento.

Em seus discursos nesta 
quinta-feira, os três buscaram 
desfazer a impressão de crise 
institucional. “Com respeito à 
autonomia dos Poderes con-
seguiremos trabalhar juntos 
– Executivo, Legislativo e Judi-
ciário”, afi rmou Eunício.“Nossa 
relação com o Supremo – e 
tenho certeza de que a do pre-
sidente Eunício também – tem 
sido uma relação que prioriza o 
diálogo, a harmonia”, reforçou 
Maia em entrevista após a ce-
rimônia (ABr).

tuições acabem tendo que atuar 
suprindo”, disse a ministra

Rodrigo Maia destacou que o 
STF atuará para apontar as omis-
sões mais relevantes. “Traçare-
mos um roteiro que nos permiti-
rá, a partir de um diálogo com as 
lideranças, aprovar ainda neste 
ano projetos que forem identifi -
cados como prioritários”, disse. 
“Se temos no STF o guardião da 

Constituição, no Congresso estão 
seus operários. Assim, sempre 
que houver necessidade de 
reforçar e colocar um calço em 
suas bases, estaremos prontos 
a fazer”, disse Eunício durante 
a cerimônia.

A solenidade em comemora-
ção aos 29 anos da Constituição 
serviu, nas últimas duas sema-
nas, como pauta de diversas 

Senado aprova Refi s, que segue 
agora para sanção presidencial

da impugnação das mudanças 
feitas nas normas do Carf, que 
julga processos administrativos 
entre a Receita Federal e os 
contribuintes.

Outro artigo tratava da com-
pensação de dívidas tributárias 
com bolsas de estudo no âmbito 
do Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortaleci-
mento das Instituições de Ensi-
no Superior (Proies). Senado-

res de oposição se colocaram 
contra, mas foram vencidos. 
Na tentativa de derrubar a 
votação, o senador Reguffe 
(sem partido-DF) chegou a 
pedir verifi cação de quórum 
mas o pedido foi negado sob o 
argumento de que um acordo 
de líderes, que inclui os de 
oposição, garantia a votação. 
O texto agora seguirá para 
sanção presidencial (ABr).

Relatório da denúncia contra Temer 
será votado daqui a 2 semanas

(20 favoráveis e 20 contrários à 
denúncia) poderão se inscrever 
para falar por até 10 minutos.

Encerrada a fase de debate, 
o relatório de Andrada será 
submetido à votação nominal 
por maioria simples. Se o 
parecer foi rejeitado, o pre-
sidente da Comissão deverá 
designar outro deputado que 
apresente relatório diferente. 
Se aprovado, seguirá para apre-
ciação do plenário, onde há a 
necessidade dos votos de pelo 

menos dois terços do total de 
513 parlamentares para que a 
investigação da denúncia pelo 
STF seja autorizada.

É a segunda denúncia apre-
sentada pela PGR contra o 
presidente Temer. O advogado 
Eduardo Carnelós, que assumiu 
a defesa de Temer, divulgou 
nota criticando a atuação do 
ex-procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot. No texto, o 
advogado classifi ca a denúncia 
de “indecência” (ABr).

Acordo com
Itália reconhece

carteira de habilitação

Na Comissão, o relatório de 
José Medeiros (Pode-MT) foi 
lido por Ana Amélia (PP-RS), 
que ressaltou, entre outros 
pontos positivos, o fato de que 
a grande comunidade brasileira 
que mora naquele país fi cará 
livre da burocracia. “Quem tiver 
a habilitação brasileira poderá 
solicitar às autoridades italia-
nas a conversão da sua carteira 
de habilitação, sem submeter-
-se a exames teóricos e práticos 
de condução, além de se livrar 
também das taxas”, lembrou. O 
texto segue agora para análise 
do Plenário (Ag.Senado).
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A medida tem o potencial de 

benefi ciar cerca de 70 mil 

brasileiros que hoje

vivem na Itália.



No Brasil, é muito 

confortável colocar a 

responsabilidade dos 

nossos baixos índices 

de produtividade nas 

costas dos trabalhadores

Os “Intelectuais”, que 
geralmente possuem 
grande espaço de mí-

dia, vivem afirmando que a 
produtividade do trabalhador 
brasileiro é baixa. É só obser-
var as manchetes e você verá: 
“A produtividade por traba-
lhador no Brasil não cresce 
desde 1980”; “Brasileiro tem 
baixa produtividade”; “The 
Economist diz que brasileiro é 
improdutivo’’. Mas o que será 
que se sabe, de fato, sobre a 
produtividade do trabalhador 
brasileiro?

Às vezes, me pergunto: “será 
que todos os “intelectuais”, que 
muito estudaram, já tiveram a 
oportunidade de estar ao lado 
daquele que é denominado 
“trabalhador brasileiro”?” 
Será que eles não poderiam 
se colocar no lugar destes 
2 trabalhadores brasileiros, 
Antônio e Maria...

O Antônio, um trabalhador 
brasileiro que atua como aju-
dante na distribuição de um 
grande varejista, há mais de 20 
anos. Acorda às 4h da manhã 
e segue para o trabalho. Antes 
das 6h já iniciou o carregamen-
to do veículo (caminhão). Faz a 
amarração dos volumes no baú 
com todo o cuidado para não 
danificar os produtos, confere 
toda a documentação e segue 
para o seu dia de trabalho, onde 
realiza 95% das entregas para 
diferentes clientes, retornando 
ao Centro de Distribuição, ao 
final do dia, com sentimento 
de missão cumprida.

E a Maria, uma trabalhadora 
brasileira que, durante 10 anos, 
acorda às 5h e segue para a 
fábrica, diariamente, com o ob-
jetivo de realizar o seu trabalho 
em uma célula de produção. 
Muitas vezes seu supervisor a 
incentiva a superar seu desem-
penho, pois o mesmo estava 
pouco abaixo da produtividade 
esperada e com um pouco de 
esforço ela consegue atingir. 
Bem, agora, infelizmente, a 
Ana Maria está desempregada, 
batalhando duro por uma nova 
oportunidade.

Agora imagine ao final do 
dia, o Antônio e a Maria, 
cansados, chegando em casa 
e escutando no noticiário um 
destes “intelectuais” dizendo: 
“...o fato é que a produtividade 
do trabalhador brasileiro é uma 
das mais baixas no mundo”. 
Imagine como eles se sentem. 
Será que esses “intelectuais” 
não poderiam divulgar estes 
fatos de maneira diferente?

Eu ficaria muito mais à von-
tade se os “intelectuais” dei-
xassem bem claro que a baixa 
produtividade operacional é 
consequência direta da pés-
sima gestão de nosso Estado. 
Existe uma transferência de 
responsabilidade do “Estado 
Improdutivo” para o “Traba-
lhador Improdutivo”.

Vejam alguns fatores críticos 
e como o Estado Brasileiro, 
com sua incompetência, len-
tidão e gestão fraudulenta é 
responsável pela baixa pro-
dutividade do “trabalhador”: 

Tecnologia: acesso a 
determinadas soluções 
podem aumentar muito 
a produtividade ope-
racional de qualquer 
operador, mas no Brasil, 
o trabalhador tem que se 
superar muito mais que 
em outros países, pois 
aqui o Estado é lento 
para decidir, além de 
organizar esquemas que 
dificultam a utilização 
da tecnologia e ainda 
assegurar legalmente 
que entidades sindicais 

trabalhem contra a pro-
dutividade.
Legislação e Justiça 
trabalhista: em relação 
a outros países, a nossa 
legislação e nossa jus-
tiça são uma piada! Al-
guns “intelectuais” aqui 
destacam os direitos 
conquistados, mas não 
possuem a mínima ca-
pacidade de enxergar o 
todo. O Estado Brasileiro 
é um “elefante branco” 
que não mais consegue 
reagir à dinâmica mun-
dial.
Infraestrutura e Logís-
tica: boa parte da baixa 
produtividade opera-
cional vem de nossa 
péssima infraestrutura. 
Por que motoristas de 
caminhões perdem tan-
to tempo em estradas? 
Por que operadores 
em linhas de produção 
ficam parados por falta 
ou atrasos de forne-
cimento? Enfim, aqui 
nosso Estado consegue a 
façanha de se manter, há 
muitos anos, sem capa-
cidade de investimento 
em infraestrutura, pois 
os desvios e má gestão 
são tão grandes, que o 
próprio Estado perdeu 
o controle da gestão de 
tantos esquemas.
Burocracia: o que para 
alguns países é uma 
vantagem competitiva, 
no Brasil o Estado cria 
dificuldades para cobrar 
pelas facilidades. Isso 
já é cultural e o Estado 
assegura uma legislação 
tão confusa, que nenhu-
ma empresa, mesmo 
que queira, consegue 
trabalhar como se deve, 
pois não está claro o que 
deve ser feito.
Mobilidade Urbana: O 
Estado, embora invista 
em um dos mais caros 
sistemas de transporte 
urbano do mundo para 
facilitar o ir e vir do tra-
balhador, possui um dos 
piores sistemas também. 
Resultado da incompe-
tência e corrupção que 
acaba limitando todos 
os investimentos nesta 
área. E o trabalhador, in-
veste horas para chegar 
ao trabalho e tem que se 
superar para competir 
com operadores de ou-
tros países.
Educação e Qualifica-
ção: Aqui, o modelo 
de gestão se repete... o 
Estado estabelece um 
orçamento ridículo para 
a formação educacional 
e profissional, remunera 
pessimamente os profes-
sores e as empresas aca-
bam recebendo profis-
sionais despreparados. 
Além disso, o Estado 
promove crises que au-
mentam a rotatividade 
(turnover), o que tam-
bém dificulta a absorção 
de conhecimentos pelo 
trabalhador.

E o Trabalhador? Esse tem 
que se superar todos os dias, 
pois precisa sustentar não só a 
sua família, mas principalmen-
te o Estado Brasileiro.

É por esse motivo que gosta-
ria que os “intelectuais” deixas-
sem de dizer que o “trabalha-
dor brasileiro é improdutivo” e 
começassem a destacar que é 
o Estado Brasileiro que possui 
uma das piores produtividades 
no mundo.

Sim, são vocês do Executivo, 
do Legislativo e do Judiciário 
os responsáveis diretos pela 
nossa baixa produtividade e 
não os trabalhadores.

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

de consultoria e treinamento 
em logística.

O que se sabe sobre 
produtividade no Brasil?

Eduardo Banzato (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

ou ligue para

netjen@netjen.com.br
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FUNCIONÁRIO CONVOCADO PARA VIAJAR 
Quando o funcionário é convocado eventualmente para viajar pela 
empresa, quais os procedimentos a serem adotados, serão necessários 
firmar algum acordo/aditivo no contrato de trabalho, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ASSINATURA DE RECEBIMENTO DO SALÁRIO
O funcionário deve assinar o recibo ou holerite de pagamento de salário 
mesmo que o pagamento seja depositado em conta bancaria, precisa 
ser conta salário ou pode ser conta particular? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAR DEMISSÃO NAS FÉRIAS
Funcionário em gozo de férias pode solicitar demissão? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHO REALIZADO EM DIA DE DESCANSO
Funcionário que trabalha domingo ou feriado, sem compensar e 
recebendo como domingo trabalhado, ele tem direito a receber o 
reflexo no descanso semanal, assim como as horas extras da semana? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INFORMAÇÃO NAS ANOTAÇÕES GERAIS
Empresa deve informar na CTPS quando se trata de um contrato por 
estágio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE COLOCAR DETECTOR DE METAIS PARA INS-
PEÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS, OU PARA COLOCAR NA PORTA DE 
ENTRADA DA LOJA, OS FUNCIONÁRIOS DEVEM SER INFORMADOS 
COM ANTECEDÊNCIA, QUAL A BASE LEGAL. COMO PROCEDER?

Recomendamos que os trabalhadores sejam notificados com certa 
antecedência do procedimento. Não deve haver revista íntima con-
forme artigo 373 A, VI no caso de mulheres. O Ministério do Trabalho 
não precisa ser notificado, vez que a legislação é omissa.
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VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0044654-15.2013.8.26.0100 - 780/13.] 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) Artil S/A Mercantil e Construtora, 
Volkswagen Serviços, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Andre das Neves Nunes, Adelaide de Jesus 
Antunes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 287, Parque Jabaquara, 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. 

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Essa é a rotina de um 
Profissional da Conta-
bilidade. Além de todos 

esses afazeres, por causa da 
alta concorrência na área, é 
essencial conquistar, agradar 
e manter clientes, o que só é 
possível se a empresa conservar 
um excelente atendimento, 
cumprir os prazos e oferecer 
confiabilidade e presteza nos 
seus serviços. 

A boa notícia é que, com a evo-
lução tecnológica, o trabalho 
contábil, que até pouco tempo 
atrás era visto como “burocráti-
co”, hoje é considerado notável, 
indispensável mesmo, uma vez 
que planejamentos estratégicos 
e tributários, novas contrata-
ções, demissões, avaliação de 
riscos e perdas, investimentos e 
tomada de decisão são deveres 
deste profissional. Independen-
temente da crise econômica 
e financeira, ele permanece 
sendo muito requisitado pelas 

empresas, órgãos públicos e go-
vernamentais e terceiro setor.

Sempre atento às tendên-
cias e caminhos da profissão, 
o Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo – Sindcont-SP  
permanece como um guardião 
do desenvolvimento profis-

Conhecimento e tecnologias 
são itens indispensáveis à 

rotina dos Contadores?

sional daqueles que atuam  
na área. Com esta essência, a 
Entidade realizou, no período 
de 20 a 24 de setembro, a 6ª 
Semana Paulista da Contabi-
lidade, evento cujo lema foi 
justamente “Contabilidade & 
Tecnologia: o Caminho para o 
Sucesso”, o que abriu oportu-
nidade para os Contabilistas 
adquirirem novos conheci-
mentos em tecnologia, o que 

é essencial às suas atividades 
profissionais.

Mas o assunto atualização e 
reciclagem de conhecimentos 
não se encerra com as ati-
vidades da Semana Paulista 
da Contabilidade, muito pelo 
contrário: o Sindcont-SP con-

tinua batendo nesta tecla por 
considerá-la de fundamental 
importância para a profissão. 
Assim, tem realizado produtivas 
parcerias com instituições de 
ensino da capital e da grande 
São Paulo para a realização 
do já tradicional Encontro de 
Profissionais e Acadêmicos da 
Contabilidade, mais conhecido 
como Epac, que, inclusive, já 
está na 17ª edição. 

É importante registrar que 
universitários de Ciências 
Contábeis de São Paulo estão 
fazendo abaixo assinados para 
levar o evento às suas respecti-
vas instituições de ensino. Isto 
sinaliza que existe um grande 
anseio por conhecimento dos 
profissionais do futuro. Apesar 
das universidades fazerem o 
seu papel muito bem, como a 
Contabilidade é uma área que 
está em constante mutação, é 
preciso que alunos e profissio-
nais se aprofundem em ativi-
dades extra curriculares, como 
cursos, palestras, workshops, 
congressos, convenções que 
possam mantê-los em sintonia 
com o mercado.

As oportunidades oferecidas 
pelo Sindicont-SP, como tam-
bém pelas demais Entidades 
Congraçadas da Contabilidade 
do Estado de São Paulo, são 
inúmeras,  inclusive, nos pró-
ximos dias 9 a 11 de outubro 

promoveremos, conjunta-
mente, a 25ª Convenção dos 
Profissionais da Contabilidade 
do Estado de São Paulo – Con-
vecon, no Centro de Eventos 
Pro Magno, em São Paulo. 
Nela será possível conhecer 
mais sobre as tendências de 
uma profissão que não para 
de mudar!

Eventos como o Epac, a Se-
mana Paulista da Contabilidade 
e a Convecon, entre tantos 
outros, estabelecem parcerias 
e fortalecem laços. Neles, po-
demos tomar conhecimento 
das novidades da área, iniciar 
contato com um colega, checar 
os novos produtos e serviços 
oferecidos pelo mercado, co-
nhecer pessoas fora do círculo 
acadêmico ou do ambiente 
laboral, encontrar soluções 
de negócios e aprender mais 
rapidamente um determinado 
assunto.

E, parafraseando o empresá-
rio americano  e ex-CEO da ITT 
Corporation, Harold Geneen 
(1910 – 1997), “no mundo dos 
negócios, todos são pagos em 
duas moedas: dinheiro e experi-
ência. Agarre a experiência pri-
meiro, o dinheiro virá depois”. 

Lembrem-se disso e parti-
cipem!

(*) - É presidente do Sindicato 

Sindcont-SP.
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Beatriz Farrugia/ANSA

A uma semana de embarcar 
em viagem para a Itália, o pre-
feito de São Paulo, João Doria, 
disse ontem (5) que o governo 
brasileiro precisa extraditar 
o italiano Cesare Battisti, 
condenado à prisão perpétua 
por ataques cometidos nos 
anos 1970 e atualmente re-
sidente no país graças a um 
asilo político concedido pelo 
ex-presidente Lula.

“Ele tem que ser deportado 
e deve cumprir a pena para a 
qual foi julgado na Itália. Foi 
uma exorbitância do governo 
Lula e Dilma de proteger um 
criminoso. Isso não é dar asilo 
político, isso é proteger um 
criminoso”, criticou Doria, 
“Agora temos um governo de-
mocrático, que respeita as leis 
do Brasil e a de um país-irmão, 
como a Itália”, completou o 
prefeito, que visitará Milão e 
Veneza na próxima semana 
para encontros com políticos 
locais e investidores. 

Battisti foi detido ontem na 
cidade de Corumbá, em Mato 
Grosso do Sul, na fronteira 
do Brasil com a Bolívia. Ele 
tentava entrar na Bolívia com 
o equivalente a R$ 23 mil em 
moeda estrangeira e, por isso, 

foi retido por evasão de divisas. 
Seus opositores alegam que 
Battisti tentava fugir do Brasil, 
enquanto o italiano se defendeu 
dizendo à Polícia Federal (PF) 
que estava apenas indo pescar 
com os amigos e fazer compras 
na Bolívia. 

Hoje escritor, Battisti é um 
antigo membro do Proletários 
Armados pelo Comunismo 
(PAC), grupo de extrema 
esquerda ativo na Itália nos 
anos 1970. Em 1987, ele foi 
condenado pela Justiça italiana 
à prisão perpétua por terro-
rismo, por quatro homicídios 
atribuídos ao PAC, além de 
assaltos e outros delitos me-
nores. Viveu como foragido 
na França, mas deixou o país 
quando Paris acatou um pedido 
de extradição da Itália. Battisti, 
então, mudou-se para o Brasil. 

Em 2007, após ele ser 
detido no Rio de Janeiro, o 
governo italiano apresentou 
outro pedido de extradição. 
Battist i  f icou em prisão 
preventiva em Brasília, no 
cárcere de Papuda, mas, no 
último dia de seu mandato, 
o ex-presidente Lula assinou 
um decreto negando o pedido 
de extradição à Itália. A de-
cisão foi duramente criticada 
pelo governo italiano.

Battisti tem que 

antes de ir a Milão

Prefeito de São Paulo, João Doria.

Divulgação
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Especial

Maria Helena Masquetti/Envolverde (*)

Obviamente, conforto é bom, porém, até onde nos contam 
(ou contavam?) as histórias de amor, os bens materiais 
do outro não computam como motivo para a desolação 

da pessoa preterida. O fi m das viagens de férias, dos jantares 
glamourosos, das festas e dos presentes caros chega a ser, mui-
tas vezes, mais lamentado do que o afastamento da pessoa em 
si. Isso quando, por fi m, alguns não admitem que não fosse o 
poder aquisitivo da pessoa amada, provavelmente não teriam se 
“apaixonado” por ela.

Outro aspecto não menos surpreendente é o grau de natura-
lidade presente em tais queixas, dando a entender que o poder 
aquisitivo de alguém pode ser levado em conta na avaliação de 

O que as crianças 
estão aprendendo 
sobre o amor?
Ver jovens à beira de uma crise emocional, devido a 
decepções amorosas, é sempre preocupante. Porém, 
me preocupa, sobremaneira, quando alguns deles 
mesclam, na queixa, a perda do conforto material de 
que desfrutavam ao lado do ser “amado”

sua qualidade humana. O caminho investigativo da origem de 
tal confusão de sentimentos geralmente leva de volta à infância 
da pessoa preterida em meio às suas relações parentais. Porém, 
pelo modo incisivo como o marketing vem atuando ano após 
ano, indagar também sobre os hábitos de consumo na infância 
de quem procura ajuda em casos assim pode encurtar o caminho 
da investigação até o ponto onde teria se instalado, na criança, 
a crença de que objetos podem substituir o amor.

Observando bem, tal distorção do sentido do amar combina 
com a tática comercial de se atrelar aos produtos anunciados o 
conceito de felicidade e legitimá-los como forma de as pessoas 
expressarem carinho umas pelas outras. Isto sem contar o fato 
do marketing falar diretamente com as crianças, ignorando-lhes 
a condição de incapazes perante a lei, contrariando, assim, a 
própria Constituição Federal que, entre tantas garantias (art. 
227), assegura que as crianças devem ser colocadas a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Considerando que, por estarem em desenvolvimento, as crian-
ças acreditam no que ouvem e veem e constroem sua identidade 
com base nos dados que observam e na educação que recebem, 
é urgente protegê-las do bombardeio comercial diário que tanto 
busca associar, para elas, comprar com amar.

Nem sempre atentos a isso e acreditando estar fazendo o 
melhor, muitos pais, cuidadores e responsáveis se ausentam por 
um tempo maior do contato com suas crianças, justamente em 
busca de mais recursos para atender aos inúmeros pedidos que 
elas fazem. Pedidos esses nem sempre oriundos de seus anseios 
infantis genuínos, mas sim implantados nelas pela avalanche de 
apelos comerciais presentes nas telas das TVs, sites, aplicativos, 

jogos e canais de entretenimento cada vez mais focados em 
vendas, e grande parte deles apresentados por crianças ainda 
bem pequenas.

E como uma armadilha geralmente leva à outra, é comum 
também a muitos passarem em alguma loja de conveniência 
na volta do trabalho a fi m de levar alguma “coisinha” para os 
pequenos como forma de compensá-los por suas ausências. Por 
serem a autoridade máxima na vida de suas crianças, acabam eles 
próprios legitimando nelas a ideia de que os objetos têm o poder 
de substituir o afeto que não puderam lhes dar durante o dia.

Literalmente como quem contrai uma dívida para quitar outra, 
há também os que se atolam em prestações, antevendo a alegria 
dos fi lhos ao ganharem um brinquedo ou acessório de moda cujo 
valor, de forma alguma, seria compatível com o orçamento familiar. 
Levando-se em conta que viver dentro da própria realidade, seja 
ela qual for, é essencial para a saúde mental de qualquer pessoa 
ao dar aos fi lhos algo incompatível com suas reais possibilidades, 
muitos arriscam, embora com a melhor das intenções, o próprio 
equilíbrio emocional dos pequenos.

É compreensível que nem todos podem fi car ao lado de suas 
crianças o tempo que desejariam, porém, acreditar no poder de 
suas palavras, no calor de seu contato e aproveitar cada momen-
to juntos é o que mais importa para a formação humana delas. 
Protegê-las do assédio midiático e ajudá-las, desde cedo, a valorizar 
o amor e respeitar os próprios sentimentos é dar-lhes a chance 
de construir relacionamentos saudáveis e preenchê-las com os 
bens mais caros do mundo, sem ter que pagar um tostão por isso.

(*) É graduada em Psicologia e Comunicação Social, possui especialização em 
Psicoterapia Breve e realiza atendimento clínico em consultório desde 1993. Exer-
ceu a função de redatora publicitária durante 12 anos e hoje é psicóloga do Alana.



News@TI
Pioneer lança novos DVDs da linha AVH 

@A Pioneer do Brasil, líder mundial no segmento de som automo-
tivo, anuncia o lançamento de dois novos DVD players 1 e 2-DIN 

da linha AVH, reconhecida por sua alta tecnologia e funcionalidades 
que agradam a todos os gostos e bolsos. O AVH-Z5080TV possui 
tela 2-DIN e é o DVD mais completo da Pioneer nessa categoria. 
Sua tela de 7 polegadas permite a integração com o sintonizador de 
TV Digital e todos os seus comandos, de forma prática. Já o AVH-
-Z7080TV é um DVD de 1-DIN que se destaca por sua tela retrátil, 
também de 7 polegadas e integrado à TV Digital e todos os seus 
recursos. Ambos os modelos são compatíveis com smartphones e 
os sistemas operacionais Android Auto (integrando-se, inclusive, 
ao Waze) e Apple Carplay (integrado ao Waze através do aplicativo 
Radio Mode) (www.pioneer.com.br).

Plataforma digital gera maior clientela para 
lotéricos do país

@Os donos de casas lotéricas agora possuem mais um aliado 
para atrair clientes. A empresa Sorte Sim desenvolveu uma 

plataforma digital para unir o apostador das loterias às casas loté-
ricas espalhadas pelo Brasil. Pela plataforma, o usuário fi ca livre 
das fi las e pode fazer seus jogos na Mega-Sena, Lotofácil e Quina. 
"O diferencial do Sorte Sim é permitir os jogos de que pessoas que 
não têm o hábito de apostar. O Sorte Sim não vai tirar clientes das 
lotéricas, vai somar os que não possuem tempo e gostariam de 
jogar", comenta Mauricio Crivelin, fundador do Sorte Sim. Em uma 
aposta da Mega-Sena, o lotérico recebe R$ 3,50 (valor aproximado 
de uma cartela). Crivelin salienta que, para se tornar uma casa 
lotérica credenciada, o dono não precisa pagar mensalidade ou algo 
do gênero. "Cobramos um valor mais caro que o pago diretamente 
na casa lotérica unicamente por conta da operação do serviço."

Cursos de formação específi cos para 
profi ssionais de startups

@A Gama Academy, escola que trabalha com recrutamento e trei-
namento de talentos para o mercado digital, anuncia a realização 

de três cursos de formação para startups em São Paulo, entre os dias 
6 de outubro e 25 de novembro. Com o objetivo de transformar os 
participantes em profi ssionais mais capacitados, os treinamentos, 
que podem ser feitos presencialmente ou online, proporcionam 
conhecimento de alta qualidade sobre o ecossistema de startups. 
Segundo Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, a ideia é que 
esses cursos sejam mais do que uma formação, e sim uma verdadei-
ra consultoria. "Quando criamos os treinamentos, o objetivo é que 
eles tivessem cara de curso, mas que valessem por uma consultoria, 
principalmente porque o trabalho de conclusão é focado no negócio 
que os alunos já possuem ou querem criar. Além disso, escolhemos 
os professores a dedo entre os melhores profi ssionais do mercado, 
para enriquecer ainda mais as aulas", explica. Com duração de 64 
horas e dividido em três módulos, o curso Startup Sales é voltado 
para profi ssionais que trabalham ou que desejam atuar com vendas 
em startups ou para empreendedores que possuem ou irão lançar 
sua própria empresa nesse ramo (http://gama.academy/). 

São Paulo, sexta-feira, 06 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A informatização de 

sistemas ligados a 

impostos e documentos 

de transações, como 

notas eletrônicas, têm 

feito muito pelo micro e 

pequeno empresário

A burocracia nos proces-
sos brasileiros é muito 
grande, demorada e 

custosa, porém algumas ini-
ciativas têm sido usadas, não 
só para sanar esses problemas, 
mas para promover algumas 
vantagens administrativas 
para quem sabe como usá-las.

Esse é justamente o caso 
do SPED, Sistema Público 
de Escrituração Digital, que 
se divide entre NF-e (Nota 
Fiscal Eletrônica), ECD (Es-
crituração Contábil Digital) 
e EFD (Escrituração Fiscal 
Digital). Cada um deles possui 
uma função ligada a uma face 
dos processos comerciais e de 
impostos, e a migração, que 
se iniciou em 2007, hoje está 
completa no Brasil todo, e em 
constante atualização.

A NF-e, mais comum, se 
foca muito em quem compra. 
O documento, embora impor-
tante para quem vende, auxilia 
muito mais o controle de quem 
recebe a nota, mesmo que as 
informações e tributações au-
tomáticas sejam uma grande 
vantagem para quem emite. 
Já o ECD, ou SPED Contábil, 
é como um balanço eletrônico 
enviado para a junta comercial 
para ser arquivado. 

Ele atende empresas de 
lucro presumido e lucro real, 
que devem validá-lo com uma 
assinatura do certifi cado digi-
tal ECPF A3. Ela acaba fi cando 
nas mãos do contador, como 
sua ferramenta de controle 
geral dos negócios da empresa. 
Por último temos o SPED Fis-
cal, o EFD, que é um arquivo 
que informa todos os docu-
mentos fi scais e informações 
que os fi scos federal, estadual 
e municipal (ainda não com-
pletamente implementado), 
precisam saber. 

Essas informações referem-
-se ao período em que são apu-
rados os impostos de ICMS e 

IPI em cada nota emitida. Além 
disso, ele serve como escritu-
ração fi scal da empresa e deve 
ser apresentado conforme 
previsto na legislação tributá-
ria. Trocando em miúdos, ele 
simplifi ca e organiza a entrega 
de documentos ao fi sco. 

Da mesma forma que o 
empresário mantem suas no-
tas em ordem, com aumento 
de segurança, facilidade de 
acesso e gestão, e ganho de 
produtividade em emissão e 
controle, o EFD faz o mesmo, 
só que do lado do governo, da 
fi scalização das empresas. O 
SPED é validado pelo Validador 
e Assinador (PVA) e assinado 
utilizando uma certificação 
digital A1 ou A3.

Essas três ferramentas am-
pliam a produtividade em 
ordem exponencial da cadeia 
de processos fi scais. Gastos 
com papel, armazenamento 
de livros caixa, problemas de 
segurança e armazenagem, 
são coisa do passado. Além 
disso, se ganha com segurança 
digital, possibilidade de con-
testação, correção e análise 
do balanço da empresa são 
automatizados. 

Além disso, com proces-
sos automatizados, tempo é 
poupado no próprio tramite 
de emitir, arquivar, detalhar. 
Quando se faz necessária a 
conferencia, seja em uma au-
ditoria, ou em um momento 
de análise de gastos e ganhos 
para uma estratégia comercial, 
o tempo não será um problema.

Um paralelo interessante é o 
de uma pesquisa que se fazia 
na escola antes da internet e do 
Google. Era preciso ir à biblio-
teca, passar a tarde lá, anotar, 
e talvez até digitar o texto em 
máquina depois. Isso tomava o 
dia todo. Hoje uma pesquisa é 
feita em 15 minutos, contando 
impressão e encadernação. 
É um exemplo lúdico, mas é 
uma comparação justa nos 
ganhos. O SPED é sem dúvida 
uma facilidade que quando 
bem utilizada, faz muito pelas 
empresas, sejam elas de quais 
ramos forem.

(*) É mestre em tecnologia e negócios 
eletrônicos e CEO da VARITUS 

BRASIL.

O que é o SPED, e como 
usá-lo a seu favor?

Adão Lopes (*)

Muita coisa aconteceu, mas 
na verdade estamos falando 
de um intervalo de pouco 
mais de 10 anos. Durante a 
década de 2000, Sean Parker 
era um aluno apenas mediano 
em Stanford, mas criou um 
aplicativo que foi mais bom-
bástico que as pretenções do 
ditador da Coréia do Norte 
sobre a Ilha de Guam, base 
norte-americana no oriente: 
o Napster, que permitiu a dis-
seminação global de músicas 
no formato MP3 gratuitamente entre usuários do mundo todo.

Bandas e artistas brigaram com o Napster, que pagou o preço 
e praticamente foi extinto depois de tantos processos. Mas 
existe uma máxima do Vale do Silício que fala sobre a inovação 
vir sempre antes da regulamentação. Surgiram outros aplica-
tivos e modelos de negócios que culminaram na mudança por 
completo na forma que o público consome música. Ainda tem 
produtores e gravadoras que torcem o nariz quando leem algo 
do gênero, mas a realidade é que a música deixou de ser fi m e 
transformou-se em um meio para a compra de outros produ-
tos e serviços, como shows, trilhas sonoras, merchandising e 
publicidade em torno de artistas.

Outro dia li um post de Luis Buono, líder da agência Fábrica, 
que refl ete as diferentes fontes de receita que uma agência de 
publicidade tinha até meados da década de 90:

- Comissionamento de mídia
- Comissionamento de produção
- Revenda de espaços ou mesmo programas de TV inteiros.
- Bonifi cação de Veiculação, o famoso BV (que era a principal 

fonte de receita).
- Arte-fi nalização
Com a Internet se tornando uma mídia tão relevante no con-

sumo por parte da audiência quanto no plano estratégico das 
marcas, é claro que todas estes itens citados acima entraram 
em franco declínio - talvez por isso que alguns dos grandes 
nomes da publicidade global e brasileira estão saindo de cena. 
O jogo virou e o rateio da receita mudou de mãos - Google e 
Facebook que o digam.

Como resultado desta crise 
de identidade, nunca se pediu 
tanto por tão pouco para os 
profi ssionais do segmento; o 
post de uma menina meses 
atrás, no Medium, citando um 
processo seletivo para recém-
-formado com oito especia-
lizações e salário próximo a 
dois mínimos é o efeito de um 
mercado em confl ito sobre o 
que precisa para sobreviver 
e a matriz custos x receitas 
cada vez mais apertada. A 

realidade do profi ssional de marketing e comunicação não é 
muito diferente do jornalista, com um adendo: boa parte do 
mundo corporativo, mesmo 60 anos depois de Drucker, não 
entende a diferença entre marketing (estratégia) e publicidade/
propaganda (parte da tática e execução).

E qual é o futuro para a nossa profi ssão?
Para mim, está claro, bem como foi para os músicos e está 

começando a mostrar as claras para os jornalistas: marketing, 
publicidade e propaganda estão deixando de ser atividades-fi m 
para tornarem-se meio, com a venda de produtos e serviços. 
Observe o comportamento das principais startups e verá que 
todos os esforços, outrora dedicados a profi ssionais destacados 
para disseminar a marca no mercado, hoje estão "dentro de 
casa", desenvolvendo hacks e novas rotas para atingir o público. 
Cadê as grandes peças do Nubank, Uber e Amazon na mídia? 
Ou fi lme/trailer da nova série do Netfl ix nos cinemas?

É uma nova forma de se construir marcas - com forte suporte 
aos produtos desenvolvidos, construção de conteúdo interno, 
dados e relacionamento direto com o público. Neste mundo sem 
intermediários, ou você cria o seu próprio emprego, produto e 
solução, ou vai trabalhar no Napster da vez. Afi nal de contas, 
nem o rádio sobrevive apenas de fl ashback, quanto mais o 
mercado publicitário. 

(Fonte: João Gabriel Chebante é fundador da Chebante Brand Strategy. 
Formado em Administração com Ênfase em Marketing na ESPM, com 

especialização em Modelagem de Negócios pela mesma faculdade e Gestão de 
Marcas (branding) pela FGV. Possui doze anos de experiência em marketing, 
atuando em inteligência de mercado e gestão de marcas como profi ssional e 

como consultor de empresas).

O marketing dançando a mesma 
música do Napster

Gabriel Lobitsky (*)

Machine Learning pra todo lado! Não só na indústria, onde 
sua aplicação tem sido comum, mas em áreas bastante 
dependentes da intervenção humana, como fi nanças, 

logística e saúde. Especifi camente para esta última, as técnicas 
avançadas de análise de dados e aprendizagem de máquina tra-
zem um ganho exponencial: permitem olhar adiante e auxiliar 
a medicina preventiva. Você pode imaginar como isso muda o 
cenário dos negócios de companhias de convênio médico, con-
sultórios e hospitais, se com base em dados de pacientes, fosse 
possível usar a análise de dados de uma maneira mais inteligente 
para sugerir cuidados preventivos em determinadas épocas do 
ano, ou até mesmo promover um estilo de vida mais saudável?

De forma prática, o machine learning é usado para modelar os 
algorítimos e dar respostas inteligentes a partir da análise avan-
çada de dados, por isso, big data pode conter muitas informações 
e as respostas podem estar em poucos dados. O repertório de 
informações que os cientistas precisam podem ser encontrados 
em softwares e equipamentos médicos que emitem dados, e para 
alcançar o modelo de dados ideal é preciso modelar o algoríti-
mo, refi ná-lo, para que a máquina aprenda – com a ajuda do ser 
humano – a alcançar um modelo de efi ciência e se tornar mais 
inteligente e proativa. 

Então, imagine a seguinte situação: um convênio médico pode 
minerar os registros de dados que os hospitais emitem sobre seus 
pacientes por meio de um CRM (Customer Relationship Mana-
gement). A partir das informações selecionadas, é possível criar 
campanhas e ações preventivas para um determinado grupo de 
clientes. Esses clientes podem ser trabalhadores de uma mesma 
empresa que tiveram dengue no verão. O convênio médico pode, 
proativamente, sugerir uma ação preventiva e informativa sobre 
a doença para evitar novos casos.

Então, não há dúvidas: o machine learning pode salvar vidas! 
Este ano, a Universidade da Flórida publicou uma pesquisa com 
esse viés – cujo impacto é tamanho que se tornou um dos estudos 
mais comentados ao redor do mundo. Você já deve ter visto, mas 
vale recordar que pesquisadores da instituição extraíram dados 
relacionados a pacientes que já tentaram se suicidar, a partir de 

O machine Learning 
ainda salvará vidas

Com a análise de dados é possível ensinar a máquina a agir de forma proativa para apoiar a medicina 
preventiva

prontuários eletrônicos, e utilizaram as técnicas de ML para in-
dentifi car grupos de pessoas com tendências a tentar algo contra 
a própria vida. Os algorítimos de aprendizagem de máquina de-
senvolvidos por eles, são capazes de prever tentativas de suicídio 
com até 90% de precisão, até dois anos antes. Fantástico, não?

Em que passo estamos?

Hoje, no Brasil, o uso de machine learning é mais aplicado em 
recomendações para os consumidores como músicas, fi lmes, 
viagens, ofertas de produtos e serviços. No entanto, é preciso 
olhar para esse modelo de uma forma mais estratégica, porque o 
Brasil ainda enfrenta inúmeros problemas na área da saúde que 
a tecnologia, sozinha, não consegue resolver. São equipamentos 
antigos que não se comunicam, nem emitem informações; e por 
não ter interoperabilidade com softwares e outros sistemas, 
impedem que o machine learning seja usado em sua totalidade. 

Com algorítimos matemáticos cada vez mais precisos e baseado 
nesse histórico de dados, a máquina consegue alertar sobre pos-
síveis doenças, indentifi car grupos de tendências, entre outros 
fatores. A aprendizagem de máquinas pode ser aplicada por meio 
da ligação de cada registro de paciente, nos diferentes conjuntos 
de dados, automaticamente, para construir uma imagem mais 
completa da atividade. 

O dado aqui é a força motriz. Com ele, as companhias de saúde 
podem fi car mais inteligentes, reiventar seus processos, criar 
novos modelos de negócios e serviços. E como a área da saúde 
pode se preparar para tudo isso? Defi nindo e planejando os dados: 
onde estão eles (prontuários, wearables, aplicativos móveis)? De 
maneira geral, grandes companhias já têm seus CIOs olhando 
para isso. E as que não têm? Recomendo fortemente que o façam!

(*) É diretor de vendas da Infor para Brasil e Sul da América do Sul.

Na última terça-feira, 3 de outubro, Daniel Woo-
ds, especialista em Risco Cibernético da Control 
Risks, participou do 18º Congresso do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
com painel sobre a importância de integrar a 
gestão de riscos cibérneticos no programa de 
gerenciamento de riscos de uma empresa. Woods 
explicou que esse tema vai muito além da simples 
segurança da informação, contemplando também 
os riscos político, de segurança e de integridade 

que estão embutidos em um ataque virtual. 
Para lidar com qualquer ataque virtual, o es-

pecialista explica que as organizações devem dar 
atenção a três verbos importantes: prever, proteger 
e responder. “Prever signifi ca antecipar um ataque 
e projetar como isso poderia acontecer, proteger 
signifi ca se preparar para o que pode estar por vir, 
com planejamentos e treinamentos para gestão 
de crise, e responder seria colocar em prática o 
que foi estudado e planejado”, diz Daniel Woods.  

Ainda de acordo com Woods, antes de tudo, é 
preciso uma reeducação da governança das orga-
nizações, para que estas se conscientizem sobre 
a importância do tema risco cibernético. “Quando 
perceberem que isso é um assunto sério, que diz 
respeito à governança e não é simplesmente uma 
questão a ser resolvida pelo T.I., as organizações 
estarão evoluindo no assunto”, explica o especia-
lista, que afi rma que deve-se pensar proativamente 
sobre o tema e não reativamente, como de costume.

Como organizações devem se proteger dos ataques virtuais  
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Esta sexta é o décimo sétimo dia da lunação. Desde cedo a Lua em bom aspecto com Saturno traz foco, praticida-
de e organização. O dia pode ser bastante produtivo. No fi nal da tarde a Lua forma aspecto negativo com Urano 
que pede inovação. É preciso fazer diferente. Podem ocorrer mudanças de planos e o astral vai fi car ainda mais 
agitado. No início da noite a Lua forma aspecto tenso com Júpiter que pode provocar exageros emocionais. A 
Lua entra em Touro às 20h57 e o astral vai fi car mais calmo no fi nal do dia. A noite será de muita sensualidade 
e busca de prazeres.
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Suas atitudes podem atrair ou afas-
tar as pessoas. Não tenha pressa, 
procure concentrar-se mais naquilo 
que deseja. Ainda enfrenta situação 
incerta no trabalho, mas logo terá o 
resgate de oportunidades perdidas, 
tendo uma nova chance se acha que 
anda sem sorte 40/940 – Branco.

Com o Sol indo para sua casa sete 
terá prosperidade e até novos ganhos 
materiais ou fi nanceiros através de 
sociedade ou parceria de trabalho. 
Pode surgir uma nova paixão em 
sua vida. A Lua entra em seu signo 
Touro às 20h57 e o astral vai fi car mais 
calmo no fi nal do dia. 93/193 – Azul.

Ansiedade muito forte logo de 
manhã pode levar a querer mais 
do que convém ao bom senso. Isso 
vale tanto para a alimentação como 
para planos arriscados ou fora da 
realidade. Novas situações podem 
surgir, dando oportunidade de se 
dedicar a algo que sempre desejou 
fazer. 36/436 – Branco.

Contenha o excesso de otimismo e 
evite se precipitar pensando além 
do que é possível. Nem tudo pode 
ocorrer como era esperado, mas 
determinação e a intuição são mais 
fortes. Faça planos, mas aceite 
alterar algo no meio do caminho se 
for preciso. 23/723 – Azul. 

Lute por melhores condições, sem 
gastar tudo o que ganhar neste fi nal 
de ano. Os assuntos sentimentais, à 
saúde e aos interesses fi nanceiros 
estão favoráveis, mas o dia não é 
bom para viagens. A Lua em Áries 
dá senso de dever e profi ssionalismo 
em alta. 34/534 – Amarelo. 

O contato com pessoas lhe fará 
muito bem nesta nova fase. Inicie 
estudos e realize viagens que pro-
metem ser muito felizes e prazerosas 
devem ser programadas neste fi nal 
de outubro. Com a Lua em Áries 
procure concentrar-se mais naquilo 
que quer alcançar. 67/467 – Verde.

A determinação e a intuição são os 
dons que deverá usar. A vitalidade e 
a disposição emocional são positivas 
para o relacionamento íntimo. Irá 
completar um ciclo de transfor-
mações que começaram a ocorrer 
nos meses anteriores em sua vida. 
98/498 – Verde.

Contenha o excesso de otimismo e 
evite se precipitar pensando além 
do que é possível. Vá com calma em 
todos os setores nesta sexta de Lua 
Cheia, continua vivendo uma fase 
em que será mais fácil alcançar a 
satisfação dos desejos mais secretos 
e íntimos. 49/149 – Bege.

Atitudes fi rmes e decisivas irão di-
minuir os problemas que vem sendo 
enfrentados por muitos nativos de 
capricórnio. O senso de realidade 
aponta para maior atenção para os 
detalhes. À tarde e à noite haverá 
maior animação, pique e otimismo 
para divertimentos. 29/329 – Ama-
relo.

Pode iniciar novos empreendi-
mentos que melhorem a carreira 
profi ssional. No fi nal da tarde a Lua 
forma aspecto negativo com Urano 
que pede inovação. É preciso fazer 
diferente. O dia é muito favorável 
aos assuntos sentimentais, mas não é 
bom para viagens não programadas. 
33/433 – Verde.

No fi nal do dia fi cará exigente, 
querendo fazer o que realmente 
tiver a ver com você. Vá aos poucos 
conquistando, sem pressa aquilo 
que planejou para os próximos 
meses. Precisa dominar a rispidez 
e demonstrar maior tolerância no 
dia-a-dia. 81/281 – Cinza.

Vá com calma em todos os setores 
nesta sexta de Lua Cheia, nem sem-
pre um bom para os apaixonados. 
Este é o momento de dar mais aten-
ção a quem o ama, aos familiares ou 
amigos. Será interessante que procu-
re se concentrar mais nos negócios 
até o fi nal de mês. 28/328 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 06 de Outubro de 2017. Dia de São Bruno, Santa Erotides, 
Santo Emílio, Santa Maria Francisca das Cinco Chagas, e Dia do Anjo 
Mebahiah, cuja virtude é o consolo. Hoje aniversaria a atriz Britt Ekland 
que faz 75 anos, a atriz Elisabeth Shue nascida em 1963, a atriz Samara 
Felippo que chega aos 39 anos e o ator Kayky Brito que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é leve, amigável e agradável, inteligente, 
criativo e com ideias originais. Perfeccionista, centralizador tem tam-
bém forte tendência para a arte, para tudo que exprima harmonia e 
beleza. É altamente intuitivo, mas também muito cético duvidando até 
mesmo da sua percepção. Muitas vezes sente-se atraído por mistérios 
e situações difíceis de resolver apreciando partilhar com outros as 
suas descobertas nessa área. Têm difi culdade em seguir na vida sem 
um parceiro. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas sempre através de 
muito esforço pessoal. No lado negativo perde a confi ança ou a fé em 
si mesmo ou nas pessoas e se torna insatisfeito e infeliz.

Dicionário dos sonhos
BARBA – Se for uma barba normal está sempre rela-
cionada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande 
demais, indica que seus projetos não se realizarão. 
Barba escura, preta é riqueza. Branca, solução favo-
rável de seus projetos. Fazer a barba é aviso de um 
negócio inesperado. Barba cheia é riqueza. Corta-la 
é sinal de sorte durante três dias. Números de sorte: 
09, 12, 18, 35, 43 e 88.

Simpatias que funcionam
Afastar olho gordo na vida amorosa: Leve até a 
beira da água treze folhas de arruda, segurem-nas bem 
em sua mão e molhe-as, espargindo água sobre seu 
próprio corpo. Ao fazer isto, pense no seu namorado 
(a). Após terminar, jogue as folhas na água e saia sem 
olhar para trás. 
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“O Aprendiz
de Feiticeiro”

Protagonizada pelo ator Maurício Machado, que interpreta 
o Mestre Feiticeiro e grande elenco, a dramaturgia conta a 
estória do jovem Arthur, interpretado pelo ator Vitor Thiré, um 
excelente aluno e dono de grande imaginação que, por conta 
disso, sofre um constante bullying na escola. Jane, interpretada 
pela atriz Thay Bergamim, é quem o ajuda nessa aventura. “O 
Aprendiz de Feiticeiro” tem o texto inspirado na “Der Zauber-
lehrling”, poema escrito por Goethe, autor e estadista alemão, 
em 1797. Adaptações deste mesmo conto é que deram origem 
ao fi lme “Fantasia”, de Walt Disney, mais recentemente, a saga 
“Harry Potter”, de J.K. Rowling e “Senhor dos Anéis”. Com 
Maurício Machado, Vitor Thiré, Júlio Oliveira, Thay Bergamim, 
Wilson Feitosa, Victor Garbossa, Miguel Roque. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318,  Parque Industrial Tomas Edson, tel.  
3611-3042. Sábado (7) e domingo (8) às 16h. Ingressos: de R$ 20 a R$ 60.

A próxima edição do projeto literário “Delícias da Literatura”, 
ocorre hoje 6 de outubro e irá explorar a obra do escritor mo-
çambicano Mia Couto. No evento, o público será convidado a 
vendar os olhos e ouvir narrativas de contos, crônicas e poemas 
e textos da autora. A sensibilidade e a diversidade da obra de 
Mia Couto fi zeram com que a Cia. Luarnoar optasse novamente 
por levar ao público contos e poemas de Mia Couto no projeto. 
A leitura é acompanhada com áudios que criam uma trilha para 
cada estória, batizada de “cenários sonoros”. Nos intervalos 
entre cada texto, são oferecidos mini alfajores e uma taça de 
bom vinho.

Serviço: Livraria Novosete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana. Hoje (6) às 19h30. 
Ingresso: R$ 50 e R$ 25 (meia).

Cena de “Fome.doc”.

A Kiwi Companhia 
de Teatro reestreia o 
espetáculo, “Fome.
doc” hoje

A peça  é um trabalho 
cênico inspirado nas 
técnicas e princípios do 

teatro documentário que dis-
cute, sob diferentes ângulos, a 
fome no mundo. Da fi siologia 
humana à Glauber Rocha, de 
Oscar Wilde à João Cabral, da 
Palestina ao Sudão do Sul, de 
Beethoven ao rock, do agro-
negócio ao MST, a montagem 
apresenta um panorama de 
processos sociais que revelam 
a desumanização no mundo da 
mercadoria. Para assim vislum-
brar o seu possível contrário. 
Também serviu como material 
dramatúrgico para a monta-
gem as “Novas Cartas Políticas 
de Erasmo”, missivas endere-
çadas ao imperador Pedro II e 
publicadas anonimamente na 
imprensa carioca na década 

Fome no mundo
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de 1860. O autor era José de 
Alencar, conhecido romancista 
que defendia posições a favor da 

manutenção da escravidão no 
Brasil. Com Fernanda Azevedo 
e Renan Rovida.

Serviço: Galpão do Folias,  R. Ana Cintra, 
213, Santa Cecília tel. 3361-2223. Sextas 
e sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia). Até 29/10.

Espetáculo musical “Tanto Mar”

Um passeio pela obra de Dorival Caymmi, por meio de 
teatro de papel, bonecos, brincadeiras e muita interação 
com a plateia. Em síntese, esta é a proposta do espetá-
culo musical “Tanto Mar”, com a atriz Cris. Além da peça 
acontece ainda uma breve demonstração da fl autista 
Júlia Abdalla, de 9 anos, que participará do festival Open 
Recorder Days, na Holanda. 

 Serviço: Livraria Novesete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana. Sábado (7) 
às 16h. Entrada franca.

Infantil
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Benção Irlandesa

Que Deus lhe dê...Para cada tempestade, um arco íris. Para 
cada lágrima, um sorriso.Para cada cuidado, uma promessa.E 
uma bênção para cada provação. Que para cada problema, a 
vida lhe traga alguém fi el com quem dividi-lo. Para cada olhar, 
uma doce canção. E, para sua oração, uma grande resposta.

Sentindo a obra 
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Sinfonia lúdica
A Companhia de Danças de Diadema 

apresenta o espetáculo infantil “A Mão 
do Meio, Sinfonia Lúdica”. A Mão do Meio 
tem concepção e coreografi a assinadas 
por Michael Bugdahn e Denise Namura. 
A direção geral é de Ana Bottosso. O en-

redo retrata a experiência da descoberta 
do próprio corpo, das mãos e dos pés. É 
uma história de gestos contada por meio 
da dança. Bailarinos e público embarcam 
na fabulosa aventura de uma “mão”, fas-
cinada por todo tipo de movimento, que 
parte em busca da descoberta do corpo, 
tornando-se uma verdadeira colecionado-

ra de gestos. Com Carolini Piovani, Daniele 
Santos, Danielle Rodrigues, Keila Akemi, 
Elton de Souza/Fernando Gomes, Rafael 
Abreu/Leonardo Carvajal, Thaís Lima, Ton 
Carbones, Zezinho Alves. 

  
Serviço: Centro Cultural Taboão, Av. Don João VI, 

1393, Taboão, Diadema, tel. 4077-1643. Hoje (6) às 16h. 
Entrada franca.



A população brasileira 

vive uma situação na 

qual, infelizmente, a 

taxa de desemprego 

nunca esteve tão alta, 

considerando-se a 

série histórica iniciada 

em 2012

Em março deste ano 
alcançou 13,7% da 
população brasileira, 

segundo dados divulgados 
pelo IBGE, por meio da pes-
quisa Pnad Contínua. Apesar 
de sinais de melhora na 
economia, os números ainda 
são crescentes e, num futuro 
próximo, não é possível ima-
ginar uma reversão capaz de 
tirar os milhões de brasileiros 
desempregados do desespero 
em que se encontram com a 
falta de dinheiro para com-
prar o básico. Por outro lado, 
de 2014 pra cá, diante do 
agravamento dos indicadores 
econômicos, a população vem 
se reinventando para manter 
uma renda ao fi nal do mês. 

O número de microem-
preendedores individuais, 
segundo o Portal do Empre-
endedor, deu um salto de 
3,65 milhões de inscritos, em 
2013, para 6,64 milhões no 
ano passado, revelando que 
em tempos de crise o brasi-
leiro não se acomoda, mas se 
reinventa. Paradoxalmente, 
em outubro, mesmo com ta-
manha recessão, o número de 
smartphones em uso no Brasil 
vai igualar o de habitantes, 
segundo projeção da FGV, 
alcançando a marca de 208 
milhões de aparelhos. Esses 
poderosos aparelhos eram a 
grande novidade no mundo há 
apenas 10 anos, quando ainda 
se questionava a capacidade 
de termos computadores na 
palma da mão conectando-nos 
uns aos outros com apenas 
um clique.

Estudar a história de outros 
países é um excelente meio 
para prevermos o que pode 
acontecer por aqui. Analisan-
do a crise econômica mundial 
de 2008 vemos que a junção de 
três fatores, crise econômica, 
popularização de tecnologias 
móveis e sociedade em rede 
geram a força necessária para 
criação de uma economia 
baseada na descentraliza-
ção econômica a partir do 
empoderamento do cidadão 
comum, agora capaz de ter 
um CNPJ, encontrar clientes 
e montar uma cadeia de for-
necedores em um aparelho na 
palma da sua mão conectado 
a uma rede mundial.

Esse novo cidadão conecta-
do, seja ele um baby boomer, 
yuppie ou millennial, é capaz 
de transacionar em um e-com-
merce como um consumidor e 
em minutos tornar-se um ven-
dedor de produtos e serviços 
por meio de marketplaces. E 
nesse cenário de uma nova 
economia compartilhada e 
descentralizada, estamos 
indo além de transações 
monetárias, podendo o seu 
tempo ser o fator de compra 
de produtos e serviços, como 
na plataforma Bliive. Sem uto-
pia, hoje é possível falar que 
compartilhar é o novo possuir. 
A transação do momento é o 
compartilhamento, seja de um 
quarto, experiências, tempo, 
produtos ou serviços. 

A nova ordem é que cada 
cidadão seja uma empresa e 
que suas habilidades, posses e 
conhecimento passem a gerar 
valor para sua subsistência, 
necessidades e desejos, tor-
nando-o parte de uma eco-
nomia regida por indivíduos 
e sua liberdade em gerir o 
próprio tempo e escolhas 
profi ssionais. 

É visível que uma nova or-
dem econômica mundial está 
sendo estabelecida, inclusive 
com o enfraquecimento de 
bancos e de nações baseados 
na economia do papel moeda 
a partir do surgimento das 
chamadas moedas virtuais. 
Entramos na era da economia 
em rede, descentralizada e 
compartilhada. 

Como em todo mercado 
emergente, é natural que 
grandes players surjam a 
partir do empreendedorismo 
de jovens visionários. Um 
exemplo clássico dessa nova 
economia, e quase impossível 
de não citar, é o unicórnio dos 
hotéis Airbnb, um serviço que 
no início quase fechou as por-
tas por falta de investidores 
e hoje vale US$ 31 bilhões. 
A startup iniciou as ativida-
des com a ideia de conectar 
pessoas que precisam de hos-
pedagem a quem tem espaço 
disponível para acomodá-las 
e, hoje, pode ser considerada 
a maior rede hoteleira do 
mundo sem possuir um imóvel 
em carteira. Existem viajantes 
que nunca mais se acomoda-
ram em hotéis tradicionais e 
do outro lado locadores que 
não precisam mais trabalhar 
com renda 100% proveniente 
do aluguel de seus cômodos.

O ato de compartilhar gera 
recursos para o ofertante e 
economia para demandantes. 
Citando o caos do trânsito 
urbano é inevitável pensar em 
compartilhamento de carros, 
como a pioneira Zipcar, e o 
outro unicórnio americano 
Uber. É possível dizer que 
esses serviços estão mudando 
a forma como os habitantes 
de San Francisco - Califórnia, 
se locomovem, trazendo uma 
nova perspectiva de mobi-
lidade a esse grande centro 
urbano. Por lá, metade das 
viagens na Uber são realizadas 
pelo UberPOOL, serviço que 
permite compartilhar seu 
carro com desconhecidos e 
reduzir o valor da corrida, 
evitando a emissão de 120 to-
neladas de dióxido de carbono 
anualmente.

Em se tratando de gerar 
eficiência, economizar re-
cursos materiais e tempo, 
o setor de logística aparece 
como a principal categoria 
já existente que necessita 
de mudanças. Consumidores 
exigem entregas em tempos 
cada vez menores e empresas 
de transporte se veem num 
cenário de sufocamento do 
trânsito e aumento incessante 
de custos, principalmente dos 
combustíveis. A solução clara 
é chamar autônomos para o 
jogo, gerar renda descentrali-
zada, utilizar tecnologias para 
defi nir rotas inteligentes e 
atingir grandes territórios com 
serviços individualizados, ou 
seja, utilizar-se da economia 
do compartilhamento.

Nesse segmento empresas 
já começam a desenvolver 
soluções que cobrem todos 
esses pré-requisitos, como 
a Pronto Rush, aplicativo 
que conecta negócios locais 
a motoristas para entregas 
imediatas e sob demanda. A 
startup tem menos de um ano 
de mercado e já está jogando 
em alto nível. Com o aplicativo, 
restaurantes, por exemplo, 
cortam custos por entrega 
em mais de 20% e reduzem o 
tempo de delivery de 50 para 
25 minutos em média. Por 
outro lado, motoristas chegam 
a faturar mais do que o dobro 
da categoria, trabalhando sem 
horários fi xos e necessidade 
de bater ponto. 

Analisando de uma forma 
breve, a nova economia tem 
três lados envolvidos. São 
eles: as empresas, que são res-
ponsáveis por criar e manter 
a plataforma tecnológica que 
permite conectar todos os 
envolvidos; os colaboradores, 
que são as pessoa dispostas a 
compartilhar seus recursos, 
sejam eles carros, quartos, 
gastronomia etc; e os clientes, 
que são os que estão dispostos 
a pagar para usar recursos 
disponibilizados pelos cola-
boradores. 

Essa é a era da autonomia 
e autossufi ciência, a era que 
humanos compartilham de 
tudo entre si à mão livre, em 
busca de abundância coletiva 
e da liberdade por meio da 
obtenção dos recursos mais 
escassos ao homem: tempo e 
dinheiro.

(*) - É COO da Pronto Rush.

A recessão contribui 
para o aumento da 

economia compartilhada
Davi Guedes Neves (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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Sabrina Craide/Agência Brasil

Além de solidificar os 
conceitos, a resolução 
de simulados e de provas 

anteriores deve ser a principal 
estratégia de estudo nesses 
últimos dias, aconselha o pro-
fessor de matemática Bruno 
Vianna, do Colégio Mopi, do 
Rio de Janeiro. 

Segundo ele, essa prática faz 
com que o aluno se acostume 
com o tempo que terá para 
analisar e responder a todas 
as questões no dia do Enem. 
“O aluno tem que estar prepa-
rado para fazer uma prova nos 
moldes em que ele não está 
acostumado, pois é muito di-
ferente das avaliações internas 
que as escolas costumam fazer. 
Os alunos não têm o costume 
de resolver 45 questões em um 
espaço grande de tempo”. Na 
área de matemática, Vianna 
diz que os assuntos que vêm 
aparecendo com mais frequên-
cia no Enem são os do ensino 
fundamental, como geometria 
plana e proporcionalidade. “Se-
ria bom focar nesses assuntos 
principalmente”.

O coordenador de biologia 
do Colégio Sigma, de Brasília, 
Alessandro Reis, diz que é im-
portante a leitura de temas da 
atualidade, que são aborda-
dos com frequência no Enem. 
Ele chama a atenção para 
assuntos ligados à ecologia, 
como o aquecimento global 
e os acordos internacionais 
sobre o clima, que envolvem 
também as relações interna-
cionais. Outros assuntos da 

Para a redação, a sugestão dos professores é analisar provas 

passadas e trabalhar a compreensão dos temas

que já foram propostos.

Na reta fi nal para o Enem,
foco deve ser em simulados 

e na leitura de notícias
Faltando apenas um mês para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes que 
vão participar da seleção devem aproveitar os últimos dias para revisar o conteúdo e fazer provas anteriores e 
simulados, sem esquecer de fi car ligado nos noticiários para saber o que está acontecendo no país e no mundo

sempre tendo como referência 
o horário de Brasília.

No primeiro domingo, os 
estudantes farão testes de 
ciências humanas, linguagens 
e redação e terão cinco horas 
e meia para fazer o exame. No 
segundo domingo, as provas se-
rão de matemática e ciências da 
natureza, com prazo de quatro 
horas e meia.

Para fazer uma prova tran-
quila, é importante que o es-
tudante tenha uma estratégia 
para resolver as questões. A 
dica do professor Bruno Vianna 
é deixar para o fi nal as pergun-
tas que ele não sabe resolver 
e priorizar os assuntos que 
domina. “Quando esbarrar em 
uma questão que não domina 
e não sabe como resolver, ele 
deve automaticamente pular. 
Com isso, sobra mais tempo 
para voltar a essas questões e 
fazer com mais calma, evitando 
o nervosismo, porque o que é 
dele ele já garantiu, e o que vier 
depois é lucro”, diz. Segundo o 
professor, o nervosismo duran-
te a prova geralmente é causado 
por estratégias equivocadas 
que o aluno costuma adotar.

O resultado das provas do 
Enem poderá ser usado pelos 
estudantes em processos se-
letivos para vagas no ensino 
público superior, pelo Sistema 
de Seleção Unifi cada (Sisu), 
para bolsas de estudo em 
instituições privadas, pelo 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e para obter 
financiamento pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies).
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atualidade que podem ser 
abordados na prova, segundo 
o professor, são as ocorrên-
cias ligadas ao mosquito 
Aedes aegypti. Reis também 
recomenda ao candidato a 
rea lização de provas anterio-
res, para aprender a gerenciar 
o tempo e identificar dificul-
dades. “Quando ele pega as 
provas anteriores para fazer, 
parte de exames reais e, com 
isso, ele consegue quantificar 
o tempo e ver onde encontrou 
mais dificuldades”.

Para a redação, a sugestão 
dos professores é analisar 
provas passadas e trabalhar a 
compreensão dos temas que 
já foram propostos. A coorde-
nadora de redação do Colégio 
Sigma, Carolina Darolt, sugere 
que os alunos analisem as cin-
co últimas provas, montando 
uma estrutura de argumen-
tação, ou seja, analisando 

qual seria a tese apresentada 
diante do tema e quais seriam 
os argumentos. Ela também 
destaca a importância de o 
aluno estar atualizado com os 
noticiários. Outra dica para os 
últimos dias é fazer o percurso 
de casa até o local de prova, 
para garantir que o candidato 
saberá chegar ao endereço no 
dia do Enem, além de ter uma 
noção do tempo gasto até lá. 
O cartão de confi rmação do 
Enem estará disponível na 
página eletrônica do exame a 
partir do dia 20 de outubro. 
O cartão informa o local onde 
cada estudante fará as provas, 
além do número de inscrição 
e dos horários.

Neste ano, o Enem será 
realizado em dois domingos, 
nos dias 5 e 12 de novembro. 
A abertura dos portões será às 
12h e o fechamento às 13h. O 
início dos testes será às 13h30, 

Daniel Mello/Agência Brasil

A maioria das crianças e dos 
adolescentes das classes D e 
E, pertencentes a famílias que 
recebem menos de 3 salários 
mínimos, acessa a internet 
exclusivamente pelo celular. 
Segundo a pesquisa TIC Kids 
Online, divulgada pelo Comitê 
Gestor da Internet (CGI.br), 
61% dos jovens de 9 a 17 anos 
nessa faixa de renda que, no 
período de três meses, usaram a 
rede ao menos uma vez fi zeram 
o acesso apenas pelo telefone 
móvel. O índice cai para 12% 
entre crianças e adolescentes 
das faixas de renda mais altas, 
classes A e B.

No total dos jovens, 37% aces-
sam a internet apenas pelo ce-
lular. Enquanto 54% navegam 
no mundo virtual tanto pelos 
dispositivos móveis quanto pelo 
computador, apenas 7% aces-
sam a rede exclusivamente por 
computador. De acordo com 
o estudo, em relação a toda a 
população com idade entre 9 
e 17 anos, 82%, ou seja, 24,3 
milhões de jovens acessam a 
internet. 

O levantamento foi feito 
com base em 3 mil entrevistas 
domiciliares com crianças e 
adolescentes e 3 mil com pais 
e responsáveis entre novembro 
de 2016 e junho de 2017. O ín-
dice de uso da rede nas classes 
D e E é de 66%, enquanto nas 
faixas A e B fi ca em 98%. Na 
classe C, o percentual é de 89% 
- desses, 34% tiveram acesso 
somente pelo celular.

As regiões Norte e Nordeste 
foram as que registraram maior 

Pesquisa TIC Kids Online aponta que a maioria dos jovens de 9 

a 17 anos das classes D e E acessa internet apenas pelo celular. 

Maioria das crianças das classes D e E 
acessa internet apenas pelo celular

Valter Campanato/ABr

MEC libera R$ 
1,2 bilhões para 
universidades e 
institutos federais

O Ministério da Educação 
(MEC) autorizou ontem (5) 
a liberação de R$ 1,2 bilhão 
para universidades e institutos 
federais em todo o país, com au-
mento de 5 pontos percentuais 
(pp) no limite de empenho do 
Orçamento para custeio e de 
10 pp para investimento. Dessa 
forma, o limite para empenho 
liberado de custeio aumenta 
de 80% para 85% e de investi-
mento passa de 50% para 60%

As universidades federais re-
ceberão R$ 925,12 milhões, dos 
quais R$ 413,32 milhões são de 
recursos fi nanceiros discricioná-
rios e R$ 511,8 milhões, referentes 
a um orçamento extra, sendo R$ 
397,6 milhões para custeio e R$ 
114,2 milhões para investimento. 
Já os institutos federais serão 
contemplados com R$ 366,3 
milhões, dos quais R$ 164,2 
milhões de recursos fi nanceiros 
discricionários e R$ 202,1 milhões 
a mais de limite para empenho. 

Para a assistência estudantil, 
o MEC liberou R$ 275,1 milhões 
de limite para empenho – R$ 
190,2 milhões para as univer-
sidades e R$ 84,9 mi para os 
institutos. O valor corresponde 
à liberação de 100% do limite 
para empenho e assistência 
estudantil. Desde o início do 
ano, o MEC repassou R$ 5,8 
bilhões em recursos fi nancei-
ros e R$ 7,8 bilhões de limite 
para empenho, ambos discri-
cionários, para as instituições 
federais vinculadas à pasta. O 
MEC também já liberou para 
as universidades e institutos 
federais R$ 43,51 bilhões para o 
custeio da folha de pagamento 
de pessoal (ABr).

número de jovens usuários com 
acesso exclusivamente pelo 
telefone, 52% e 49%, respec-
tivamente. Essas também são 
as partes do país com menor 
índice de crianças e adoles-
centes com possibilidade de 
uso da rede, 73% no Nordeste 
e 69% no Norte. No Sudeste o 
percentual entre a população 
de 9 a 17 anos que navega no 
mundo virtual é de 91%.

Mesmo com a expansão do 
uso de telefones móveis, 87% 
das crianças e adolescentes 
das classes A e B relataram 
uso da rede pelo computador, 
32% pelo videogame e 34% 
pela televisão. Pelo celular, o 
percentual nessa faixa de renda 
chega a 92%. Nas classes D e E, 
a navegação pelo computador 
fi cou em 34%, e na classe C 
em 64%.

Para o gerente do Centro de 
Estudos sobre as Tecnologias 
da Informação e da Comuni-
cação (Cetic.br), Alexandre 
Barbosa, o celular é um fator 

de expansão do ingresso à rede, 
mas o uso exclusivo desse tipo 
de dispositivo também mostra 
uma desigualdade no acesso à 
internet. “A principal barreira 
para o acesso ainda é o custo da 
conexão, sobretudo a conexão 
de banda larga fi xa. Então, a 
banda larga móvel acaba sendo 
uma forma alternativa desse 
acesso”, ressaltou durante a 
apresentação dos dados.

“Há um consenso que a com-
binação desses dispositivos 
trazem mais oportunidades. O 
usuário de telefone celular aca-
ba executando mais atividades 
relacionadas à comunicação, 
principalmente redes sociais e 
mensagens instantâneas”, des-
tacou o pesquisador do Cetic 
Fábio Senne. “A escola ainda 
não incorporou o celular como 
ferramenta de uso pedagógico 
porque tem certas limitações 
do que você pode fazer no 
celular”, acrescentou sobre os 
problemas do uso unicamente 
pelos telefones.

32ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028762-27.2017. 
8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ DE MARCELO 
FONTES, CPF. 274.067.228-42 que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-lhe uma Ação 
Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
36.085,29 (atualizado até 31/05/2017). Estando o executado em lugar ignorado, INTIMADO fica para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 
incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos dos 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

33ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002003-48.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA SILVA COELHO, 
Brasileiro, RG 350310567, CPF 347.710.848-58, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: objetivar o recebimento de 
R$17.696,26 (Jan/2013), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 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, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

37ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1099058-62.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). LIZIANNE MARQUES CURTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GEOVANE SOARES 
GALVÃO JUNIOR, CPF. 148.565.238-30, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória, objetivando o recebimento de R$ 14.712,50 (Set/2014), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2017 

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DO OMBRO E COTOVELO - SBCOC inscrita
no CNPJ sob o nº 03.631.062/0001-90, com sede na Alameda Lorena, 427, 14º andar,
conj. 02, informa, para os devidos fins, o extravio dos Livros Diário nº 01 a nº 07, refe-
rentes, respectivamente, aos exercícios de 2000 a 2006.

São Paulo, 05 de outubro de 2017          Dr. Fabio Farina Dal Molin - Presidente
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Vendedor, como está a sua saúde emocional?
Página 10 São Paulo, sexta-feira, 06 de outubro de 2017

O pretendente: PAULO JABOUR RAFAEL, divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/10/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Rafael e de Leila Jabour Rafael. A pretendente: ELISIANE 
DA SILVA NEVES, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 04/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Epaminondas Eduardo das Neves e de Elódia Maria da Silva Neves.

O pretendente: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS E JUNQUEIRA, solteiro, 
profi ssão administrador, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/06/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Feliciano Antonio Junqueira e de 
Paula Bezerra Rodrigues dos Santos e Junqueira. A pretendente: NATÁLIA NOGUEIRA 
MUNIZ, solteira, profi ssão administradora, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 
27/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner 
Muniz e de Jordana Nogueira Muniz.

O pretendente: ARTHUR OMAR DE ANDRADE LAZARTE, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arturo Omar Lazarte e de Valdelucia Maria 
Bezerra de Andrade. A pretendente: VANESSA PAULA LINS PORTO MOTA, solteira, 
profi ssão médica, nascida em Aracaju - SE, no dia 05/05/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Emilio Lacerda Mota e de Nadya Lins 
Porto Mota.

O pretendente: RAFAEL DE GOES PINTO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Osasco - SP, no dia 11/08/1988, residente e domiciliado em Carapicuíba - SP, fi lho 
de Edson Pinto e de Maria Helena de Goes Pinto. A pretendente: CAROLINE TIEMI 
KUKITA, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/06/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Tossimitsu 
Kukita e de Quivaco Nakano Kukita.

O pretendente: ALAIN PROGIN NICOLAU, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/05/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Nicolau e de Françoise Jeanne Progin 
Nicolau. A pretendente: VANESSA LEIKO YOSHIDA, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/02/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hideki Yoshida e de Lilian Midori Massuda.

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: EDUARDO CENTURIONE TODESCHINI, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro elétrico, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
25/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Renato Caldéo Todeschini e de Paola Centurione Todeschini. A pretendente: 
NAYANE FARIAS MANCZ, estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida em 
Caieiras - Comarca de Franco da Rocha - SP, no dia 19/01/1988, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mauro Roberto Mancz e de 
Valdete Farias e Mancz.

O pretendente: FÁBIO BALEK NARCIZO DE MORAIS, estado civil solteiro, 
profissão radialista, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/06/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Florisvaldo 
Narcizo de Morais e de Elza Balek Narcizo de Morais. A pretendente: AMANDA 
MARQUES DO MONTE SILVA, estado civil solteira, profissão fotógrafa, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/03/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ulisses Marques da Silva e de Maria Cristina 
do Monte Silva.

O pretendente: VANILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Santa Quitéria do Maranhão - MA, no dia 10/01/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Peres de Almeida e de 
Vanusa Oliveira de Almeida. A pretendente: AMANDA DE ALMEIDA KEMP, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/02/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Roberto Kemp e 
de Matilde Ferreira de Almeida Kemp.

O pretendente: DARIO COELHO, estado civil solteiro, profissão meio oficial, 
nascido nesta Capital - SP, no dia 23/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cilene Fatima Coelho. A pretendente: DÉ-
BORAH BRUNA COSTA FARIAS, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida nesta Capital - SP, no dia 23/05/1988, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Railton Coelho Farias e de Marta 
Regina Pereira da Costa Farias.

O pretendente: LEANDRO SCAGLIA, estado civil divorciado, profi ssão consultor 
de sistemas, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 19/12/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Scaglia Junior e 
de Marta Helena Alves Scaglia. A pretendente: DEISE CRISTINA POLETO, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Cedral - SP, no dia 20/01/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João José Poleto 
e de Nanci Difroge Poleto.

O pretendente: ALVARO HENRIQUE FERRO, estado civil divorciado, profi ssão 
ourives, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/11/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferro e de Agostinha Finelli Ferro. A preten-
dente: REGINA APARECIDA VIEIRA DO PRADO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/11/1960, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lázaro Pereira do 
Prado e de Rosa Vieira Prado.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
O pretendente: TRÉSOR ÚANICK KAPASA, estado civil solteiro, profi ssão visual merchan-
diser, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 03/10/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kapasa Manuel e de Vera Lucia Barbosa Kapasa. 
A pretendente: ANDRÉIA RODOLFO ALVES, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/04/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leoncio Alves Neto e de Vera Lucia Rodolfo.

O pretendente: MAURICIO SANCHEZ, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 18/02/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Sanchez e de Lucinda Diorio Sanchez. A pretendente: 
GEOVÂNIA SILVA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Coremas - PB, no dia 28/02/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vicente Silva de Araújo e de Maria Salete de Araújo.

O pretendente: LUIZ CARLOS PEREIRA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Sitio do Quinto - BA, no dia 16/12/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo de Jesus Oliveira e de Luzia Josefa 
Pereira de Oliveira. A pretendente: DENÍSIA RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Ubaí - BA, no dia 21/02/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinivaldo dos Santos e de Marildete Ramos.

O pretendente: ADILSON MEDEIROS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público estadual, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 06/05/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Deusdedit Medeiros Santos e de 
Aparecida Ribeiro Santos. A pretendente: LEANDRA FERREIRA CARDOSO, estado 
civil solteira, profi ssão servidora pública municipal, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no 
dia 14/02/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Altamiro 
Ferreira Cardoso e de Maria Orandina Cardoso.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS CANOLLA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão arte educador, nascido em Diadema - SP (Registrado no Distrito de São Miguel 
Paulista, desta Capital), no dia 03/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Canolla e de Maria Ines Pereira dos Santos Canolla. 
A pretendente: LETICIA DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão atriz, 
nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 16/11/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Garcia Carvalho e de Eliete da Silva Carvalho.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 10/11/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Moraes e de Julieta Buono 
de Moraes. A pretendente: CAMILA ALVES DA PAIXÃO BRANCO, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/07/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Tadeu da Paixão 
Branco e de Valdeci Alves da Paixão Branco.

O pretendente: TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão securitário, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 14/07/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Donizeti de Oliveira e de Simone Cristina da 
Silva Alves de Oliveira. A pretendente: CAMILA FRAGOAS BEDESCHI, estado civil 
solteira, profi ssão analista administrativo, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 
16/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto Bedeschi e de Angela Aparecida Fragoas Figueiredo Gudin Bedeschi.

O pretendente: FELIPE ALMEIDA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 17/03/1988, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Martins e de Raquel de Souza 
Almeida Martins. A pretendente: MARINA CORRÊA SCAVONE, estado civil solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 04/11/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Scavone 
Filho e de Sissi Corrêa Scavone.

O pretendente: JOÃO APARECIDO FRESCHI, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Ariranha - SP, no dia 11/02/1963, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Freschi e de Aparecida Bertholini Freschi. 
A pretendente: SANDRA BORGES, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
comercial, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/03/1970, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Alves Borges e de 
Maria Helena Borges.

O pretendente: WILLIAN DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido em Franco da Rocha - SP, no dia 28/05/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otacilio Rodrigues Gomes e de Leni Borges da 
Silva Gomes. A pretendente: MARILZA SABRINA MOREIRA DE BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão militar, nascida em Porto Velho - RO, no dia 18/09/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Eudes Pereira de Brito e de 
Marilza da Silva Moreira.

O pretendente: CÉLIO ROBERTO SOUTO DANTAS, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público municipal, nascido em Garanhuns - PE, no dia 12/03/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Carlos Dantas e de Antonia 
Delma Souto Dantas. A pretendente: JOSEFA REJANE BORGES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em Saloá (Iotecá) - PE, no dia 22/10/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Sebastião da Silva 
e de Cristina Borges da Silva.

O pretendente: SHLOMO RON MIZRAHI, estado civil divorciado, profissão 
administrador de empresas, nascido em Israel, no dia 21/09/1956, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marco Mizrahi e de Dolly 
Mizrahi. A pretendente: ELIANE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Osasco - SP, no dia 15/11/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos de Oliveira e de Maria de 
Lourdes Oliveira.

O pretendente: BENTO APARECIDO CAETANO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 12/10/1952, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bento Caetano e de Isaura 
Pires Caetano. A pretendente: HIDEMI ABE YAMAGUCHI, estado civil divorciada, 
profi ssão aposentada, nascida em Astorga - PR, no dia 17/05/1958, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hanehide Abe Yamaguchi e 
de Midori Abe Yamaguchi.

O pretendente: ANDRÉ GUSTAVO OLIVIERI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 13/07/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto Ricardo Olivieri e de Ana Lucia Rizzo 
Olivieri. A pretendente: MONIQUE ANGELI MAGALHÃES PERETTO, estado civil 
solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, 
no dia 24/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Riberto Peretto e de Mary Christine de Magalhães.

O pretendente: MÁRCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão manobrista, 
nascido em Mauá - SP, no dia 13/10/1982, residente e domiciliado em Mauá - SP, 
filho de João José dos Santos e de Josefa dos Santos. A pretendente: GREICE 
GABRIELE DE SOUSA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão pedago-
ga, nascida nesta Capital - SP, no dia 06/10/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel de Campos Rodrigues e de Ivanilda 
Ana de Sousa. Obs.: Cópia do Edital recebida do Oficial de Registro Civil de 
Mauá, desta Capital.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: JOSÉ GUSTAVO NEME FEÓLA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/10/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Donato Feóla e de Munira Abrão Neme 
Feóla. A pretendente: THAMARA DUARTE CUNHA MEDEIROS, divorciada, 
profi ssão advogada, nascida em Porto Velho - RO, no dia 07/06/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José da Cunha Medeiros e de 
Tamar Nogueira Duarte Medeiros.

O pretendente: RAFAEL GUIMARÃES LEMOS MARTINS, solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/03/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wilson Lemos Martins e de Marizilda Guimarães Lemos Martins. 
A pretendente: BIANCA FERNANDES DE BARROS AZEVEDO, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/12/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto de Barros Azevedo e de Marilia 
Fernandes Azevedo.

O pretendente: CRISTIANO ALVES PINHEIRO, solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1987, residente e domiciliado no 
Jardim Paraguaçu, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Pinheiro e de Maria do Rosario 
Alves. A pretendente: PATRICIA ADRIANA ACEVEDO VILLALBA, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em Curitiba - PR, no dia 09/03/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ruben Marcial Villalba Roldan e de Nancy Elvira 
Acevedo de Villalba.

O pretendente: ALESSANDRO DOMINGUES ALVES, solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido em Guarulhos - SP, no dia 01/05/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Cordeiro e de Thereza 
Domingues Alves. A pretendente: MARIA DEL PILAR ANEIROS GENÉ, solteira, 
profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/04/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rafael Gené Saladrigas e de 
Maria Consuelo Aneiros Hermida.

O pretendente: ALEXANDRE PASSARELLI, solteiro, profi ssão mercadólogo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 23/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ardito Passarelli Neto e de Cleuzaide Passarelli. A pretendente: 
MAITÊ GARCIA LEAL FERRAZ, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
Ribeirão Preto - SP, no dia 21/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Cecilio Ferraz e de Laís Garcia Leal Ferraz.

A pretendente: HELOISA ALVIM ZAMARIM, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Zamarim e de Natália Alvim Zamarim. 
A pretendente: RENATA SAYURI DA SILVA YOSHIDA, solteira, profi ssão analista de 
sistemas, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Yoshida e de Maria de Fatima Gomes da 
Silva Yoshida.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Araripina - PE, no dia 08/10/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira da Silva e de Maria Felina da Conceição. A 
pretendente: SILVANA APARECIDA PINTO, viúva, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/08/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Albino Pinto e de Lionar Maria dos Santos Pinto.

O pretendente: MARCELO RIBEIRO BENACCHIO REGINO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/09/1980, residente e domiciliado no 
Real Parque, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Benacchio Regino e de Viviane Ribeiro 
Benacchio Regino. A pretendente: ANDREA PIRES MARQUES, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/04/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassio Marques Filho e de Silvana Nogueira Pires 
Marques.

O pretendente: GUSTAVO MORAES STOLAGLI, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em Bauru - SP, no dia 01/11/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Odair Stolagli e de Maria de Lourdes Moraes Stolagli. A 
pretendente: MEHIEL TELLES MACHADO, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 04/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Augusto Telles Machado e de Silvana Telles Machado.

O pretendente: DAVI GUEDES FERREIRA XAVIER, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almerindo Ferreira Xavier e de Selma Guedes. 
A pretendente: BIANCA GAVRANICH DE ALMEIDA, solteira, profi ssão médica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/05/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Norton João de Almeida e de Marcia Regina 
Gavranich de Almeida.

O pretendente: RODRIGO FLÁVIO CALFAT YAZBEK, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/06/1988, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Flavio Arnaldo Yazbek e de Nadia Marie Calfat Nami Haddad. 
A pretendente: VICTORIA DEUTSCH LACHMAN, solteira, profi ssão designer, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/03/1990 residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lha de Leonardo Lachman e de Susana Deutsch Lachman.

O pretendente: NICOLAS EDUARDO LOPEZ, solteiro, profi ssão advogado, nascido na 
Argentina, no dia 10/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Eduardo Luis Lopez e de Ada Porfi dia. A pretendente: BARBARA LARSSON, 
divorciada, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/02/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Bengt Gunnar Larsson 
e de Vera Maria Paiva Larsson.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: THALES BERTINATO DE SOUZA, solteiro, desempregado, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 04/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Americo José de Souza e de Selma Bertinato da Rocha Souza. A pretendente: ANNA 
LUIZA MENDES DE ALCANTARA SILVA, solteira, auxiliar administrativo, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 22/12/1996, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Luiz 
Carlos de Alcantara Silva e de Zeneide Belchior Mendes.

O pretendente: DIOGO HENRIQUE ALBUQUERQUE, solteiro, analista de sistemas, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 23/06/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Abel Cesar Albuquerque e de Aparecida do Horizonte Albuquerque. A pretendente: 
JULYANNA DE MELO VIEGAS, solteira, analista de projetos, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 24/03/1992, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Waldemir Viegas 
e de Maria Cecilia de Melo Viegas.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO BADRA OLIVA, divorciado, representante comercial, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 06/01/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de José Roberto Oliva e de Ingrid Badra Oliva. A pretendente: PAULA DE DIVITIIS 
GIRALDI, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 09/02/1972, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Domingos Orlando Giraldi e de Lucia de Divitiis Giraldi.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WASHINGTON LUIZ MARCELINO, profi ssão: analista de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/02/1988, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Carlos Marcelino e de Doralice 
Wildes dos Santos Marcelino. A pretendente: CLAUDIA COSTA DA SILVA, profi ssão: 
técnica em prótese dentária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Isaias Honorato da Costa da Silva e de Catarina de Jesus Costa da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Mário Rodrigues (*)

Para entender como as adver-
sidades interferem no dia a 
dia dessas pessoas, o Instituto 

Brasileiro de Vendas fez uma pesqui-
sa a respeito do tema e identifi cou 
que 55,2% dos profi ssionais da área 
comercial admitem fi car receosos na 
hora de intermediar uma negociação, 
ainda que seja apenas em determina-
das situações. A avaliação também 
apontou que 73,6% dos vendedores 
sentem algum tipo de desconforto 
ao receber a primeira objeção do 
cliente.

Além desses dados, uma pesquisa 
mais abrangente realizada pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), 
mostra que o Brasil apresenta a maior 

O medo da rejeição, a ansiedade e o estresse são sentimentos corriqueiros na vida de muitos vendedores profi ssionais durante uma negociação

taxa de pessoas com transtornos de 
ansiedade no mundo. O índice de 
brasileiros que sofrem desse mal é 
de 9,3%. 

Então, vendedor, como lidar com 
os possíveis temores, a ansiedade e o 
receio em negociar? Será que os gesto-
res podem ajudar a equipe a lidar com 
essas adversidades emocionais? Nesse 
sentido, o primeiro passo é promover 
o autoconhecimento e motivação de 
cada indivíduo. 

Ou seja, é preciso ir além das es-
tratégias de vendas e criar ações que 
aliem os treinamentos técnicos com 
iniciativas capazes de estimular o auto-
controle e o desenvolvimento pessoal. 

Um bom exemplo de atividade que 
contribui com o equilíbrio emocional 

é a meditação. Muito mais que uma 
forma de relaxamento, a atividade 
proporciona inúmeros benefícios ao 
organismo. Por meio da meditação é 
possível reduzir o estresse, estimular 
o foco e a criatividade e promover 
um aumento da autoestima e do 
bem-estar. 

Além disso, praticá-la constante-
mente garante uma melhoraria na 
empatia, que é uma das oito compe-
tências necessárias para um vendedor 
profi ssional. 

Outra ação que colabora com o esta-
do emocional e físico é saber observar 
e controlar o foco, a linguagem e a 
postura ou a fi siologia de modo geral. 
A neurociência diz que, ao sorrir e 
manter o corpo ereto ao mesmo tempo, 

a pessoa utiliza uma linguagem positiva 
e o organismo produz substâncias que 
geram o bem-estar. 

Ou seja, são gestos simples e que po-
dem ajudar e realinhar o foco quando 
estiver cabisbaixo, com problemas nas 
metas ou com a autoestima abalada. A 
partir do momento que um profi ssional 
consegue aprimorar suas habilidades 
técnicas e socioemocionais, tratando
-as como um conjunto, ele consegue 
melhores resultados nas vendas e na 
vida. 

Dessa forma, o trabalho deixa de ser 
apenas um esforço diário em busca de 
números e se torna algo muito mais 
prazeroso. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de Vendas 
(IBVendas)  (www.ibvendas.com.br).

R
ep

ro
du

çã
o

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA COSTA, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1960, 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Humberto Hugo da Costa 
e de Maria Pereira da Costa. A pretendente: IRCA FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
consultora, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 23/02/1968, 
residente e domiciliada em Osasco, SP, fi lha de Antonio Ferreira de Oliveira e de Domicia 
Maria de Jesus.


