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“A verdadeira 
riqueza não 
consiste em ter 
grandes posses, 
mas em ter poucas 
necessidades”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: -0,31% Pontos: 
76.659,80 Máxima de +0,11% 
: 76.985 pontos Mínima de 
-0,75% : 76.323 pontos Volu-
me: 10,39 bilhões Variação em 
2017: 27,28% Variação no mês: 
3,19% Dow Jones: +0,18% Pon-
tos: 22.872,89 Nasdaq: +0,25% 
Pontos: 6.603,55 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1704 Venda: R$ 3,1709 
Variação: -0,41% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,23 Venda: R$ 3,33 
Variação: -0,5% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1633 Venda: R$ 
3,1639 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1500 
Venda: R$ 3,3030 Variação: 
-0,6% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,77% ao 
ano. - Capital de giro, 11,11% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.288,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,38% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,501 
Variação: -1,14%.

Cotação: R$ 3,1815 Variação: 
-0,24% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,1864  Venda: US$ 1,1864  
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7600 Venda: R$ 
3,7620 Variação: -0,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6900 Ven-
da: R$ 3,9030 Variação: -0,26%.

Futuro: -0,22% Pontos: 76.680 
Máxima (pontos): 77.140 Míni-
ma (pontos): 76.430. Global 40 
Cotação: 930,200 centavos de 
dólar Variação: +0,42%.

O Banco Mundial anun-
ciou, em Washington, 
que a economia da 

América Latina e do Ca-
ribe terá uma expansão 
de 1,2% este ano, puxada 
pela América do Sul. Já 
para 2018, o crescimento 
latino-americano será quase 
o dobro, ficando em 2,3%. 
Já o Brasil, depois de dois 
anos de recessão, crescerá 
0,7% em 2017 e 2,3% em 
2018, segundo os dados 
do relatório semestral do 
economista-chefe do ban-
co para a América Latina 
e Caribe, Carlos Végh, que 
se concentra na conexão 
entre as políticas fiscal e 
monetária. Gerenciá-las 

     

Banco Mundial anuncia 
crescimento para América 
Latina em 2017 e 2018

de forma equilibrada será 
fundamental para a região 
retomar um crescimento 
econômico sustentável, disse 
o especialista. 

Ele afirmou que a América 
Latina e o Caribe não pode-
rão contar agora com fatores 
externos, como o aumento do 
preço das matérias-primas 
e a influên cia positiva de 
países como a China. Um 
passo importante para isso é 
a implementação de políticas 
econômicas contracíclicas. 
Ou seja: aquelas que usam 
os períodos de bonança para 
baixar o gasto público e subir 
as taxas de juros, de modo a 
formar uma reserva para os 
períodos de crise. 

O Brasil, com uma trajetória 
procíclica, é uma exceção à 
tendência latino-americana. 
No fim da primeira década 
dos anos 2000, aproveitando 
o bom momento da economia, 
o país aumentou muito seus 
gastos públicos e, em 2011, 
cortou os juros de forma 
agressiva. O Banco Central 
voltou a subir a taxa básica 
entre 2012 e 2016, quando 
a economia do país desace-
lerou e, depois, entrou em 
recessão. Esses movimentos 
impactaram não só o orça-
mento do país, mas também 
a população.

Segundo o Banco Mundial, 
por si só a adoção de políticas 
contracíclicas não garante a 

Novo estudo discute formas de tornar a América Latina menos dependente

dos preços das matérias-primas.

retomada de um crescimen-
to forte e sustentável. Além 
disso, não é fácil colocá-las 
em ação quando existe pouco 
espaço fiscal, como agora: 28 
dos 32 países da a América 

Latina e Caribe fecharão 2017 
com saldo negativo.

Por esses motivos, o docu-
mento também alerta para a 
necessidade de reorganizar os 
gastos públicos de modo res-

ponsável e promover reformas 
para modernizar a economia. 
Assim, podem sobrar mais 
recursos para investir em in-
fraestrutura, educação, saúde 
e outros serviços (ONU News).

Parlamentares da base aliada 
já estão calculando os votos na 
apreciação da denúncia contra o 
presidente da República Michel 
Temer e os ministros Eliseu 
Padilha e Moreira Franco, na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). A expectativa 
de um dos principais articula-
dores do governo, deputado 
Beto Mansur (PRB-SP), é de 
alcançar entre 39 e 42 votos 
pela aprovação do relatório do 
deputado Bonifácio de Andrada 
(PSDB-MG), que recomenda ao 
plenário a rejeição da denúncia.

“Podemos ter entre 39 e 42 
[votos favoráveis ao governo]. 
Isso porque se a líder do PSB, 
[deputada] Tereza Cristina 
[MS], deixar a liderança e o par-
tido bandear para a esquerda, 
nós vamos perder dois votos. 
Se ela permanecer, até porque 
é o líder que indica, nós man-
teremos dois votos dos quatro 
do PSB. Também existe a pos-
sibilidade de termos votos do 
PSDB, que compõe a comissão, 
em função do trabalho que foi 
feito pelo relator”.

Para Mansur, a denúncia 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

Brasília - O presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, 
defendeu a continuidade das 
reformas e dos ajustes na eco-
nomia para o Brasil. “Gostaria 
de enfatizar que é essencial 
continuar com as reformas 
e os ajustes para manter o 
crescimento sustentável e a 
baixa infl ação”, afi rmou Ilan 
ao falar durante as reuniões 
do Encontro Anual do FMI, 
nos Estados Unidos. Também 
retomou ideias presentes em 
documentos anteriores da 
autoridade monetária e em 
suas declarações públicas 
mais recentes. Segundo ele, 
a perspectiva para economia 
internacional é benigna para 
emergentes, mas não se deve 
esperar que isso dure para 
sempre.

Ilan disse que a economia 
brasileira está vivendo um 
período de desinfl ação, taxas 
de juros reais menores e recu-
peração econômica. De acordo 
com o presidente do BC, isso 
é resultado de reorientação 
da política econômica e de 

A fabricante afi rma ser possível carregar 30% da bateria

em 15 minutos.

São Paulo - A Volkswagen 
lançou na quarta-feira (11), o 
primeiro caminhão leve 100% 
elétrico desenvolvido no Brasil. 
O modelo, apresentado em um 
evento da empresa do grupo 
MAN Latin America na Ale-
manha, deve iniciar a operação 
em frotas piloto em 2018.O mo-
delo, chamado de e-Delivery, 
foi desenvolvido em parceria 
com empresas com a WEG e a 
Eletra para tração de veículos 
comerciais e tem autonomia de 
até 200 quilômetros, a depen-
der da aplicação e confi guração 
do veículo. 

A recarga, outro desafi o para 
a competitividade dos veículos 
elétrico, terá duas opções no 
caminhão da Volks. A fabricante 

afi rma ser possível carregar 
30% da bateria em 15 minutos. 
Essa é a alternativa para au-
mentar a autonomia do veículo. 
Já a recarga completa leva três 
horas. A companhia está de 
olho no nicho de caminhões 
para grandes centros urbanos 
e demandas por logística verde, 
zero emissões e circulação em 
locais com baixo ruído. 

“Trata-se de uma plataforma 
totalmente nova, desenvolvida 
no Brasil, na busca de alternati-
vas de mobilidade nas cidades. 
Ele insere, defi nitivamente, a 
engenharia brasileira na rota 
global de tecnologia”, afi rmou 
o presidente e CEO da MAN 
Latin America, Roberto Cortes, 
em nota (AE).

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou o blo-
queio de bens da ex-presidente 
Dilma Rousseff por causa de 
prejuízos causados na compra 
da refi naria de Pasadena, no 
Texas, pela Petrobras. Também 
foram bloqueados os bens do 
ex-ministro Antonio Palocci 
e do ex-presidente da Petro-
bras, José Sérgio Gabrielli, 
que integravam o Conselho de 
Administração da estatal na 
época da negociação. Os bens 
fi carão bloqueados por um ano. 

A medida deverá alcançar os 
bens considerados necessários 
para garantir o integral ressar-
cimento do débito em apuração, 
ressalvados os bens fi nanceiros 
necessários às suas subsistên-
cias, inclusive tratamentos de 
saúde, e dos familiares deles 
dependentes. Dima, Palocci e 
Gabrielli ainda podem recorrer 
da decisão. Segundo o TCU, 
o prejuízo com a compra de 
Pasadena chegou a US$ 580,4 
milhões. O relator do processo, 
ministro Vital do Rego, destaca 
que houve erro nas decisões 
tomadas pelo conselho de ad-

O presidente do Comitê Olim-
pico Brasileiro (COB), Carlos 
Arthur Nuzman, renunciou 
ao cargo durante assembleia 
extraordinária realizada pela 
entidade. A carta de renúncia 
foi lida pelo advogado de Nuz-
man, Sergio Mazzello, durante 
a assembleia  do COB.  “Reitero 
a minha completa exoneração 
de qualquer responsabilidade 
pelos atos a mim injustamente 
imputados, os quais serão de-
vidamente combatidos pelos 
meios legais adequados”, diz no 
texto lido pelo advogado. Pelo 
estatuto, deve assumir o vice-
-presidente Paulo Wanderley. 

Nuzman e o ex-diretor-geral 
da Rio 2016 Leonardo Gryner 
foram presos temporariamente 
na quinta-feira (5). Ambos são 

Varejo segue em 
recuperação 

O presidente da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP), Alencar Burti, co-
mentou os números divulga-
dos pelo IBGE em relação ao 
desempenho do varejo nacional 
ampliado em agosto. Sobre uma 
recuperação completa do setor, 
avalia que o varejo vai demorar 
de dois a três anos para voltar 
aos níveis de 2013. 

“Os dados demonstram que, 
quando comparado com o 
mesmo período de 2016, o co-
mércio segue em recuperação; 
trata-se da quinta alta conse-
cutiva. Refl etem uma retomada 
moderada da economia, o que 
condiz também com o início de 
uma melhora da confi ança do 
consumidor”, analisa Burti. Por 
outro lado, ressalta que “a crise 
política retarda o andamento 
das reformas econômicas, o 
que impede uma recuperação 
mais intensa”. 

Burti chama a atenção para 
segmentos mais dependentes 
do crédito - como móveis, 
eletrodomésticos e veículos -, 
que apresentaram grande cres-
cimento em agosto sobre igual 
mês do ano passado (ACSP).

Refi naria de Pasadena.

Celular em escolas 
A Assembleia Legislativa de São 

Paulo aprovou o projeto que altera 
a lei 12.730/2007, que proibia o uso 
de celulares em escolas estaduais. 
A proposta foi encaminhada pelo 
governador Geraldo Alckmin, em 
2016, após pedido feito pelo secretá-
rio da Educação, José Renato Nalini. 
Com as mudanças, crianças e jovens 
do Ensino Fundamental e Médio 
poderão utilizar aparelhos em sala 
de aula em atividades pedagógicas 
e orientadas por educadores.
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Para manter o crescimento e a infl ação 
baixa, reformas devem continuar

sido votada na terça-feira (10) 
na Câmara por falta de quórum, 
a medida pode caducar, já que 
seu prazo vai até dia 19. Ilan 
afi rmou, ainda, que o Copom 
vê como apropriada a redução 
do ritmo de corte da Selic no 
próximo encontro. Atualmente 
em 8,25% ao ano, a Selic será 
novamente discutida nos dias 
24 e 25 próximos. 

Ilan destacou ainda que o 
cenário básico do Copom não 
mudou desde o último encontro 
e desde o Relatório Trimestral 
de Infl ação (RTI), divulgado em 
21 de setembro. “As condições 
prescrevem política monetária 
acomodatícia”, disse. Isso sig-
nifi ca taxa de juros abaixo da 
taxa estrutural. 

Ilan também voltou a desta-
car o sucesso do governo nos 
leilões de usinas hidrelétricas e 
de concessão na área de petró-
leo. Repetiu que a recuperação 
do investimento é o próximo 
passo para um crescimento sus-
tentável. “O consumo tem sido 
fundamental para recuperação 
da economia” (AE).

uma fi rme posição da política 
monetária. Também voltou a 
destacar medidas implemen-
tadas no âmbito da Agenda 
BC+, de mudanças estruturais. 
Entre elas, a aprovação de lei 
sobre garantias, a criação da 
Taxa de Longo Prazo (TLP) e 
a proposta do cadastro positivo, 
em tramitação no Congresso. 

Citou ainda novas ferramen-
tas previstas na MP da Leni-
ência, mas não fez nenhuma 
menção ao fato de esta MP estar 
ameaçada. Depois de não ter 

Volkswagen lança 
caminhão elétrico 

desenvolvido no Brasil

TCU: bloqueio de bens 
de Dilma por Pasadena

ministração da Petrobras na 
compra da refi naria.

A ex-presidente Dilma Rous-
seff reagiu à decisão do TCU. Por 
meio de nota, a defesa de Dilma 
afi rmou que “não há prova algu-
ma de qualquer ilícito praticado 
pelo Conselho Administrativo da 
Petrobras” e que “muitos dos 
seus integrantes eram empre-
sários do mercado, com experi-
ência em gestão e aquisições”. 
E que nenhum dos membros do 
conselho tinha ligação política 
com o governo (ABr).  

Base aliada: votos para 
rejeitar denúncia

também será barrada no ple-
nário. “Já na terça-feira [17], 
nós deveremos votar e decidir 
na CCJ. Aí se encaminha para 
o plenário na semana do dia 
23, que é uma segunda-feira. 
Nós poderemos votar no dia 24 
ou no dia 25 no plenário e aí a 
gente vai discutir politicamente 
se dá continuidade ou arquiva 
a denúncia. Na minha visão, a 
oposição não terá condições 
de ter 342 votos para dar con-
tinuidade. Então, nós vamos 
arquivar essa denúncia”, avalia 
(ABr).

Nuzman renunciou à presidência 
do Comitê Olímpico Brasileiro

investigados pela Polícia Fede-
ral (PF) na Operação Unfair 
Play - Segundo Tempo, um 
desdobramento da Unfair Play, 
que revelou a compra de votos 
para a escolha do Rio de Janeiro 
como sede olímpica de 2016. 
Nuzman é apontado como 
responsável pelo pagamento de 
propina a membros do Comite 
Olímpico Internacional (COI).

Do lado de fora da sede do COB, 
atletas e ex-atletas protestavam 
com cartazes e palavras de ordem 
pedindo “diretas, já” na entidade. 
Eles defendem uma reforma no 
estatuto que dê direito de voto a 
todos os atletas brasileiros.

“São cerca de 400 mil federa-
dos no Brasil que não participam 
do processo de escolha dos 
dirigentes do COB”, diz o ex-
-nadador Djan Madruga (ABr).
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Ninguém escapa dele. 

Todo os dados são 

computados, estocados 

e colocados à disposição 

de quem quiser fazer 

negócios. Vai da 

prestação de serviços 

á vendas dos mais 

variados produtos

Uma simples busca em 
um site de vendas via 
internet se torna uma 

informação importante para 
ele. Não quer saber se o respon-
sável elo e – mail cadastrado 
quer ou não comprar. O Big 
Data não perdoa. Um consulta 
sobre venenos para acabar 
com uma infestação de ratos, 
ou uma passagem aérea para 
Talin, na Estônia, ou Colombo 
no Sri Lanka, valem dinheiro. O 
internauta não consegue mais 
se livrar de ofertas ainda que 
tenha liquidado com a rataiada 
e tenha desistido de conhecer 
a agradável capital estoniana. 

O Big Data estoca os  desejos  
e tenta, pela insistência, que 
pode provocar uma rejeição, 
convencer o internauta que 
ele deve continuar a guerra 
contra os roedores e viajar 
pelo preço mais convidativo. A 
política geral dos sites é pedir 
o cadastro, ainda que jurem 
por todos os bits e bytes  a 
não divulgar. Não divulgam 
mas usam em causa própria. 
Alguns malandros escondem o 
link para descadastramento no 
fi nal da publicidade, em letras 
miúdas associadas ao link da 
liberação. 

Ainda assim ao clicar o 
internauta-alvo é jogado em 
uma página de publicidade 
da empresa que envia as pro-
postas comerciais. Uma boa 
parte dela independe de ter o 
cadastro autorizado, enviam 
e enchem as caixas com toda 
espécie de produtos e serviços. 
O Big Data também pode estar 
a serviço dos desonestos.

Os computadores e seus 
assemelhados, tablets, smart 
phones e outros gadgets se 
tornaram a porta de entrada 
para novos negócios onde reina 
absoluto o Big Data. Ao entrar 
em um site de notícias lá estão 
os anúncios dos produtos que 
já procuramos, ou compramos 
no passado. O raticida e a pas-
sagem de  avião. As tecnologias 
atuais se comunicam entre si 
através da internet das coisas 
e assim sabem onde cada um 
está, se tem fome, se precisa 
de combustível para o carro e 
pergunta qual a avaliação que 
faz do produto ou serviço que 
comprou. 

Ao deixar o  posto de com-
bustível, e pagar com o cartão 
de crédito, nova informação 
vai ser armazenada. Calcula-se 
quantos quilômetro o carro 
rodou e é capaz de avaliar 
quando o tanque está vazio 
para oferecer o posto mais 
próximo, que obviamente paga 
por isso.  Todo movimento na 
rede é bem-vindo uma vez que 
ou cria ou acrescenta novas in-
formações na base de dados. Já 
há uma disputa acirrada sobre 
quem vai se apropriar dessas 
informações: o  site de buscas, 
o cartão de crédito, ou um 
carro que tenha computador 
a bordo ?

Aparentemente os mais atingi-
dos pela inteligência artifi cial são 
os trabalhadores da indústria em 
geral. Afi nal nesta fase da quarta 
etapa da revolução industrial a 
característica principal é a  má-
quina que controla e programa 
máquina. Os empregos estão 
seriamente ameaçados. Contudo 
graças ao Big Data, advogados, 
médicos e engenheiros correm 
o mesmo risco. 

Com o volume de dados 
acumulados uma parte do 
serviço prestado por esses pro-
fi ssionais pode ser respondido 
pela inteligência artifi cial, e 
segundo alguns, com efi ciên-
cia  maior. Uma pesquisa no 
arquivo do Supremo Tribunal 
Federal com análise de casos 
semelhantes, a leitura de exa-
mes médicos  computadoriza-
dos ou a modifi cação de uma 
máquina a partir de dados que 
circulam de cima para baixo e 
vice versa. Não se sabe se ou-
tras atividades seriam criadas 
para compensar o enfraqueci-
mento ou desaparecimento de 
milhares de empregos. 

Será um consolo saber que 
os encanadores, enquanto 
tal, não são ameaçados pelo 
Big Data? Os mais otimistas 
afi rmam que essa nova confi gu-
ração da economia associada 
a tecnologia digital criaria mi-
lhares de novas oportunidades 
na área de serviços. Nesses 
primeiros passos do advento 
do Big Data e a fase inicial 
da quarta etapa da revolução 
industrial tudo parece ir bem, 
como alguém que pula do vi-
gésimo andar de um prédio e 
ao passar pelo décimo terceiro 
diz que até ali está tudo bem. 

Enquanto isso somos convi-
dados a ver um determinado 
fi lme, ir a um determinado 
restaurante, comprar um 
determinado tênis, para uma 
viagem a Talin onde não há 
ratos a serem combatidos. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News, palestrante e escritor. 
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Refugiados rohingya recém-chegados ao campo de Cox’s Bazar, 

em Bangladesh.

Esses “brutais ataques 
foram bem organizados, 
coordenados e siste-

máticos”, aponta o relatório 
preparado por essa equipe, 
que acrescenta que a estratégia 
consistia em “inocular um medo 
e um trauma profundo a nível 
físico, emocional e psicológico”.

Os autores da violência con-
tra os rohingyas, uma minoria 
muçulmana assentada no esta-
do de Rakhine, no Oeste do país, 
foram as forças de segurança 
birmanesas que em algumas 
ocasiões atuava com a cumpli-
cidade de indivíduos armados 
budistas da região. A missão 
da ONU recolheu informações 
entre os dias 13 e 24 de setem-
bro a partir de testemunhos 
de refugiados rohingyas que 
conseguiram chegar a Cox’a 
Bazar, em Bangladesh.

Estima-se que, desde 25 de 
agosto, quando começou a 
ofensiva militar, chegaram 270 
mil refugiados a Bangladesh. 

A França indicou que irá 
considerar ilegal “qualquer 
declaração unilateral de inde-
pendência” das autoridades ca-
talãs, assim como a Alemanha, 
que afi rmou que “trata-se de 
um problema interno, mas que 
a separação não teria nenhum 
reconhecimento”. A porta-voz 
diplomática francesa indicou 
que a situação na Catalunha é 
acompanhada com preocupa-
ção após “as declarações” de 
ontem do presidente da Ge-
neralitat, Carles Puigdemont. 

“Qualquer solução a esta crise 
interna tem que ser resolvida no 
marco institucional espanhol”, 
disse. A porta-voz reiterou que 
“a unidade e a legalidade cons-
titucional devem ser respeitada 
e preservada”. O presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
também mostrou com fi rmeza 
o seu apoio ao marco consti-
tucional espanhol e apontou 

o presidente do Governo, Ma-
riano Rajoy, como o seu único 
interlocutor na Espanha.

O Governo alemão rejeitou se 
envolver no confl ito catalão ao 
vê-lo como “um assunto interno 
espanhol”, mas disse apostar no 
diálogo dentro da Constituição e 
garantiu que uma declaração de 
independência por parte das insti-
tuições catalãs “não teria nenhum 
reconhecimento”. “Qualquer tipo 
de declaração de independência 
por parte das instituições catalãs 
seria ilegal e inaceitável e não 
teria nenhum reconhecimento”, 
explicou em coletiva de imprensa 
a vice-porta-voz do Executivo, 
Ukrike Demmer.

Berlim descartou uma media-
ção europeia no confl ito catalão 
porque, reiterou, “é um assunto 
interno da Espanha” que deve 
ser abordado dentro da ordem 
democrática e constitucional 
desse país (Agência EFE).

Presidiários fogem 
após almoço com 
Papa

A Polícia da Itália está atrás 
de dois presidiários que se 
aproveitaram de uma visita 
do papa Francisco à cidade 
de Bolonha, no norte do país, 
para escapar da cadeia. A fuga 
ocorreu no dia 1º de outubro, 
quando os detentos, ambos ita-
lianos de Nápoles, faziam parte 
de uma comitiva de 20 homens 
que saíra da casa de reclusão 
de Castelfranco Emilia, a 30 
quilômetros de Bolonha, para 
participar de uma missa e um 
almoço com o líder católico na 
Basílica de San Petronio.

Durante a refeição com Jorge 
Bergoglio, os acompanhantes dos 
detentos - todos voluntários de 
uma paróquia local - perceberam 
que faltavam dois homens no 
grupo e alertaram as forças de se-
gurança, mas já era tarde demais.

Para piorar a situação, os 
foragidos tinham histórico 
de evasão prisional. Até pelo 
caráter embaraçoso da fuga, a 
Polícia mantém discrição sobre 
as investigações, segundo o 
jornal “Il Resto del Carlino”, um 
símbolo de Bolonha.

Os dois detentos cumpriam 
pena em uma casa de reclusão 
e trabalho que serve como 
alternativa a penitenciárias 
tradicionais. Se forem encon-
trados, eles perderão o direito 
ao benefício e serão levados a 
uma prisão comum (ANSA).

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

A partir do começo de 2018, 
unidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS) distribuirão 
doses de insulina análoga, um 
medicamento mais moderno 
e de efeito mais rápido, a 100 
mil crianças com diabetes 
mellitus do tipo 1. A substân-
cia será armazenada em uma 
embalagem em formato de 
caneta, o que deverá facilitar o 
manuseio durante a aplicação, 
o reúso do recipiente e seu 
transporte. O anúncio foi feito 
pelo governo federal.

Em um primeiro ciclo, o 
medicamento será fornecido 
a crianças e jovens entre 10 e 
14 anos, faixa etária em que a 
doença se manifesta de maneira 
mais intensa e necessita de uma 
resposta corpórea mais imedia-
ta. Se não tratada, a diabetes 
mellitus do tipo 1 pode causar 
danos irreversíveis ao sistema 
neurológico e difi culdade de 
aprendizagem. Os pacientes 
poderão obter o medicamento 
em postos de saúde e unidades 
da Farmácia Popular.

“Será um grande conforto 
para essas crianças e uma 
segurança, à medida que elas 
tenham a condição de se adap-
tar melhor”, disse o ministro 
da Saúde, Ricardo Barros. A 
insulina análoga apresenta 

Menina chadiana fi cou desalojada pela 

violência do Boko Haram.

O Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) lembra, por ocasião do 
Dia Internacional da Menina, que a cada 
dez minutos morre no mundo uma menina 
vítima de violência. Em 2016, aproximada-
mente 535 milhões de crianças no mundo 
todo - uma em cada quatro - viviam em 
países afetados por confl itos violentos, 
desastres naturais ou outras emergên-
cias. Por isso, o Unicef destacou hoje os 
desafi os que devem enfrentar milhões de 
meninas antes, durante e após as crises 
humanitárias. 

Três quartos desses menores vivem 
na África Subsaariana. Em países como 
o Sudão do Sul ou a Somália existem 
“milhões de meninas que continuam com 
seus direitos básicos negados”. A diretora 
do Unicef para o Leste e Sul da África, 
Leila Pakkala, lembra que,  em situações 
de confl ito, as meninas têm 2,5 vezes 
mais possibilidades de serem retiradas 
do colégio. “Em períodos de emergência 
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Ataques contra rohingyas eram 
para expulsá-los e impedir retorno
Os ataques contra a minoria rohingya de Mianmar foram executados com o objetivo de, não só de 
expulsar os habitantes de seus povoados, mas impedir seu retorno, concluiu uma equipe de direitos 
humanos da ONU que investigou as atrocidades ocorridas recentemente

gente. Quando descíamos do 
automóvel tínhamos imediata-
mente centenas de pessoas a 
nosso redor com a esperança 
de que levássemos alguma 
ajuda humanitária”, narrou. O 
método utilizado pelo Exército 
birmanês para obrigar os rohin-
gyas a fugir indica claramente a 
intenção de eliminar qualquer 
possibilidade de retorno. Para 
isso, incendiaram aldeias in-
teiras, perpetraram execuções 
sumárias, praticaram tortura e 
utilizaram violência sexual.

“Eles (as forças de segurança 
e indivíduos budistas) rodea-
ram nossa casa e começaram 
a disparar. Dispararam contra 
a minha irmã diante de mim, 
ela só tinha sete anos, eu corri, 
tentei protegê-la e cuidar dela, 
mas sangrava tanto que um dia 
depois morreu. Eu mesma a 
enterrei”, relatou aos enviados 
da ONU uma menina de 12 anos 
do município de Rathedaung 
(Agência EFE).

Três semanas depois este 
número passou para 590 mil, 
segundo os últimos dados da 
ONU, a principal organização 
que presta ajuda humanitária 
na região. O chefe da equipe 
da ONU, Thomas Hunecke, des-
creveu à imprensa as condições 

desumanas nas quais vivem 
esses refugiados e as grandes 
difi culdades em verifi car, nes-
sas circunstâncias, as violações 
aos direitos humanos.

“Trabalhei em várias situa-
ções de confl ito, mas nunca vi 
algo assim, tal quantidade de 

SUS vai distribuir insulina mais 
moderna a crianças com diabetes

diversas vantagens em relação 
às versões mais comumente 
utilizadas. Ao contrário da insu-
lina regular (que tem estrutura 
idêntica à insulina humana) e da 
NPH (mistura de protamina e 
zinco), que devem ser aplicadas 
entre 30 e 45 minutos antes do 
início das refeições e ao dormir, 
a insulina análoga deve ser inje-
tada imediatamente antes das 
refeições, segundo a Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD).

A ação no organismo leva 
apenas de 10 a 15 minutos, 
muito menos que os outros dois 
tipos, que agem a partir de 30 
minutos, no caso da regular, e 
de uma a três horas, quando 

usada a NPH. O governo inves-
tiu R$ 135 milhões na compra 
de 8 milhões de unidades do 
novo insumo. A próxima eta-
pa, ainda sem data defi nida, 
é estender a distribuição da 
insulina análoga a adultos.

O grupo com prioridade na 
fi la da distribuição correspon-
de a 1% do total de crianças 
brasileiras com a doença, que 
é de 1 milhão. De acordo com 
a SBD, a cada ano, no mundo, 
440 mil crianças desenvolvem o 
diabetes. Hoje, de acordo com a 
Vigitel 2016, uma sondagem que 
acompanha doenças crônicas no 
país, o diabetes cresceu 8,9% 
entre a população adulta (ABr).

Paris e Berlim não reconhecerão 
independência da Catalunha

Unicef: a cada 10 minutos morre uma 
menina vítima de violência

instabilidade do país. Por isso, o Unicef 
treinou mais de 350 pessoas sobre como 
denunciar essas situações, além de criar 16 
espaços seguros para mulheres e meninas. 
Além disso, a instituição destaca que a 
grave seca na região do Chifre da África 
afeta especialmente as meninas, que têm 
“menos recursos, menos mobilidade e mais 
difi culdade para acessar redes básicas de 
informação”.

Na Etiópia, o Unicef concentrou seus 
esforços em levar água para mais de 2,1 
milhões de pessoas atingidas pela seca, 
com o objetivo de reduzir os riscos a que as 
crianças fi cam expostas, por caminharem 
longas distâncias em busca de água. “Quan-
do as meninas recebem melhores serviços, 
segurança, educação e habilidades, estão 
em melhor posição para enfrentar confl itos 
ou desastres naturais”, acrescenta o docu-
mento, que pede  “investimento focalizado 
e colaboração” para “capacitar as meninas” 
(Agência EFE).

e crise, a violência sexual afeta despropor-
cionalmente as meninas, que enfrentam 
alto risco de abusos, exploração e tráfi co 
de menores”, acrescenta.

No caso do Sudão do Sul, o nível de 
violência sexual e física contra as meni-
nas se intensifi cou muito por causa da 
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Agora é a vez da 
mobilidade elétrica

Os últimos anúncios 

internacionais de 

países como Noruega, 

Alemanha e França, 

assim como as 

expectativas pelo 

posicionamento da 

China, exigem dos 

brasileiros pelo menos 

uma refl exão

De pequenos países a 
grandes potências, que 
são sedes de desenvol-

vimento das maiores marcas 
de automóveis do mundo, 
parece certa a data para o 
fi m da comercialização e – o 
mais importante e difícil de 
acreditar – da circulação de 
automóveis a combustão nes-
tes países. Discute-se no Brasil 
a política industrial do setor 
automotivo para os próximos 
12 anos, fi cando restrita ao 
GT3 a vertical do que se fará 
ou não em relação aos veículos 
elétricos e híbridos no País.

No Brasil, tais veículos ainda 
possuem números modestos, 
embora tenham recentemente 
alcançado aumento de oferta 
e consumo com a isenção dos 
impostos de importação (de 
35% para 0% no caso dos 
elétricos puros) e a redução 
dos mesmos tributos para 4% 
ou 7% no caso dos híbridos, a 
depender da efi ciência energé-
tica.  Ainda assim, os veículos 
elétricos e híbridos no País 
são dependentes do câmbio 
e não somam 6 mil unidades 
computadas até setembro 
deste ano. Em sua maioria, são 
híbridos não plug-ins, veículos 
que não usam e não dependem 
da infraestrutura de recarga 
para circularem.

Para os elétricos puros e 
híbridos plug-ins, que de-
mandam eletropostos, não 
há regulamentação para a 
comercialização de energia, 
restrita aos concessionários da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). No caso 
de uma iniciativa privada, a 

energia elétrica poderia ser 
gratuita, o que seria suportável 
pelo baixo custo, somado ao 
reduzido consumo. No entan-
to, novas regras serão exigidas 
para os modelos de negócios 
emergentes com as tendências 
de aumento no número de 
veículos e, consequentemente, 
no consumo de KW.

Enquanto isso, os superes-
portivos e os carros de luxo 
seguem a tendência de se tor-
narem híbridos sem consulta 
ao consumidor. O apelo tecno-
lógico, o perfi l sustentável das 
baixas emissões e, sobretudo, 
a resposta esportiva da tração 
elétrica tanto na aceleração 
(grande torque) quanto na 
frenagem (regeneração), ali-
nhados às políticas públicas 
e industriais dos países de 
origem, estimulam no Brasil 
o consumo e o contato com 
a nova geração de produtos.

Algumas soluções poderiam 
levar em consideração o híbri-
do etanol, não como solução 
defi nitiva, mas de transição 
para os híbridos. Da mesma 
forma, a pesquisa do etanol 
como fonte de hidrogênio para 
os veículos FCV, servindo de 
justifi cativa para a adaptação 
dos produtos com matrizes 
no País, com algum P&D dife-
rencial e apoio de fomentos e 
outros players importantes do 
agronegócio. 

Quem tiver interesse de 
discutir este assunto está con-
vidado para ir ao 6º Simpósio 
Sae Brasil de Veículos Elétri-
cos e Híbridos, que reunirá 
lideranças de montadoras, 
sistemistas, centros de pesqui-
sa, distribuidores de energia, 
provedores de eletropostos e 
órgãos do poder público no 
Clube Transatlântico, nesta 
quarta-feira (18).

 
(*) - Ricardo Takahira é consultor 
proprietário da RTC2 Research & 
Technology Consulting, chairper-
son do 6º Simpósio Sae Brasil de 

Veículos Elétricos e Híbridos e vice 
coordenador da Comissão Técnica 
de Veículos Elétricos e Híbridos da 

Sae Brasil.

Ricardo Takahira (*)

A - Mutirão do Emprego 
O Instituto da Oportunidade Social (IOS) realiza no próximo dia 18, das 
10 às 17h, a 7ª edição do Mutirão do Emprego, na ETEC de Artes do 
Parque da Juventude (metrô Carandiru). A iniciativa tem como objetivo 
ajudar jovens e pessoas com defi ciência a ingressar no mercado de traba-
lho. O evento conta com cerca de 300 vagas oferecidas pelas empresas 
TOTVS, MSX, SITEL, Talento Incluir, MAPFRE Seguros, Atlas Schindler, 
LOGA, Atento, Mc Donald´s, Raia Drogasil, Calvin Klein, Lojas Renner e 
Duratex. A entrada é gratuita e não requer inscrição antecipada, exceto 
para as palestras e ofi cinas que estão sujeitas à limitação das salas. As 
inscrições podem ser feitas pelo link: (goo.gl/eBiqv7). Informações tel.
(11) 2503-2618. 

B - Empreendedorismo Sustentável
Já estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Ozires Silva 
de Empreendedorismo Sustentável, iniciativa do ISAE – Escola de 
Negócios. O prêmio homenageia um dos grandes empreendedores da 
história brasileira e é considerado uma das grandes celebrações do 
empreendedorismo sustentável, reunindo projetos de todos os cantos 
do país que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Em sua 
décima primeira edição, o prêmio está dividido em quatro categorias: 
Empreendedorismo Social; Empreendedorismo Ambiental; Empreen-
dedorismo na Educação; e Empreendedorismo Econômico. Inscrições 
em: (www.isaebrasil.com.br/premio). Mais informações pelo telefone 
(41) 3388-7817.  

C - Direito Administrativo
O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) promove, entre 
os próximos dias 25 e 27, em Cuiabá, o XXXI Congresso Brasileiro de 
Direito Administrativo. Cerca de 70 palestrantes de todas as regiões 
do Brasil estão confi rmados no evento. Com a presença confi rmada 
do governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e do presidente do 
IBDA, Fabrício Motta, o painel de abertura contará com palestras 
sobre programas de integridade e prevenção à corrupção; avanços 
e retrocessos da terceirização na administração pública; impacto da 
judicialização das políticas públicas; e contratos privados celebrados 
pela administração e as inovações legislativas. Inscrições e informa-
ções: (www.ibda.com.br).

D - Patrimônio Cultural
No ano em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) completa 80 anos, seus esforços e atenções voltam-se para uma 
missão fundamental: refl etir sobre a evolução da política de preserva-
ção e a gestão do Patrimônio Cultural. Assim, com foco nos próximos 
80 anos, o Iphan promove, entre os próximos dias 26 e 27, no Museu 
do Amanhã, no Rio de Janeiro, o Seminário Internacional 'O Futuro 
do Patrimônio', com  palestrantes de países como Portugal, Espanha, 
Suécia, Holanda, China, Argentina e Brasil. São quatro blocos com 
temáticas distintas, fundamentais para o futuro das políticas patrimo-
niais: culturas arquitetônica; antropológica; arqueológica; e urbanística 
e documental. Mais informações e inscrições em: (http://portal.iphan.
gov.br/ofuturodopatrimonio). 

E - Transparência Universitário
O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil está recebendo inscri-
ções para a edição do seu tradicional 'Prêmio Transparência Universitário'. 
Poderão participar alunos que estejam cursando os 7º e 8º períodos do 
curso de bacharelado em ciências contábeis em instituições de ensino 
superior. Foi criado para incentivar alunos de graduação a produzirem 
trabalhos e artigos acadêmicos relacionados à auditoria independente. 
Conta cm o apoio do International Accounting Standards Board e do 
Financial Reporting Council. Podem ser inscritos trabalhos acadêmicos 
e artigos científi cos individuais que abordem temas relacionados à ativi-
dade de auditoria independente e serviços correlatos. Mais informações: 
(http://www.ibracon.com.br/premiouniversita
rio/edicao2017/index.php).

F - Custos e Orçamentos
O Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos está com inscrições aber-
tas para o MBA em Gestão e Engenharia de Custos. Além de aprofundar 
os conhecimentos das normas, princípios, critérios e detalhamento da 
metodologia de cálculo para diversos itens de custos de diversos tipos de 
construção. Entre os principais módulos abordados estão a Engenharia 
de Custos, Licitações e Contratos, Gerenciamento de Obras, Preço do 
Serviço de Engenharia e Arquitetura, Avaliação Econômica e Estimativa de 
Custos. A carga horária é de 380h. O IBEC oferece 20% de desconto para 
quem for associado ao CREA. Mais informações (www.ibecensino.com). 

G - Informação de Custos
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) conquistou o primeiro lugar 
na 7ª edição do Prêmio Chico Ribeiro sobre Contabilidade, Informação de 
Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público 2017, na categoria Relato de 
Experiências de Implantação e Uso da Informação de Custos. O prêmio é um 
reconhecimento à metodologia inovadora de gestão pública desenvolvida e 
implantada pela Gerência Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 
que integra a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (Diafi ). Em 
2014, a empresa já havia alcançado a terceira posição no mesmo concurso.

H - Seleção de Livros Infantis 
A Fundação Itaú Social lançou na última segunda-feira (9) o Edital “Leia 
para uma Criança 2018”, que estabelece novo processo de seleção dos 
livros infantis que farão parte da Campanha do próximo ano. Está prevista 
a aquisição de até quatro milhões de exemplares, de dois títulos distintos, 
de prosa ou poesia, voltados a crianças de 0 a 5 anos, além de até vinte mil 
exemplares em Braille. O Edital está aberto para inscrições até o próximo 
dia 27, pelo site (https://is-livros2018.prosas.com.br). Podem participar do 
processo editoras de todo o País, com exceção das que foram contempla-
das no último ano, com a indicação de até três títulos por selo editorial. 

I - Investir em Portugal 
A evolução de Portugal nos setores econômico e turístico consolidou o 
país como um dos melhores destinos para investimentos, em razão das 
diversas vantagens competitivas. Segundo o relatório Doing Business, 
publicado pelo Banco Mundial, Portugal está no top mundial no indicador 
de facilidade para as relações de comércio internacional. Diante desse 
cenário, a FecomercioSP, em parceria com o Consulado Geral de Portugal 
e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep), 
realiza no próximo dia 26, o fórum 'Investir em Portugal - Atrativos e 
Oportunidades de Negócios'. Conta com a presença de empresários, 
especialistas e autoridades e tem como objetivo debater as possibilida-
des oferecidas aos brasileiros. Inscrições: http://www.fecomercio.com.
br/evento/investir-em-portugal-atrativos-e-oportunidades-de-negocios). 

J - Trainee Internacional
A GE, empresa líder da transformação digital industrial, abre seu processo 
seletivo para o programa de trainees de 2018 na América Latina. As ins-
crições vão até o próximo dia 23, há vagas no Brasil, México e Argentina, 
nas áreas de tecnologia, fi nanças e cadeia de suprimentos/operações. 
Conhecida por seu programa de desenvolvimento de líderes, a GE busca 
candidatos com graduação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017, 
preferencialmente nas áreas de Engenharia, Administração, Marketing, 
Economia e TI. Acesse GE Careers e pesquise as oportunidades pelos 
códigos abaixo: Brazil: FMP – Financial Management Program: 2988705 
ou OMLP – Operations Management Leadership Program: 2990151.
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Comissão limita taxa 
de administração de 
fundos a 1% ao ano 

A Comissão de Defesa do Con-
sumidor da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Carlos Be-
zerra (PMDB-MT), que limita a 
taxa de administração cobrada 
pelas instituições fi nanceiras 
gestoras dos fundos de inves-
timentos a 1% ao ano sobre o 
saldo do patrimônio investido 
pelos cotistas. A taxa deverá 
ser usada para o pagamento 
de todos os custos de gestão 
e administração dos recursos. 
Se sobrar, deverá ser destinada 
à remuneração de gestores e 
administradores. 

O relator no colegiado, de-
putado Ademir Camilo (Pode-
-MG), recomendou a aprovação 
da matéria. Ele concordou com 
o argumento de Bezerra de que 
são exorbitantes os custos para 
os pequenos e médios investi-
dores nos fundos de investi-
mento do País. Ao apresentar 
o projeto, Bezerra apontou que, 
para fundos de ações, são des-
contados dos saldos dos apli-
cadores entre 2,13% e 3,14% 
ao ano, garantindo um ganho 
ao gestor independentemente 
de o mercado subir ou descer.

“A proposição amplia a pro-
teção ao consumidor bancário 
brasileiro, considerado como 
parte vulnerável no mercado 
de consumo dos serviços bancá-
rios”, disse Camilo. A proposta 
inclui a medida na Lei da Co-
missão de Valores Mobiliários, 
para delegar à comissão a tarefa 
de limitar a taxa. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisada ainda pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

A principal contribuição partiu do grupo Transportes, que 

passou de -0,52% para 3,14%.

Em 12 meses, o IPC-3i acu-
mula alta de 3,53%. Os 
dados foram divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da FGV. Com a alta, o IPC-
-3i fechou o mês com variação 
acima da taxa acumulada pelo 
IPC-BR, que mede a variação 
da infl ação para a maior parte 
da população do país, e que foi 
de 3,17% no mesmo período.

Na passagem do segundo 
trimestre de 2017 para o ter-
ceiro trimestre de 2017, a taxa 
do IPC-3i acusou acréscimo de 
0,18 ponto percentual, indo de 
0,5% para 0,68%. Três das oito 
classes de despesa componen-
tes do índice tiveram acrésci-
mo nas taxas de variação. A 
principal contribuição partiu 
do grupo Transportes, que 

Apesar da queda de agosto, vendas do comércio registram alta 

de 0,7% este ano.

O volume de vendas do co-
mércio varejista em todo o país 
fechou agosto com queda de 
0,5% frente a junho, na série 
com ajuste sazonal, depois de 
quatro meses consecutivos de 
crescimento, período em que 
acumulou expansão de 2,1%. 
Os dados da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PME) foram 
divulgados no Rio de Janei-
ro, pelo IBGE. Mesmo com a 
queda, o indicador encerrou 
os primeiros oito meses do 
ano com expansão de 0,7% 
no volume de vendas, mas 
o resultado acumulado nos 
últimos doze meses também 
é negativo em 1,6%. 

Ainda assim, o segmento 
“reduziu o ritmo de queda, 
uma vez que este foi o recuo 
menos intenso desde os 1,5% 
de agosto de 2015”, disse o 
IBGE. Em relação a agosto de 
2016, no entanto, o volume de 
vendas do comércio varejista 
avançou 3,6%, registrando a 
quinta taxa positiva consecuti-
va nesta base de comparação. 
Os dados indicam, ainda, que 
a receita nominal do setor 
fechou agosto também em 
queda de 0,1% frente a julho 
– neste caso também na série 
dessazonalizada.
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Infl ação para idosos sobe e 
acumula 3,53% em um ano

O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da cesta de 
consumo de famílias majoritariamente compostas por indivíduos com mais de 60 anos de idade, 
registrou no terceiro trimestre de 2017 (julho, agosto e setembro), variação de 0,68%

mestre anterior.
Contribuíram também para o 

acréscimo da taxa do IPC-3i os 
grupos Habitação (0,4% para 
1,08%) e Educação, Leitura e 
Recreação (0,08% para 1,42%). 
Para cada uma dessas classes de 
despesa, deve ser considerado 
o comportamento dos itens 
tarifa de eletricidade residen-
cial (-2,46% para 3,80%) e 
passagem aérea (-8,04% para 
16,62%), respectivamente. Em 
contrapartida, os grupos Saúde 
e Cuidados Pessoais (2,7% para 
1,21%), Alimentação (-0,94% 
para -2,19%), Vestuário (1,18% 
para 0,62%), Comunicação 
(0,75% para 0,40%) e Despesas 
Diversas (1,16% para 0,74%) 
apresentaram decréscimo nas 
taxas de variação (ABr).

passou de -0,52% para 3,14%. 
O item que mais infl uenciou o 
comportamento desta classe 

de despesa foi a gasolina, que 
variou 11,98% no terceiro 
trimestre, ante -3,16% do tri-

Varejo encerrou os primeiros oito 
meses com expansão de 0,7%

Os dados da pesquisa indi-
cam também que o comércio 
varejista ampliado - que inclui 
o varejo e as atividades de ve-
ículos, motos, partes e peças 
e de material de construção - 
fi cou praticamente estável em 
termos de volume entre julho e 
agosto, com ligeira variação de 
0,1% frente a julho , registrando 
alta nas vendas pelo terceiro 
mês consecutivo. Nos primeiros 
oito meses do ano, no entanto, 
as vendas do comércio ampliado 
também fecharam com cresci-
mento (1,9%), enquanto a taxa 

dos últimos doze meses fi cou 
negativa em 1,6%.

Comparada a agosto do ano 
passado, porém, o crescimen-
to das vendas no varejo am-
pliado chega a 7,6%. Do ponto 
de vista da receita nominal do 
setor, houve variação positiva 
de 0,4% de julho para agosto, 
crescimento que passa a 2,3% 
no ano e de 1,2% na taxa 
anualizada. Em comparação 
a agosto de 2016, a receita 
nominal do setor fechou com 
expansão de 5,1% na receita 
nominal das vendas (ABr).

A Associação Nacional de Pa-
cientes com Psoríase – Psoríase 
Brasil – liderou a criação da Frente 
Parlamentar Mista pela Causa da 
Psoríase e Artrite Psoriásica no 
Congresso Nacional, contando 
com o apoio de parlamentares 
ligados à saúde e com a parceria 
da Sociedade Brasileira de Derma-
tologia - SBD. 

A Frente Parlamentar tem como 
objetivos gerais o aperfeiçoamento 
da legislação e a implementação 
de políticas públicas nacionais que 
visem a melhoria do atendimento 

e do acesso ao diagnóstico e ao 
tratamento à doença por parte do 
SUS e dos convênios particulares, e 
demais ações em prol dos pacientes 
com psoríase. 

A psoríase é uma doença 
inflamatória crônica da pele, 
sistêmica, de base genética, não 
contagiosa, geralmente aparece 
nos joelhos, cotovelos, unhas, 
mãos, pés e couro cabeludo, po-
dendo atingir todo o corpo. No 
Brasil, estima-se que são mais de 
cinco milhões de pessoas com a 
enfermidade (ANPB).

Psoríase Brasil lança Frente Parlamentar



Desafi os da
terceira idade 

A discussão 

sobre mudanças 

previdenciárias abre 

um importante debate 

necessário sobre o futuro 

do Brasil

A perspectiva do aumento 
da longevidade da popu-
lação requer enfrentar 

grandes desafi os. Se hoje os 
brasileiros com 65 anos de 
idade ou mais representam 
aproximadamente 8% da po-
pulação, em 2030 a expectativa 
é de grandes mudanças na pi-
râmide etária do país, com 14% 
das pessoas nessa fase da vida. 
A gestão da saúde populacional 
precisa se preparar para essas 
novas demandas. 

Aos poucos, os pacientes 
deixarão de ser diagnostica-
dos com doenças típicas de 
economias em desenvolvimen-
to – como as enfermidades 
infecto-parasitárias – e enfren-
tarão as chamadas Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNTs) – como diabetes, 
hipertensão arterial, artrite 
e problemas cardíacos, entre 
outras. O enfrentamento dessa 
nova realidade exige um novo 
olhar para a saúde tanto do 
setor público como também 
do privado. 

Nessa área, o diagnóstico 
da população adulta, com a 
separação em grupos de risco, 
é essencial para garantir resul-
tados, que impactam na me-
lhoria da qualidade de vida da 
população, contribuindo para 
a redução de custos a longo 
prazo e ajudando a melhorar os 
indicadores de saúde. Por isso, 
a gestão passa a construir um 
modelo integrado, atendendo 
às diversas demandas.

As DCNTs e as neoplasias 
constituem o conhecido “Pa-
reto da Saúde” – são 20% em 
número, mas são responsáveis 
por 80% dos gastos em saúde. 
E ainda, esses indivíduos irão 
gastar somente no último 
ano de vida mais da metade 
dos recursos em saúde que 
consumiram durante toda a 
existência. Identifi car essas 
pessoas e oferecer o adequado 
tratamento desde o diagnósti-
co vai permitir a esse público 
alcançar padrões semelhantes 
daqueles que têm menor risco. 

Isso vai impactar na me-
lhora dos investimentos com 
internações, medicamentos, 
exames, entre outras despe-
sas. O diabetes, por exemplo, 
atinge mais de 12 milhões de 
brasileiros, segundo a Socie-
dade Brasileira de Endocrino-
logia e Metabolismo (SBEM). 
Nos EUA, os custos para o 
tratamento dessa doença já 
ultrapassam a soma de US$ 
200 bilhões anuais. O trabalho 
deve prosseguir identifi cando 
pessoas com tendências futu-
ras para as DCNTs como os 
pacientes obesos, sedentários, 
tabagistas, usuários de álcool, 
entre outros. 

A implantação de programas 
com orientações de atividades 
física, nutrição, entre outras 
medidas, contribui para que 
essa parcela da população 
não passe para o grupo de alto 
risco, aumentando as necessi-
dades de cuidados específi cos. 

As medidas preventivas são 
essenciais para reverter essa 
tendência e devem estar no ho-
rizonte dos gestores de saúde. 
Mesmo no grupo de pessoas 
saudáveis, o acompanhamento 
por profi ssionais contribuiu 
para a prevenção de eventuais 
doenças e melhorias na saúde. 

Essa população pode preci-
sar de programas de nutrição 
e atividades físicas, por exem-
plo, como forma de manter pa-
drões saudáveis de vida. Esse 
conceito resume a Gestão de 
Saúde Populacional, tendência 
de gestão da área que conecta 
diversas ações em saúde a um 
banco de dados relacional, o 
qual permite estratifi car a po-
pulação em diferentes grupos 
de risco e orientar programas 
voltados as especifi cidades de 
cada grupo.  

A força das ferramentas 
digitais, facilitando o acesso 
dos indivíduos aos conceitos 
de autocuidados em saúde e, 
ao mesmo tempo, facilitando 
sua conexão às bases de da-
dos, tendem a acelerar como 
nunca esses conceitos. Sob 
essa óptica, os medicamentos 
exercem papel fulcral. A evolu-
ção desses produtos é respon-
sável, sem dúvida, por grande 
percentual na sobrevida que 
hoje alcançamos. Desde os an-
tibióticos até os mais recentes 
medicamentos biológicos, mais 
e mais doenças passaram a ser 
curáveis ou ainda controláveis 
em estágios iniciais.

Os investimentos em saúde 
podem ainda apresentar um 
custo maior na sua implanta-
ção, com necessidade de exa-
mes diagnósticos, consultas 
especializadas, entre outras. 
Mas o capital investido pode 
ser diluído ao longo dos anos 
e mostrar resultados positivos, 
como a redução de internações 
e uso de recursos de alto custo.

Não estamos aqui falando 
em novos investimentos, mas 
sim de gestão e interação 
de programas e recursos já 
implantados no campo do 
acesso, mas totalmente des-
conexos em relação a gestão. 
O Programa Farmácia Popular, 
por exemplo, está presente de 
Norte a Sul do País. Acertada-
mente, o governo, por meio 
do programa, promove acesso 
a medicamentos voltados às 
DCNTs – particularmente dia-
betes, hipertensão, hipercoles-
terolemia – e DPOC (Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica). 

O programa, baseado no 
conceito de PBM (Programa de 
Benefício de Medicamentos), 
é totalmente eletrônico e pode 
permitir ferramenta de gestão 
poderosa. No entanto, a gestão 
dos acessos - como dados de 
adesão, escape de tratamento 
e integração a outras bases de 
dados assistenciais - ainda pre-
cisa ser constituída.   Com re-
cursos cada vez mais restritos, 
a gestão em saúde é essencial 
para o futuro dos brasileiros. 
Por urgente, o conceito precisa 
permear a agenda estratégica 
dos principais “pagadores” de 
saúde do País: o governo e o 
setor privado.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira das Empresas Operadoras 

de PBM e da ePharma.

Luiz Carlos Silveira Monteiro (*) 
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Projeto 
autoriza MP a 
pedir exclusão 
de herança

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou o 
projeto que autoriza o Ministé-
rio Público a pedir a exclusão do 
direito à herança do legatário 
ou herdeiro autor de homicídio 
doloso, ou tentativa de homi-
cídio, contra aquele que deixa 
os bens. O autor, deputado 
Antonio Bulhões (PRB-SP), 
diz que o texto do Código Civil 
de 1916 mencionava expressa-
mente que a exclusão poderia 
ser pedida apenas por pessoas 
com “interesse legítimo” na 
sucessão – outros herdeiros e 
credores que se sintam preju-
dicados, por exemplo.

Segundo ele, como a legisla-
ção atual não fez essa ressal-
va, restam dúvidas quanto à 
atuação do Ministério Público, 
apesar de o Superior Tribunal 
de Justiça já ter decidido que 
o Ministério Público tem legi-
timidade para promover ação, 
“desde que presente o interesse 
público”. O relator, senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-ES), deu 
parecer favorável à aprovação 
do projeto, que ainda precisa 
ser examinado em plenário da 
Casa (ABr).

A contagem de prazo na Justi-
ça do Trabalho deverá levar em 
conta apenas os dias úteis. É o 
que prevê o projeto aprovado 
pela comissão de Constituição 
e Justiça do Senado. A proposta 
prevê também a suspensão do 
prazo processual durante o re-
cesso forense (de 20 de dezem-
bro a 20 de janeiro) e estende a 
interrupção dos trabalhos, nesse 
intervalo, em relação a audiências 
e sessões de julgamento.

O relator, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), defendeu 
que as mudanças trazidas pelo 
projeto evitam prejuízos às par-
tes do processo. “A proposição 
incorpora ao texto as inovações 
trazidas pelo Código de Processo 
Civil, uniformizando, portanto, a 
contagem de prazos no processo 
do trabalho e no processo civil. 

Evitam-se, com isso, prejuízos às 
partes, em virtude da perda do 
momento oportuno para a prática 
de importantes atos processuais, 
como a interposição de recursos, 
por exemplo. Garante-se, assim, 
o pleno exercício do contraditó-
rio e da ampla defesa”, avaliou o 
relator no parecer.

Sobre a suspensão dos prazos 
processuais durante o recesso 
forense, Anastasia explicou que o 
texto insere na legislação o mesmo 
entendimento de uma norma inter-
na do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). Por isso, segundo senador, 
trata-se de um avanço , já que ques-
tionamentos sobre perda de prazo 
processual costumam congestionar 
o tribunal. Com a aprovação hoje na 
CCJ, o texto seguirá para análise 
do plenário Casa, ainda sem data 
defi nida (ABr).

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, afi r-
mou, após deixar o Plenário, 
que devolverá ao Executivo 
todas as medidas provisórias 
que não tiverem relevância e 
urgência. Ele criticou o gover-
no por orientar a base aliada a 
não dar presença na votação 
da MP 784/17, que cria regras 
para o processo administrati-
vo aberto pelo Banco Central 
ou pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

“Infelizmente, o Banco 
Central e a CVM foram des-
respeitados, e como tenho 
muita admiração por essas 
duas instituições, não poderia 
deixar de fazer máximo de 
esforço possível de votar a 
proposta”, disse. “O Executivo 
precisa respeitar o Parlamen-
to. Quando a gente tem uma 
pauta, e o governo obstrui sem 
motivo claro, precisamos dizer 
que trabalhamos em harmo-
nia, mas queremos respeito”, 
afi rmou.

Segundo Maia, o governo 
preferiu não marcar presença 
para não dar quórum na sessão 
extraordinária. Maia criticou 
o excesso de medidas provi-
sórias editadas em todos os 
governos recentes e afi rmou 

A sessão do Plenário para analisar a MP não atingiu a 

presença necessária.

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado aprovou o substitutivo 
de Elmano Férrer (PMDB-PI) ao 
projeto de Paulo Paim (PT-RS) 
que regulamenta no Brasil a pro-
fi ssão de gerontólogo. A proposta 
poderá seguir para a análise da 
Câmara. Pelo texto aprovado, só 
poderá exercer a profi ssão quem 
tiver diploma de bacharel em Ge-
rontologia reconhecido na forma 
da lei; de um curso similar no ex-
terior devidamente revalidado; ou 
que tenha o exercício amparado 
por convênios internacionais de 
intercâmbio.

Durante a votação, Férrer res-
saltou que o substitutivo é fruto 
de um acordo com as entidades e 
categorias envolvidas na matéria e 
prevê a atuação dos gerontólogos 
na atenção a idosos em Centros 
de Convivência, Centros de 
Referência de Atenção Social, 
Centros-dia, Instituições de 
Longa Permanência para Idosos, 
Programas de Atenção Domi-
ciliar, Universidades Abertas à 
Terceira Idade e nas Unidades 
de Referência na Saúde do Idoso.

Os gerontólogos poderão par-
ticipar de equipes multiprofi ssio-
nais que prestem assistência a 
pessoas idosas; de intervenções 
educativas visando a aposenta-
doria; da formulação de políticas 
à população que envelhece, 
juntamente com profissionais 
de outras áreas; e prestar de 
serviços de consultoria, assesso-

Senadsor Elmano Férrer 

(PMDB-PI).

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senadso aprovou e concedeu 
regime de urgência, ao relatório 
de Vicentinho Alves (PR-TO) 
que institui no país o Estatuto 
da Segurança Privada. Durante a 
votação, o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) tentou retirar 
do texto os artigos que, na prática, 
vedarão que bancos prestem ser-
viços a terceiros no transporte de 
valores. Essa emenda supressiva 
acabou sendo rejeitada, porém o 
senador já adiantou que retornará 
à discussão no Plenário.

Randolfe voltou a expressar seu 
entendimento de que a vedação 
seria inconstitucional, por ferir 
princípios ligados à livre iniciativa 
e à concorrência.

Ele também critica o Senado 
por estar “tomando partido” 
numa disputa mercadológica en-
tre bancos, na prática restringin-
do a atuação do capital nacional 
num mercado que corre o risco 
de transformar-se num duopólio.

“Não tenho nada contra a 
atuação do capital internacional, 
só lembro que as duas maiores 
empresas deste mercado têm 
em sua composição societária 
bancos norte-americanos num 
caso, e bancos espanhóis no ou-
tro. Na prática o texto restringe 
a participação desta empresa de 
capital nacional, que hoje tem 5% 
do mercado. Outros países latino-
-americanos, como a Argentina, 
já viram este mercado tornar-se 
um duopólio, que é o que ocorrerá 
conosco”, criticou.

Senador Vicentinho Alves

(PR-TO).
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Ele contém 20 metas para 
a educação em todos os 
níveis, do ensino infantil 

à pós-graduação, para serem 
alcançadas em dez anos, até 
2024. Até agora porém, nesses 
três anos, apenas 20% das me-
tas foram cumpridas, segundo 
o Observatório do PNE. O 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF) falou ao programa 
Salão Nobre, da TV Senado, 
que esse resultado já era es-
perado, porque educação não 
é prioridade no país e nunca foi 
em nenhum governo.

Além desse resultado, Cris-
tovam  acredita que o PNE 
vai alterar pouco a educação 
brasileira. As metas que foram 
cumpridas, na opinião do sena-
dor, seriam realizadas mesmo 
sem o plano. “É para inglês ver. 
Não adianta ter meta sem de-
fi nir como fazer”, critica. Para 
que a educação brasileira dê 
um salto, ele sugere que alguns 

O senador Cristovam Buarque falou ao programa Salão Nobre, 

da TV Senado.
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Projeto de educação de 
qualidade levaria 30 anos
O Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 pelo Congresso Nacional completa três anos este ano

implantação, para Cristovam, é 
possível, mesmo em tempo de 
corte de gastos orçamentários. 
Ele estima que a efetivação des-
se projeto levaria cerca de 30 
anos, considerando 2% ao ano 
de crescimento da economia. 
“Se você fi zer em 30 anos, vai 
custar 6,5% do PIB. Não precisa 
de 10%”, como está previsto 
na meta 20 do PNE, explica o 
senador.

Para ele, o problema da edu-
cação não é a falta de recursos: 
“Se você para os vazamentos [de 
recursos públicos], é saber fazer 
[as ações] e defi nir quanto tem-
po vai levar”. Autor de um dos 
primeiros projetos que fi xou o 
piso nacional para o professor, 
ele também defende que o 
salário para esses profi ssionais 
chegue a R$ 10 mil e garante 
que isso possível, se a educação 
passar a ser prioridade, como 
fi zeram a Irlanda, a Finlândia e 
a Coreia do Sul (Ag.Senado).

municípios sejam escolhidos 
como uma espécie de “tubo de 
ensaio”, para receber grande 
investimento em educação. 
Nessas cidades, haveria escola 
de qualidade, ensino integral, 
com equipamentos modernos 

e professores qualificados. 
Depois, esse modelo seria ex-
pandido para o resto do país. 

O senador defende ainda a fe-
deralização da educação básica, 
como ele propõe em proposta 
de emenda à Constituição. Essa 

Maia vai devolver MPs que não 
tenham relevância e urgência

que isso é prejudicial à demo-
cracia brasileira. Ele defendeu 
que o Planalto encaminhe por 
projeto de lei as novas regras 
para processo administrativo 
do BC e da CVM, assunto 
principal da MP 784 – que vai 
perder a validade no dia 19 se 
não for votada pela Câmara e 
pelo Senado.

“O governo tem que achar 
o melhor mecanismo para 
recompor esse texto, porque 
certamente não será por me-
dida provisória, até porque, se 
o governo não quis votar hoje, 
fi cou caracterizado que não 
tem relevância nem urgência”, 

disse. O presidente da Câmara 
também defendeu que o go-
verno encaminhe proposta 
que adia para agosto de 2018 
o reajuste concedido a servi-
dores previsto para janeiro 
próximo. Segundo Maia, Te-
mer poderia ter encaminhado 
um texto em setembro, mas 
optou por não mandar.

“O que o governo faz de 
melhor é mandar por projeto 
de lei, para que a Câmara não 
devolva. Tem relevância, mas 
não tem urgência já que o Or-
çamento só vai ser executado 
no ano que vem”, defendeu 
(Ag.Câmara).

Aprovada mudança na contagem 
de prazos na Justiça do Trabalho

Polêmica sobre bancos 
continua no Estatuto 
da Segurança Privada

Randolfe ainda entende que a 
atuação desta empresa brasileira 
(a TB Forte) tem contribuído para 
a prática de preços mais baixos no 
setor, inclusive em concorrências 
públicas. Ao fi nal, Vicentinho aca-
bou acatando uma outra emenda, 
apresentada por Randolfe e Hélio 
José (PMDB-DF), que alarga para 
5 anos o período de transição 
para que os bancos restrinjam 
o transporte de valores a cargas 
próprias.

O senador tocantinense ressal-
tou ainda que hoje atuam neste 
mercado quase 40 empresas, e 
que a liberação para que os bancos 
prestem serviços a terceiros é que 
pode levar a uma concentração de 
mercado, prejudicando as regiões 
mais pobres onde a TB Forte não 
atua. Vicentinho também avalia 
como uma espécie de “desvio de 
função” caso instituições como o 
Banco do Brasil resolvam investir 
no ramo da segurança privada 
(Ag. Senado).

Regulamentação de 
gerontólogos pode 

seguir para a Câmara

ria ou auditoria sob o ponto de 
vista gerontológico, entre outras 
atribuições.

O texto também prevê que os 
atendimentos relativos à preven-
ção e à manutenção da saúde do 
idoso, a serem realizados pelo 
SUS, poderão ser prestados por 
gerontólogos em ambulatórios e 
unidades geriátricas de referên-
cia, com pessoal especializado 
nas áreas relativas à gerontologia 
geral. O mesmo se dará em relação 
à proteção ao idoso no âmbito da 
assistência social. Férrer disse 
defender a especialização na 
Gerontologia por entender que 
“a saúde, segurança e bem-estar 
das pessoas que utilizam esse ser-
viço não podem cair nas mãos de 
amadores ou de aventureiros de 
primeira viagem” (Ag.Senado).



A resposta a esta 

indagação exige 

esclarecer algumas 

confusões frequentes

A primeira diz respeito 
à expressão “Normas 
Técnicas”. Podem cria-

ções técnicas ser consideradas 
obras intelectuais protegidas? 
Na verdade, o conteúdo técni-
co ou o caráter utilitário de uma 
criação não afasta por si só sua 
proteção autoral uma vez que 
não se tutelam apenas as obras 
de fi cção, mas também obras 
técnicas e científi cas. 

O fato de a “Norma Técnica” 
ser uma compilação de proce-
dimentos normativos, que a Lei 
estabelece não ser objeto de 
Direito de Autor, não é óbice à 
proteção autoral. O que se pro-
tege é a forma de expressão, 
ou seja, o texto que compila e 
incorpora os procedimentos 
normativos, não os procedi-
mentos em si mesmos, que 
são de uso livre por qualquer 
pessoa da sociedade. A pró-
pria Lei de Direitos Autorais 
esclarece que a proteção de 
compilações, coletâneas ou 
bases de dados não se estende 
aos dados e materiais em si 
mesmos contidos nas obras.

A terceira dúvida relaciona-
-se com o requisito de criativi-
dade.  Sustenta-se que a padro-
nização das Normas Técnicas 
e as restrições decorrentes da 
descrição do procedimento 
normativo não permitiriam 
o exercício da liberdade de 
criação humana. Não se pode 
negar que a elaboração de 
Normas Técnicas é uma forma 
de atividade intelectual que se 
reveste de evidente comple-
xidade, ou seja, não se trata 
de uma criação trivial. Além 
disso, obras técnicas podem 
apresentar caráter criativo 
porque a expressão não é ne-
cessariamente limitada pelo 
conteúdo técnico ou pela exi-
gência de padronização, já que 
existem formas alternativas de 
expressão. 

Com efeito, uma fórmula 
matemática é um modo de 
expressão obrigatório; mas 
a descrição de um processo 
comporta diferentes modos 
de expressão, representados 
pela escolha das palavras, pela 
composição do texto e pelo 
encadeamento das ideias. O 
STF reconheceu em 1979 que a 
bula de remédio tem a natureza 
de uma obra científi ca, não 
obstante a informação deva 
ter livre circulação e mesmo 
sendo a bula regulada pelo 
órgão técnico competente.

Argumenta-se ainda que, 
sendo fruto do trabalho de 

pessoas diversas que se apro-
veitam do conhecimento de 
outras, não seria possível 
destacar a participação que 
seja criativa.  Este é um argu-
mento que nega a possibilidade 
de obras coletivas, que são 
expressamente reconhecidas 
pela legislação. 

Com efeito, obra coletiva é, 
justamente, aquela que é cria-
da por iniciativa, organização 
e responsabilidade de uma 
pessoa jurídica, que a publica 
sob seu nome ou marca e que 
é constituída pela participação 
de diferentes autores, cujas 
contribuições se fundem numa 
criação autônoma. 

Portanto, a contribuição de 
pessoas diversas é a própria ca-
racterística da criação coletiva. 
O que importa, e esse requisito 
é comum nos organismos de 
normalização, é que o proces-
so de elaboração de Normas 
Técnicas seja conduzido e 
organizado por uma entidade.

Finalmente, há quem susten-
te que a atividade de norma-
lização é de interesse público 
e que as Normas Técnicas são 
de observância obrigatória. 
O modelo de elaboração de 
Normas Técnicas em todo o 
mundo baseia-se na atuação 
de entidades privadas. O 
Poder Público tem deixado 
que essas atividades sejam 
desenvolvidas pelo setor pri-
vado, pois assim se faz com 
mais efi ciência e sem onerar o 
orçamento público. Portanto, 
esse modelo pressupõe que a 
atividade seja fi nanciada pela 
comercialização das Normas 
Técnicas, o que exige sejam 
protegidas. Do contrário, deve-
rá o Estado assumir a atividade 
de normalização, custeando-a 
com recursos públicos. 

O fato de o Estado exigir a 
observância de Normas Técni-
cas não as torna atos ofi ciais ou 
com força legal. A Norma Téc-
nica é em si sempre voluntária; 
o que obriga sua observância 
será sempre um ato normati-
vo do Poder Público, do qual 
decorre a sanção aplicável. E a 
exigência de que determinadas 
Normas Técnicas sejam cum-
pridas não implica que devam 
ser fornecidas gratuitamente. 

O objetivo da proteção não é 
impedir a utilização ou acesso 
da Norma Técnica em si. É 
permitir que a entidade que 
promove sua elaboração possa 
custear essa atividade.

 
(*) - É mestre e doutor em Direito pela 

USP e professor do Curso de Pós 
GVlaw PI e Novos Negócios da FGV 

Direito SP.

Normas Técnicas devem 
ser protegidas pelo 

direito de autor?
Manoel J. Pereira dos Santos (*) 
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SEXTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2017

RESTRINGIR O VT SOMENTE PARA ÔNIBUS
Empresa que paga a seus funcionários VT (integração Ônibus e Trem) 
pode restringir o pagamento somente ônibus. Qual a implicação legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A FORNECER CÓPIA DO ESPELHO DE PONTO 
ELETRÔNICO PARA O FUNCIONÁRIO?

De acordo com a Portaria MTE nº 1.510/2009 , que menciona sobre os 
requisitos do Registro Eletrônico de Ponto (REP), não traz essa infor-
mação. Portanto, não existe  a obrigatoriedade da empresa fornecer o 
espelho de ponto eletrônico aos empregados.

CIRURGIA DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário que durante o gozo de férias precisa efetuar cirurgia, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMEÇOU A FALTAR A PARTIR DO AVISO DE FÉRIAS
Empresa pode notificar o funcionário da sua demissão durante o aviso 
de Férias, tendo em vista que começou a faltar a partir do aviso, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE RASTREAR OS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS/
UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS. COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há impedimento no monitoramento dos empre-
gados, porém, antes das instalações a empresa deverá comunicar a 
todos os empregados envolvidos, pois deverão ter conhecimento que 
a partir de agora os veículos possuem rastreador.

INTERVALO PARA REFEIÇÃO E REPOUSO
Menor aprendiz que trabalha 06 horas por dia, terá 15 minutos de 
repouso, esse intervalo deve ser registrado no ponto eletrônico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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METALURGICA ILMA S/A
CNPJ/MF n° 49.450.505/0001-47 - NIRE n° 35.300.271.637
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Convocação

Convidamos os Srs. Acionistas para Assembleia Extraordinária, a realizar-se em 20 outubro 2017, às 10:00hrs, à Rua Almirante
Tamandaré, n° 1.345, Indaiatuba-SP, para a seguinte ordem do dia: a) Eleição da diretoria para o triênio; b) Deliberação sobre a
saída do quadro societário da companhia do Sr. Luis Ricardo Heller Fracchia e consecutiva transferência de suas ações ao acionista 
remanescente; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 11 de outubro de 2017. A Diretoria.     12, 17 e 18/10/2017

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 26/10/2017  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 31/10/2017  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL: 

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/10/2017, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 31/10/2017, às 10:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: WESLLEY JOSÉ DOS SANTOS

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 237.299,45 (Duzentos e trinta e sete mil, 
duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 140.586,80 (Cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES:

 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0019110-
71.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SEVERINA S.S. TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO - ME, CNPJ. 14.989.639/0001-56, 
que CARGA PESADA COM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ajuizou-lhe uma Ação de 
Cobrança, que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$19.055,72 (atualizado até 22/08/2017). Estando a executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. S. Paulo, 4/10/2017. 

21ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0047273-73.2017. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VERCHE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 
13.660.293/0001-85, Rua Jose Paulino, 773, Bloco B - apto. 54, Bom Retiro, CEP 01120-001, São 
Paulo - SP que por este Juízo, tramita Cumprimento de Sentença, decorrente da ação monitória 
que, julgada parcialmente procedente, constituindo título executivo judicial em favor do autor,  
Indústria Têxtil Cristalina Importação e Exportação Ltda, CNPJ. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 9.417,90(atualizado 
até 01/08/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10%(dez por cento), artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2017. 

DCT AGUIA ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ nº. 15.177.672/0001-44 - NIRE 35601789546

Redução de Capital
Com sua sede e foro a Rua Aurélio Lago, nº. 44, sala 02, Macedo, Guarulhos/SP, representada por seu titular Marcelo
Archanjo Dama,RG nº. 19.931.980-7/SSP/SP, CPF 099.339.888-08, com registro no CREA-MT nº. 06977/D, residente
e domiciliado em São Paulo/SP, este considerando o capital social da empresa excessivo em relação ao objeto social,
nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil brasileiro, decidi reduzir o capital social em R$ 205.000,00, consequente-
mente o cancelamento de 205.000 quotas. Com a presente redução, o capital social passará de R$ 300.000,00, para
R$ 95.000,00. O montante de R$ 205.000,00, correspondente ao valor da redução de capital, será pago ao titular.

João Batista Vilhena (*)

Segundo a Wikipédia, no 
livro um advogado londri-
no chamado Gabriel John 

Utterson investiga estranhas 
ocorrências entre seu velho 
amigo, Dr. Henry Jekyll, e o 
malvado Edward Hyde. A obra 
é conhecida por sua repre-
sentação vívida do fenômeno 
de múltiplas personalidades, 
quando em uma mesma pessoa 
existe tanto uma personalidade 
boa quanto má, ambas muito 
distintas uma da outra. O im-
pacto do romance foi tal que se 
tornou parte do jargão inglês, 
com a expressão "Jekyll e Hyde" 
usada para indicar uma pessoa 
que age de forma moralmente diferente dependendo da situação.

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde foi um sucesso imediato 
e uma das obras mais vendidas de Stevenson. Adaptações tea-
trais começaram a ser encenadas em Londres um ano após seu 
lançamento, e a partir de então o livro inspirou a realização de 
diversos fi lmes e peças. Vários estudos foram escritos sobre este 
livro, que inspirou muita gente (Freud teria sido um deles). Mas 
o que me interessa destacar neste artigo é que muitos de nós, ao 
assumir a Gestão Comercial de uma empresa, não conseguimos 
mais distinguir o nosso lado bom do lado mal. 

Acho que isso acontece em função de dois tipos de desequi-
líbrio: o profi ssional e o pessoal. Primeiro é preciso lembrar um 
ditado popular que diz que se queremos conhecer uma pessoa, 
devemos lhe dar poder. Muitos vendedores despreparados pro-
fi ssional e emocionalmente são promovidos a gestores, sem que 
suas empresas se preocupem em desenvolver neles as necessá-
rias competências para a função. Esses gestores despreparados 
não sabem como formar e liderar equipes e, consequentemente, 
acabam cometendo terríveis erros. Os mais comuns são:

a) - Incentivar a concorrência, ao invés de promover 

colaboração: chego a fi car horrorizado quando alguns de meus 
clientes apresentam seus programas de incentivo à força de vendas 
totalmente baseados em competição e sem qualquer intenção 
de promover ações colaborativas. Normalmente são programas 
inspirados em metáforas militares, do tipo “concorrente bom é 
concorrente morto” ou “missão dada não se discute”. Acho isso 
um perigoso engano.

A nova economia, com contornos eminentemente colaborati-
vos, tem chamado nossa atenção para a importância de alianças 
estratégicas. Será que existiria INBEV, se Brahma e Antártica 
não tivessem se unido há muitos anos atrás? A JBS seria a maior 
processadora de carne do mundo não tivesse havido a fusão de 
inúmeras empresas do segmento? BRF seria a potência que é 
hoje, se Sadia e Perdigão não tivessem se fundido? É claro que 
não. Mas os exemplos da importância da colaboração não estão 
apenas no mundo empresarial. 

É preciso fazer que nossos subordinados assumam posturas 
cooperativas para ajudar a organização a atingir seus objetivos. 
Não é mais tempo de uma área concorrer com a outra, ou um 
vendedor não sinalizar para seu colega uma oportunidade somen-
te porque é o outro que vai ganhar a comissão. Isto é passado.

b) - Não saber motivar a equipe: pertenço à escola que 
afi rma que ninguém motiva ninguém. O que os gestores podem 
fazer é oferecer os motivos para que as pessoas se mexam. Fico 
me perguntando se ameaças e provocações são bons motivos 
para que vendedores persigam suas metas? Sinceramente acho 
que não. Para mim, o papel do gestor não é, apenas, dizer que a 

O médico e o monstro das vendas
É interessante pensar em como alguns dos nossos gestores comerciais se parecem com o dr. Jekill e 
com o Mr. Hyde, do famoso livro "O médico e o monstro", de Robert Louis Stevenson

equipe tem que vender um determinado valor e depois se trancar 
em sua sala, esperando que o número se materialize. Acho que 
gestores são pessoas que estão o tempo todo discutindo com suas 
equipes os meios e modos (leia-se, a estratégia) que vão levar 
aos números. Mas não é isso que vejo acontecer no dia-a-dia de 
muitas empresas.

c) - Não saber distinguir os colaboradores de alto desem-

penho dos de alto potencial: nada mais injusto do que tratar 
a todos da mesma forma. Há pessoas com maior potencial, que 
devem ser estimuladas a aumentar sua contribuição ao negócio, 
através de novos desafi os (o que não signifi ca, simplesmente, 
maiores metas). 

Essas pessoas devem ser estimuladas a desenvolver seu 
raciocínio estratégico e, assim, passar a contribuir com maior 
efetividade para o atingimento de objetivos mais ousados. Infe-
lizmente muitos gestores, ao invés de estimular essas pessoas, 
acabam por temê-los, preocupados com a possibilidade deles 
virem a ocupar seu lugar no futuro. Uma pena e, o que é pior, 
um enorme desperdício.

Se há problemas profi ssionais, fruto da falta de formação ge-
rencial específi ca, também há os de natureza pessoal. Identifi co 
três questões que precisam ser enfrentadas de frente por quem 
quiser alcançar resultados através de equipes:

d) - Autoconhecimento: Sócrates muito falou sobre a impor-
tância do auto-conhecimento (lembram-se da frase “conhece-te a 
ti mesmo”?). Fico impressionado quando vejo pessoas que tentam 
fazer coisas que obviamente não são competentes para realizar. 
Acho que cada um de nós deve investir na descoberta de seus 
limites e potencialidades. Chego a pensar que saber distinguir as 
coisas que damos conta daquelas com as quais não conseguimos 
lidar é uma das maiores bênçãos do ser humano. 

Quando temos a humildade de reconhecer que não somos com-
petentes para realizar uma determinada tarefa, não precisamos 
ignorá-la. Basta que nos cerquemos de pessoas que possam nos 
ajudar no desafi o e, com coragem, partir para a empreitada.

e) - Autoestima: quem não gosta de si mesmo, não conse-
gue gostar de ninguém. E se há uma coisa fundamental para o 
sucesso de um gestor é o quanto ele realmente gosta e admira 
a sua equipe. Se nos cercamos de pessoas que não respeitamos, 
difi cilmente conseguiremos extrair o que elas têm de melhor. 
Juntando as duas coisas, verifi camos que é preciso estar bem 
com nós mesmos para poder interagir de forma produtiva com 
os outros. Daí vem a minha tentação de te fazer uma pergunta: 
que tipo de sensação você tem quando se olha no espelho? Se 
for positiva, ótimo. Se não for, faça alguma coisa – qualquer coisa 
– imediatamente.

f) - Autodisciplina: por último a questão da disciplina. Exis-
tem pessoas que não se preocupam – hora nenhuma – em tratar 
bem os outros. Acredite, é o hábito que ajuda a fazer o monge 
(e não o contrário). Na medida em que insistimos com nós mes-
mos quanto a importância de perceber as pessoas como únicas, 
aprendemos a distinguir características positivas, valorizamos 
as relações pessoais, encontramos prazer em ajudar o outro a se 
desenvolver e aumentamos nossa sensibilidade para os problemas 
e difi culdades dos nossos colaboradores, acabamos por nos tornar 
gestores mais respeitados e, consequentemente, mais valiosos 
para nossas organizações.

 
(*) - É consultor sênior do Instituto MVC, doutorando pela Universidade de 

Rennes, mestre em Administração pela FGV e pós-graduado em Marketing pela 
ESPM/RJ. É coordenador acadêmico do MBA em Gestão Comercial da FGV.



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial

Débora Brito/Ag. Senado/Especial Cidadania

Os dados são do Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos, do Ministério da Saúde, divulgado este ano, 
e do relatório Maternidade precoce: enfrentando o 

desafi o da gravidez na adolescência, do Fundo de População 
das Nações Unidas, de 2013.

Segundo o relatório, a taxa 
de natalidade das adoles-
centes brasileiras entre 15 
e 19 anos foi de 71 em cada 
mil, não tão distante assim 
do Afeganistão, de 90 em 
cada mil, país muçulmano 
onde ainda é tradição casar 
cedo as meninas. Na França, 
o número fi cou em 12 para 
cada mil.

Apesar de a taxa de fecun-
didade no Brasil estar abaixo 
da média mundial, na faixa 
etária entre 10 a 19 anos de 
idade essa média é elevada, 
diz Anna Cunha, ofi cial das Nações Unidas.

A gravidez precoce tem consequências sérias para a vida 
das jovens e para o país. Segundo especialistas, além de riscos 
para a mãe e o bebê, a gestação precoce leva as jovens a 
enfrentar confl itos psicológicos e familiares, abandonar os 
estudos e ter maior difi culdade para se encaixar no mercado 
de trabalho.

— Voltamos ao passado 
quando permitimos que me-
ninas engravidem nessa fase. 
Isso é da época das nossas 
avós e bisavós. Passamos 
anos tentando sair desses 
casamentos arranjados, para 
ainda termos número tão 
expressivo de adolescentes 
grávidas — afi rma Ana Ca-
rolina Linhares, psicóloga do 
Centro de Atenção Integral 
a Adolescentes de Brasília 
(Adolescentro).

A ginecologista do Adolescentro Cecília Vianna diz 
que as causas da gravidez na adolescência são múltiplas, 
podendo ser, inclusive, o desejo da própria adolescente. 
A médica explica, no entanto, que a maioria dos casos 
se deve à desestruturação familiar. Contam igualmente 

Gravidez 
precoce 
ainda 
é alta, 
mostram 
dados

No Brasil, em 2015, foram cerca de 574 mil crianças nascidas vivas de mães entre 10 e 19 anos. Em todo o 
mundo, uma em cada cinco mulheres será mãe antes de terminar a adolescência

o histórico de gravidez adolescente na família e falhas 
na orientação sobre a sexualidade.

Vulnerabilidade
Apesar de ocorrer em diferentes grupos, os estudos 

demonstram que a gravidez na adolescência está rela-
cionada a baixa renda, defi cit de escolaridade e poucas 

perspectivas intelectuais, 
sociais e profi ssionais. Além 
da vulnerabilidade social, 
a saúde da jovem grávida 
também fi ca ameaçada.

— A mulher grávida pre-
cocemente pode apresentar 
sérios problemas durante a 
gestação, inclusive risco de 
morte — alerta a ginecologista.

Para atender a um desejo 
do namorado, de 21 anos, 
uma jovem da periferia de 
Brasília decidiu engravidar 
aos 16, mesmo sem nenhum 
dos dois estar empregado. 

A jovem abandonou os estudos para se dedicar ao bebê.

— Eu conhecia os métodos [para não engravidar], mas 
o meu namorado queria ser pai, a camisinha estourou e 
eu engravidei — relata a adolescente, cuja mãe também 
engravidou aos 14 anos.

A repetição de padrão também contribui para a gravidez 
na adolescência. Em 66% dos 
casos, as jovens apresentam 
as mesmas experiências vi-
vidas por suas mães e avós.

Ana Carolina lembra que, 
ao ficar grávida, é funda-
mental que a garota não 
abandone os estudos. Por 
lei, as instituições de ensi-
no devem estar preparadas 
para fornecer atendimento 
qualificado. Além disso, 
a partir do oitavo mês de 
gestação e durante três 
meses, a estudante grávida 
ficará assistida pelo regime 

de exercícios domiciliares.

Violência
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, consi-

dera-se criança a pessoa até 12 anos incompletos, e adoles-

Adolescentes grávidas em Cuiabá: projeto 
do município oferece informações sobre 
saúde e cidadania em diversas ofi cinas.

Arthur Passos/Prefeitura de Cuiabá

Ana Carolina Linhares, psicóloga do Adolescentro,
na capital federal
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cente entre 12 e 18 anos. No caso de sexo com crianças ou 
adolescentes abaixo da idade de consentimento (no Brasil 
essa idade é 14 anos), o abuso sexual é legalmente presumido 
como ato criminoso, independentemente de ter havido ou 
não violência quando o parceiro for maior de 18 anos. O 
Código Penal defi ne como estupro de vulnerável “o ato de 
ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 anos”. A pena 
para esse crime é reclusão 
de 8 a 15 anos.

Projeto prevê 
ações para 
conscientizar 
adolescentes

Aguarda votação na Câ-
mara dos Deputados o PLS 
13/2010, da ex-senadora 
Marisa Serrano (MS), que 
institui a Semana Nacional 
de Prevenção à Gravidez na 
Adolescência. Marisa Serra-
no ressaltou as repercussões 
sociais, emocionais e físicas 
da gravidez precoce na vida de crianças e adolescentes.

Para a procuradora da Mulher no Senado, Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), o país precisa de um sistema 
educacional que se preocupe com essa questão, com 
profi ssionais qualifi cados que deem aos jovens a orien-
tação adequada, para que saibam se prevenir de uma 
gravidez indesejada:

— Tenho certeza de que esses números diminuirão muito 
se meninas e meninos forem orientados.

Vanessa Grazziotin, procuradora da Mulher no Senado.
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News@TI
Vendas online representam quase 1/5 do 
mercado de celulares e smartphones no país

@Mais de 4,4 milhões de celulares foram vendidos online no Brasil 
no primeiro semestre de 2017, alta de 33% em comparação com 

o mesmo período de 2016, apontam dados da Ebit, empresa referência 
em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. As vendas do 
e-commerce representam 18% dos 12,1 milhões de aparelhos comercia-
lizados no Brasil, segundo dados do IBC Brasil, que monitora as vendas 
do setor. De acordo com o relatório Webshoppers 36, produzido pela 
Ebit, as vendas de celulares representaram 22,3% do faturamento total 
do e-commerce no primeiro semestre de 2017, com R$4,7 bilhões, e a 
9,3% do total de pedidos (4,4 milhões). O tíquete médio da categoria, 
no período, foi de R$1.064 (http://www.ebit.com.br).

“Por um futuro sustentável” 

@Um cientista volta do futuro para prevenir a humanidade sobre 
os problemas que poderão acontecer se as pessoas não mudarem 

seus hábitos de consumo dos recursos naturais. Este é o enredo da 
peça teatral “Por um futuro sustentável”, que é gratuita e será en-
cenada a partir do dia 16/10, nas escolas públicas de 54 municípios 
dos estados de SP, MS, GO, MG e SC. A peça faz parte do projeto 
Diverte Teatro Viajante e tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cul-
tura (Rouanet) e da CTG Brasil, segunda maior geradora privada de 
energia do País. O espetáculo infanto-juvenil aborda a importância de 
preservar os recursos naturais e cuidar do planeta para desenvolver 
um futuro sustentável. A apresentação é dinâmica e permite que o 
público participe do espetáculo em diversos momentos, se sentindo 
parte do elenco (www.diverteteatroviajante.com.br).

Zazcar desenvolve aplicativo para Apple Watch

@O Apple Watch, o relógio mais vendido do mundo, oferece funções 
que vão muito além de checar as horas ou conferir as notifi cações 

dos aplicativos, e-mails e mensagens com mais praticidade. Agora, além 
de realizar compras e pagamentos, localizar um iPhone ou iPad perdido, 
será possível alugar um carro com apenas um clique no dispositivo, 
por meio do aplicativo da Zazcar, primeira e maior empresa de aluguel 
de carros por hora da América Latina. Com a novidade, usuários das 
versões 2 e 3 do Apple Watch, que tenham o novo sistema operacional 
watchOS 4 instalado, podem, via Zazcar, localizar o veículo disponível 
mais próximo, seguir via Maps até o estacionamento, e abrir o carro 
pelo Apple Watch via conexão Bluetooth (https://zazcar.com.br/).

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

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br

São Paulo, quinta a segunda-feira, 12 a 16 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Na última semana, 

uma violação de 

dados na agência de 

crédito americana 

Equifax expôs dados 

pessoais de mais de 143 

milhões de americanos, 

incluindo números 

do seguro social, 

endereços, licenças de 

motorista, dados de 

cartões de crédito de 

209 mil consumidores 

americanos e 

documentos contendo 

informações pessoais 

identifi cáveis de cerca 

de 182 mil clientes, 

além da possibilidade 

de alguns residentes 

do Canadá e do Reino 

Unido também terem 

sido afetados

Ainda não está claro 
se o responsável pelo 
ataque tinha a intenção 

de vender esses dados na dark 
web. A empresa também não 
deu muitos detalhes de como 
a violação de dados ocorreu, 
porém, afi rmou que os hackers 
invadiram os sistemas da em-
presa por meio da exploração 
de uma vulnerabilidade de 
aplicação web para ganhar 
acesso a certos arquivos.

Apesar de não ter explicado 
qual aplicação ou qual vulnera-
bilidade foi a fonte do proble-
ma, é possível que os hackers 
tenham conseguido entrar por 
meio de alguma vulnerabilida-
de no website. Em seguida, é 
provável que os cibercrimino-
sos tenham obtido privilégios 
e passado semanas (ou meses) 
despercebidos, comportando-
-se como um usuário interno 
comum – algo que podia ter 
sido minimizado se a empresa 
contasse com uma estratégia 
de governança de dados que 
garantisse o monitoramento 
de informações de alto valor.

É impossível fl agrar o que 

não se vê

O ataque contra a Equifax 
mostrou que a empresa sofre 
com um problema comum 
em diversas organizações do 
mundo, incluindo o Brasil: 
poucas monitoram o acesso a 
seus dados sensíveis. Ou seja, 
quando um hacker consegue 
ultrapassar a barreira do 
perímetro, pode fazer o que 
quiser durante longos períodos 
de tempo sem ser notado. O 

principal problema está em 
não saber onde estão suas 
informações de maior valor e 
quem pode acessá-las.

Segundo a Equifax, os ha-
ckers tiveram acesso a dados 
específi cos entre os meses de 
maio e julho – cerca de dois 
meses e meio de acesso. É 
como se um indivíduo entrasse 
em um banco disfarçado de 
atendente, fi ngindo trabalhar 
lá, e a gerência demorasse 
dois meses para notar que há 
um estranho andando pelos 
corredores e saindo de lá com 
dinheiro todos os dias.

Uma estratégia focada na 
base de dados, mas não nos 
dados do site e nos arquivos, 
por exemplo, pode deixar as 
empresas vulneráveis e pra-
ticamente cegas em relação 
ao que acontece com suas 
informações de maior valor. 
A Equifax, como uma série 
de outras empresas, tinha 
pouca ideia de onde estavam 
seus dados mais sensíveis e, 
provavelmente, não estava mo-
nitorando o que seus usuários 
estavam fazendo.

É impossível fl agrar o que 
não se vê, e quando se está 
cego em relação a quem está 
acessando quais informações, 
uma violação de dados é pra-
ticamente inevitável.

Vulnerabilidades e 

violações sempre vão 

acontecer

Não importa o quanto você 
se esforce para manter suas 
aplicações atualizadas ou o 
número de sistemas que você 
usa para manter os hackers 
fora da rede. Existem dezenas 
de milhares de pessoas buscan-
do novas maneiras de atacar 
todos os dias. Por isso, o mo-
nitoramento das informações 
de valor é mais importante do 
que nunca.

Uma estratégia de governan-
ça de dados que identifi que e 
monitore os dados sensíveis é 
essencial para detectar preco-
cemente ataques como o rela-
tado pela Equifax e minimizar 
suas dimensões.

Quanto mais tempo uma em-
presa demora para identifi car 
uma violação de dados e reagir, 
maiores são as consequências 
para o negócio, incluindo os 
custos de remediação e os 
danos à reputação. Dados 
como os da Equifax, quando 
expostos, podem arruinar 
vidas e negócios inteiros. É 
possível que a marca nunca se 
recupere totalmente.

(*) É vice-presidente da Varonis para 
a América Latina

Governança e monitoramento 
de dados teriam minimizado 

danos do caso Equifax
Carlos Rodrigues (*)

Com o avanço da tecnolo-
gia e o desenvolvimento de 
técnicas robustas de análise 
de dados, aprendizado de 
máquinas e inteligência arti-
fi cial, especialistas da área de 
saúde começam a vislumbrar 
um futuro em que os sistemas 
computacionais darão suporte 
para escolhas mais assertivas 
em suas rotinas. Não obs-
tante, o Big Data também 
deve revolucionar decisões 
administrativas, como inves-
timentos, redução de custos e 
otimização de operações em 
centros médicos e hospitais.

Confi ra cinco possibilidades de aplicações dessas inovações 
que já vêm impactando a área de saúde nos últimos meses:

1. Evidência científi ca

A medicina é complexa e envolve entidades com diferentes 
interesses, como os corpos clínicos, hospitais e a indústria 
farmacêutica. No entanto, por cuidar de vidas, tem a obrigação 
de melhorar a qualidade dos seus resultados e a efi ciência dos 
métodos de trabalho. O Big Data e as ferramentas de analytics 
facilitam o processo de documentação e acesso às evidências 
científi cas, o que auxilia a obtenção de diagnósticos e a adoção 
de tratamentos.

2. Previsão de eventos relacionados à saúde dos 

pacientes

Com a automatização de processos, os hospitais têm adotado 
sistemas mais modernos de registros de prontuários eletrônicos. 
Esse documento conta com elementos completos sobre pacien-
tes, como informações pessoais, prescrição de medicamentos 
e exames, diagnósticos e prognósticos. Algoritmos de análise 
de dados automatizam a previsão de eventos relacionados à 
saúde da pessoa, como risco de morte, chances de sucesso de 
um tratamento e a possível readmissão em um centro médico.

3. Antecipação de eventos hospitalares

Previsões são parte fundamental do aprendizado de máquinas. 
A análise de dados administrativos pode embasar a tomada de 
decisões, como a escolha de uma localização para a abertura 
de uma nova estrutura, a melhoria do processo de triagem e 
admissão, a distribuição de funcionários e alocação de leitos. 
Tudo isso, sem comprometer a operação.

4. Internet das Coisas

Ainda que a maioria dos hospitais não possua prontuários 
eletrônicos, todos contam com máquinas e aparelhos utilizados 
na realização de exames, cirurgias e outros procedimentos. A 
Internet das Coisas facilita o trabalho de extração e análise 
dessas informações que são interpretadas por algoritmos de 
aprendizado de máquinas. Esses dados podem ser utilizados, 
por exemplo, para criar um plano de manutenção preditiva dos 
equipamentos, o que reduz custos com mão-de-obra e, principal-
mente, evita o comprometimento das operações emergenciais 
de um centro médico, como cirurgias e exames clínicos.

5. Compartilhamento de conhecimento

Diariamente, dezenas de artigos científi cos são publicados em 
periódicos e revistas renomados mundialmente. Esses textos 
descrevem métodos testados em pacientes de diferentes luga-
res do planeta, assim como medicações e outros tratamentos 
aplicados. Na prática, o desenvolvimento de trabalhos científi cos 
baseados em evidências requer uma extensa análise de dados 
feita ao longo dos anos e necessita um alto rigor na documenta-
ção da descrição da metodologia adotada e resultados obtidos.

Como a capacidade humana nos limita a uma proporção muito 
pequena dessas novas descobertas, um sistema de aprendizado 
baseado em dados pode revolucionar o futuro da medicina, 
uma vez que facilita o acesso a novas descobertas e o processo 
evolutivo da ciência, evitando o retrabalho na descoberta de 
conhecimentos já adquiridos por grupos de pesquisas baseados 
em outros países.

(Fonte: Gabriel Dias é PhD em Internet das Coisas (IoT) e Cientista de Dados 
Semantix, empresa especializada em Big Data, Inteligência Artifi cial, Internet 

das Coisas e Análise de dados. http://semantix.com.br/).

Cinco aplicações de Big Data e 
Inteligência Artifi cial na medicina

Christian Barbosa (*)

Esse desafi o que começa por uma boa administração da 
agenda, pois a partir do momento que a pessoa cria um 
padrão de organização, ela desenvolve uma mentalidade 

produtiva e passa a investir seu tempo em múltiplas coisas. Dessa 
forma, é possível alcançar resultados satisfatórios ou “extremos”. 

O grande problema é que, em grande parte das vezes, o em-
preendedor tem o hábito de centralizar tudo nele e, quando ele 
tem agenda, o negócio cresce. No entanto, no momento em que 
ele está sem tempo, tudo fi ca estagnado. Por isso, é importante 
inverter essa lógica e fazer com que a empresa funcione muito 
bem sem a presença do líder.

Equipe descentralizada

Obviamente, se você não tem uma equipe preparada ou com 
baixa motivação o projeto começa a afundar e isso refl ete na 
empresa como um todo. Isso ocorre também se o empresário 
estiver desmotivado. Para mudar esse cenário, o ideal é chamar 
pessoas competentes para atuar na operação. Trazer mentores, 
sócios-investidores, sócios com habilidades e outros profi ssionais 
que tenham posições estratégicas. 

Além disso, caso a a sua equipe não esteja trazendo os melhores 
resultados, pense na possibilidade de trocá-la. Às vezes, você só 
está com as pessoas erradas ou elas estão sendo mal direciona-
das. Por isso, é essencial ter profi ssionais-chave para liderar os 
profi ssionais, sem que a sua disponibilidade seja constantemen-
te demandada. Esses profi ssionais devem estar tão envolvidos 
quanto você.

Desapego na medida certa

Aprender a desligar pode ser muito difícil, principalmente, 
quando você está começando a tocar diferentes negócios. Normal-
mente, o gestor está presente todos os dias para dar as diretrizes, 
gerando uma co-dependência entre ele e os colaboradores. Se 
ele não está na empresa, os projetos acabam não acontecendo. 

Como empreender com 
qualidade de vida?

Imagine um grande empresário ou empresária de sucesso que lidera diversas multinacionais todos os 
dias, dentro e fora de casa. Como será que essa pessoa consegue delegar tantas equipes, horários e 
tarefas diferentes com fl uidez, sem deixar de se cuidar e ter uma vida social agradável?

Nesse sentido, a ideia é que a equipe seja responsável pelo 
desenvolvimento do trabalho e o gestor só vá para a empresa 
para dizer qual é o projeto, ressaltar seus objetivos, destacar as 
metas da equipe e então poderá aprovar, à distância, o resultado 
fi nal. Assim a equipe fl ui. 

No entanto, é importante ressaltar que a responsabilidade maior 
continuará sendo do empresário, ele deve se certifi car de ter o 
tempo correto e passar as orientações completas. 

Ferramenta de gestão

É fundamental ter também uma ferramenta de gestão de equipes 
e atividades. O Neotriad é uma opção fácil para planejar e com-
partilhar projetos e delegar tarefas (http://neotriad.com). Logo 
pela manhã, é possível ver o que cada um na sua equipe deve 
fazer e, ao fi m do dia, monitorar os resultados. Os indicadores 
de execução também apontam quem fez o que na semana, o que 
atrasou e quantas horas foram dedicadas para cada projeto. Há 
ainda a opção de fazer intervenções caso haja falhas ou atrasos.

Diante de todos esses pontos, o mais importante é entender que 
o líder deve estar junto, mas não precisa estar presente full-time. 
Ou seja, o profi ssional não deve e nem precisa fi car sempre pegando 
no pé, basta criar processos, contar com o auxílio de profi ssionais 
engajados e possuir as ferramentas certas para acompanhar e 
gerenciar o trabalho da equipe. Com planejamento e organização, 
é possível garantir o bom funcionamento dos negócios. 

Assista ao vídeo “Como empreender com qualidade de 
vida”, com Christian Barbosa:  https://www.youtube.com/
watch?v=QeaOrVrbn50&t=138s

(*) É CEO da Triad PS, empresa multinacional especializada em programas e 
consultoria na área de produtividade, colaboração e administração do tempo. 

Entre seus livros mais vendidos está o "Você, Dona do Seu Tempo”, onde 
Christian aplica conceitos importantes de produtividade à rotina feminina. Seu 

mais novo título é o "60 estratégias práticas para ganhar mais tempo" (www.
triadps.com.br e www.maistempo.com.br)..
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Flamengo,

parque
carioca

Mono-
grama de
"Nélson"

Otávio
Augusto,

imperador
romano

Moeda da
Samoa

(Oceania)

(?) Holanda,
humorista brasileiro
Marsupial produtor

de líquido fétido

Utiliza;
emprega
Latitude
(abrev.)

Tornar
sem efeito

(lei)

Eston-
teante

Órgão de
controle
interno
de insti-
tuições
públicas

O Anjo (?):
Lúcifer
(Catol.)

É mos-
trado com
o sinal "–",
no extrato
bancário

Momento da vida pro-
fissional mais difícil de
se conseguir emprego 

Teoria de Einstein

Erudita
O produto
vindo do
exterior

Dar (?)
luz: parir
Intransiti-
vo (abrev.)

Amanda
Peet, atriz
O "puxa-

saco"

Escritor
de livros
de ensino
Em + o

3/ivo — ode. 4/tala. 5/sábia — salto. 12/corregedoria.

Página 8

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ -  – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o vigésimo quarto dia da lunação. Mercúrio em bom aspecto com Saturno deixa o fi nal da semana bem 
equilibrado. Por isso  será possível ver as coisas as claras e de maneira objetiva na comunicação das questões que 
precisam ser resolvidas. A Lua em bom aspecto com Vênus favorece a vida amorosa. Às 03h32 a Lua ingressa em 
Leão e o astral vai ter maior brilho e calor. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode levar a cometer excessos. O dia 
pode ser divertido, mas é importante não exagerar. Para quem precisa trabalhar o dia deve ser lento e cansativo O 
melhor é se dedicar às atividades que não precisem de muito esforço, pois a tendência é tudo esvaziar nesta sexta 13.
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Irá receber apoio para o que pre-
cisa executar com um bom pique 
e disposição nas tarefas a concluir. 
A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pode levar a cometer excessos. 
Ainda ocorrem confusões nas re-
lações devido a atitudes radicais. 
78/678 – branco.

Mercúrio em bom aspecto com 
Saturno deixa o fi nal da semana 
bem equilibrado. Por isso será 
possível ver as coisas às claras e 
de maneira objetiva. Neste mês há 
promessa de prosperidade e até 
novos ganhos materiais ou fi nan-
ceiros. 55/355 - cinza

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. Novas situações 
podem surgir, dando oportunidade 
de se dedicar a algo novo e inédito. 
Final de tarde aumenta a alegria e dá 
maior descontração para se divertir. 
44/344 – amarelo. 

Mercúrio em bom aspecto com Sa-
turno ajuda a ver as coisas às claras 
e de maneira objetiva na comunica-
ção nas questões que precisam ser 
resolvidas. Forte desejo de maior 
intimidade podendo iniciar namoro 
ou fi car com alguém atraente. Porém, 
nem tudo pode ocorrer como era 
esperado 98/798 – branco.

O estimulo para as relações amorosas 
aumenta ainda mais com o Sol em 
Escorpião. Com a Lua em seu signo 
o astral vai ter maior brilho e calor. 
A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pode levar a cometer excessos. O 
período pode ser bom para se divertir 
junto de quem ama. 34/134 – amarelo.   

O contato com pessoas mais pró-
ximas será tranquilo até o começo 
do mês de novembro que vem aí. 
Conviver com novos ambientes e 
conhecer outras pessoas e fazer 
amigos lhe fará muito bem nesta 
nova fase. Os impedimentos tendem 
a se dissipar. 90/290 – cinza.

Com o Sol em seu signo a energia 
sexual é total. A vitalidade e a dis-
posição emocional ajudam nas suas 
atividades. Com empenho terá os 
resultados esperados em breve. As 
transformações começam a se con-
solidar apenas depois de passar seu 
aniversário. 43/743 – cores escuras.

A Lua em mau aspecto com Júpiter 
pode levar a cometer excessos. O dia 
pode ser divertido, mas é importante 
não exagerar. Continua numa fase 
de recolhimento e maior intimidade 
com seu ambiente. Seja tolerante, 
evitando atritos tanto no amor como 
nas amizades. 78/378 – azul.

Um sexta de bom pique e disposição 
a quem tiver tarefas a concluir, 
sendo bom fazer isso cedo. Atitudes 
fi rmes e decisivas irão diminuir os 
problemas que vem sendo enfren-
tados. Até o fi nal da tarde deve ter 
cautela e não sair da rotina para 
evitar imprevistos 07/207 – verde.

Continua tendo chance de pros-
perar e melhorar sua condição 
fi nanceira. O aumento do prestígio 
também trará ganhos através do 
trabalho. Comece algo que vise 
melhorar a sua carreira profi s-
sional. E não desista e alcançará 
uma conquista que vem a muito 
desejando. 31/831 – branco.

Grandes novidades e de renova-
ção em atividades que envolvam 
beleza e diversão. Está na hora 
de aprender mais, estabelecer 
novos contatos e participar de 
algo que alargue seus horizontes. 
Vá conquistando tudo sem pressa, 
pois  ela será a grande inimiga. 
82/382 – azul.

Este é o momento melhorar a vida 
material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu e dê mais 
atenção a quem o ama. A vida intima 
ganhará novos desejos ou fantasias. 
Os assuntos fi nanceiros serão bem-
sucedidos neste mês de outubro. 
09/509 – branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA, 13 de Outubro de 2017. Dia de Santo Eduardo, São Serafi m 
de Montegranaro, Santa Celidônia, e Dia do Anjo Iah-Hel, cuja virtude 
é a sabedoria. Dia do Dinheiro, Dia do Escritor, Dia da Terapia 

Ocupacional, e Dia do Fisioterapeuta. Em 13 de Outubro de 1917, 
acontecia em Portugal a última aparição de Nossa Senhora de Fátima. 
Hoje aniversaria o cantor Paul Simon (da dupla Simon e Garfunkel) que 
nasceu em 1941, o ator Nuno Leal Maia que faz 69 anos, o cantor Raimundo 
Fagner que nasceu em 1950, a atriz Priscila Camargo que faz 61 anos e 
a cantora, compositora e atriz  Margareth Menezes que nasceu em 1962. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é tem muito charme e diplomacia. 
Charmoso, prático, trabalhador e cheio de ideias. Com habilidade 
para aprender rapidamente atrai situações agradáveis a seu favor. 
Consegue o que deseja na vida através da paciência e tolerância. 
Tente manifestar melhor o sentimento usando a imaginação e, se 
possível, cultivando um hobby em que use a criatividade. Se tiver 
que discutir algum ponto de vista, deve deixar sempre suas emoções 
de fora. Por ser ambicioso e enérgico acaba tendo o reconhecimento 
de seus talentos.  

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a chance 
de uma grande realização profi ssional. Que caem, perderá um 
amigo ou verá alguém se afastar de você inesperadamente. 
Dentes superiores indicam sexo masculino e os inferiores 
sexo feminino. Dentes cariados, doenças. Falha nos dentes, 
prejuízos. Dentes quebrados: acidente. Números de sorte:  
15, 29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Para fazer um pedido importante a N.S. Aparecida: 
Amarre uma fi ta cor-de-rosa na sua cintura, mas não aperte. 
Fique durante 24 horas assim, rezando para Nossa Senhora 
Aparecida sempre que se lembrar de que está com a fi ta. 
Nesses momentos, diga mentalmente o que deseja. Passado 
esse tempo, deixe a fi ta no altar de uma igreja, pedindo a 
Nossa Senhora para interceder por você junto a Deus. Reze 
três Ave-Marias e vá embora sem olhar para trás.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn

Ação

Preparando-se para a ação

É necessário um pouco de disciplina na programação do seu 
tempo para garantir que você realize as coisas agora e que os 
antigos projetos sejam concluídos para que você esteja pronto 
para a ação que está surgindo em seu caminho. Você conseguirá 
celebrar os seus feitos, mas primeiro precisa realizar as coisas.

Agora, faça a pesquisa e se instrua sobre qual é o melhor 
plano de ação, de modo que quando sentir que a onda comece 
a puxá-lo, você poderá entrar nela e nela navegar. Libere o 
medo e a dúvida, e confi e que você chegará ao seu destino e 
celebre a habilidade com a qual você realiza cada passo que dá.

O Mantra para hoje é: “Cada passo que eu dou cria uma vida 
mais mágica.”

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

Os Anjos e Guias

Sharon Taphorn 

Os cidadãos de Güllen, uma cidade arruinada, 
esperam ansiosos a chegada da milionária que 
prometeu salvá-los da falência na comédia "A 
Visita da Velha Senhora"

No jantar de boas-vindas, Claire Zahanassian impõe a con-
dição: doará um bilhão à cidade se alguém matar Alfred 
Krank, o homem por quem foi apaixonada na juventude e 

a abandonou grávida. Tendo a proposta rejeitada, Claire decide 
esperar hospedando-se com seu séquito no hotel da praça prin-
cipal. A partir dessa premissa, o suiço Friederich Dürrenmatt 
cria uma sequência tragicômica de cenas que expõe ao máximo 
a fragilidade moral do homem quando a palavra é dinheiro.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira César, tel. 
3146-7405. De quinta a domingo às 20h. Entrada franca. Até 26/11.

O apoio do  corpo  em  mo-
vimento serve  como  uma  
espécie  de  zona reguladora  
de  tensões,  cujos  caracte-
res  perpassam fatores  como 
estabilidade, instabilidade, 
deslocamento, resistência, 
distribuição e atrito. Nes-
ta proposta  de  residência, 
Enxerto, o apoio do corpo, 
ora será provocado pelo uso 
de uma indumentária  cus-

tomizada (enxerto  custom), 
ora por ausência de chão 
(enxerto colete), ora por 
sustentação de objetos sobre 
o corpo (enxerto peso), ora 
por dançar em diferentes 
texturas (enxerto pele).  Com 
Thais Ponzoni. 

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont 
Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. Terças, 
às 10h30, quartas às 14h e quintas e sextas, 
às 19h30. Entrada franca. Até 3/11.

Na peça “Cerbera”, Martin 
e Cecília são amigos. Cecí-
lia é o espelho de Martin. 
Pelas mãos dela, a solução 
dos problemas dele. Uma 
professora de piano com 
desejos sexuais por seu 
aluno adolescente. Uma 
mãe alcoólatra, vítima da 
violência de seu marido. Um 
padrasto incontrolável. A 

inocência de uma ninfeta. A 

confusão do gênero. A morte 

em flor. Com, Carol Rainatto, 

Rodrigo de Castro, Rodrigo 

Frampton, Victoria Blat e 

Ynara Marson.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 

Franklin Roosevelt, 158, Centro, tel.  3258-

4449. Quintas e sextas às 21h. Ingressos: 

R$ 40. Até 10/11.

Drama inédito da dramatur-
ga Beatriz Carolina Gonçal-
ves, o espetáculo VOX estreia 
dia 19 de outubro. Com direção 
de Helio Cicero, a peça traz no 
elenco os atores Luiza Curvo, 
Fernanda Viacava, Fernando 
Trauer e Helio Cicero.A peça 
se passa em 1997, durante 24 
horas, e se concentra na traje-
tória de Mariana (Luíza Curvo), 
uma mulher de trinta anos, que 
sofre de amnésia, e de sua irmã 

Martha (Fernanda Viacava). A 
ação se inicia quando Mariana 
recebe um estranho telefone-
ma, que vai tirá-la da zona de 
conforto em que vive e obri-
gá-la a enfrentar seu passado, 
resgatando a história de seus 
pais e, por fl utuação inevitável, 
a história do País.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta 
943, Consolação, tel: 3151-4141. Quartas 
e quintas às 21h, sextas às 21h30.  Ingres-
sos: R$ 40 e  R$ 20 (meia). Até 15/12.

A peça A Noiva Surtada acontece no dia mais perfeito da 
vida de Mariana. O dia do seu casamento! O grande momento 
de dizer... Não! Não é nada disso! Mariana não tem certeza 
se é isso que ela quer. Kelly, a madrinha, mais atrapalha do 
que ajuda. E Livia, a fotógrafa, solteira convicta e avessa 
a casamentos, só queria fazer o seu trabalho. Diante das 
inseguranças da noiva, as três encarnam vários persona-
gens onde refl etem sobre relacionamentos, a educação 
das meninas, o machismo, as peripécias da vida de casada, 
a pressão familiar e a sexualidade.Com,  Laís Helena, Lin 
Torres e Viviane Pascoal

Serviço: Teatro BTC, R. Santa Cruz, 2105, Saúde, tel.  2389-2624. Sábados às 19h. 
Ingresso: R$ 60. Até 28/10.

Grande dia 

Cena da comédia “A Noiva Surtada”

Divulgação

“A Visita da Velha Senhora”

 DançaEspetáculo “VOX”

Fernanda Viacava e Luiza Curvo.

Arnaldo Pereira

Drama



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A linda Catalúnia quer 

liberdade. A brava 

espanha a concebe de 

outro modo

Durante o confronto 
muitos casais se sepa-
ram, em todo o mundo. 

Filhos deixam seus pais em 
busca de um futuro misterioso. 
Contratantes desfazem seus 
contratos. Outros homens re-
negam seus deuses. Beijos são 
esquecidos, libera-se a própria 
boca. A guitarra celebra triste-
mente as separações.

Nunca vivemos sós e sempre 
quisemos nos separar. Uma 
tensão intensa e contraditória. 
A busca da conjunção e do 
uno. Esse dilema é a tragédia 
humana, que pôs fi m à vida de 
milhares de seres. Em seguida 
à confraternização, afagamos 
nosso próprio ser ao inicar o 
sonho impenetrável.

O sentido político é a supe-
ração dessa nossa contradição 
elementar. Abdica-se do indí-
viduo integral para construir 
o cidadão. A “res publica” não 
conforta como a própria casa e 
é absolutamente indispensável, 
para que esta se mantenha em pé. 
Na Grécia e na antiga Roma, não 
tínhamos o indivíduo. A vida era 
do cidadão, em público, na polis, 
nas Assembleias. O homem sabia 
desvincular-se de seu casulo 
primitivo.

A opressão conduziu ao senti-
do inverso. O Iluminismo fez pre-
valecer o sentimento individual. 
A separação individual se opôs à 
vida civil que antes aglutinava e 
sedimentava. Os tecidos sociais 
se esgarçaram e a democracia 
moderna veio consagrar os meios 
de composição diuturna dos 
confl itos, sob uma autoridade 
estranha, do judiciário.

Velhos e venerandos costumes 
não são descartáveis. Linguagens 
e dialetos unem um povo menor. 
A solidariedade em regiões árti-
cas é impensável em civilizações 
com as quais aqueles viventes 
têm de manter sua distinção. 
Porém, do mesmo modo que o in-
divíduo e a nação, as imposições 
da aldeia global são inarredáveis.

É possível conciliar  os “mores” 
individuais de um povo com 
instituições políticas. Instituições 
diferentes e próprias de um 
mesmo Estado. Quer-se maior 
exemplo que o dos Estados Uni-
dos da América, unidos depois de 
sangrenta guerra de secessão? 

Mas será necessária, em pleno 
século XXI e no atual estágio de 
nossas ciências políticas, nova 
secessão, agora em “terras de 
Espanha”, para que depois se 
faça a reunifi cação sobre o san-
gue e as lágrimas dos espanhóis, 
que deles já regaram à saciedade 
seu santo território? 

 
(*) - É advogado, sócio do Escritório 

Garrido de Paula Advogados.

Separação
Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)

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

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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: ALEXANDRE BERALDI, divorciado, policial federal, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 30/10/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos 
Roselli Beraldi e de Julieta Maria Beraldi. A pretendente: ANDRÉA GOMES FERNANDES, 
divorciada, juíza de direito, natural de Natal - RN, nascida em 18/07/1977, residente e do-
miciliada Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Gomes Fernandes e de Irene Gomes Fernandes.

O pretendente: LUCAS BRUNELLI DONOSO, solteiro, arquiteto, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 27/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo 
Donoso e de Laura Brunelli Donoso. A pretendente: RENATA TAMELINI, solteira, enfermeira, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 04/11/1986, residente e domiciliada Subdistrito - SP, 
fi lha de Angelo Cesar Tamelini e de Nailza Aparecida Paleari Tamelini.

O pretendente: GIULIANO DOS ANJOS, solteiro, corretor de imóveis, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 22/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Reynaldo Russo dos Anjos e de Sandra Aparecida Fernandes dos Anjos. A pretendente: 
RENATA ARMANI RENZO, solteira, publicitária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
29/11/1991, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Paulo Bovi Renzo e 
de Luciane Armani Renzo.

O pretendente: JUDIVAN RAMOS DOS SANTOS, divorciado, técnico em laboratório, natural 
de Cafarnaum - BA, nascido em 13/03/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de João Ramos dos Santos e de Maria Luiza da Conceição. A pretendente: DARTE 
CLÉA SOUZA CAVALCANTE, solteira, secretária, natural de Cafarnaum - BA, nascida 
em 21/05/1973, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Alcides Cavalcante e de 
Antônia Quitéria de Souza.

O pretendente: MAURÍCIO FERREIRA LOPES PARADA, solteiro, vendedor, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 30/08/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Lopes Parada e de Marisa Ferreira Lopes Parada. A pretendente: GISELE DA 
COSTA GONÇALVES, solteira, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida em 04/03/1977, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Miguel Arcanjo Gonçalves Neto e de Regina 
Castro da Costa Gonçalves.

O pretendente: PEDRO SERGIO DE MELO GUIMARÃES, divorciado, cirurgião dentista, 
natural de São José dos Campos - SP, nascido em 01/12/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Vivaldo Guimarães Neto e de Maria Paula de Melo Guimarães. 
A pretendente: VIVIANE VIVAS DA CRUZ, solteira, enfermeira, natural de Salvador - BA, 
nascida em 15/05/1979, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Genivaldo Nunes 
da Cruz e de Tânia Regina Vivas da Cruz.

O pretendente: RAPHAEL BALBINO LEITE, solteiro, engenheiro, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 03/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dorival 
Leite e de Bernardete Balbino Leite. A pretendente: JULIANA NAKAZONE DE PAIVA, 
solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 03/07/1990, residente e domiciliada 
Subdistrito - SP, fi lha de Sergio de Paiva e de Eliana Nakazone.

O pretendente: MARCOS APARECIDO DA SILVA, solteiro, analista de processos, natural 
de Santo André - SP, nascido em 12/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Marcelino Raimundo da Silva e de Hilda Pomponet da Silva. A pretendente: 
TATIANE CORSI DOS SANTOS, solteira, coord. de agendamento/controle, natural de 
Santo André - SP, nascida em 25/08/1988, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha 
de Jairson Virginio dos Santos e de Márcia Aparecida Corsi dos Santos.

O pretendente: SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA, solteiro, farmacêutico, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 29/10/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Nildo de Oliveira e de Alzira Rosa de Oliveira. A pretendente: SIMONE AUGUSTA 
DE CASTRO, solteira, técnica em enfermagem, natural de São Paulo - SP, nascida em 
20/05/1980, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Antonio de Castro e de 
Luzinete Augusta de Castro.

O pretendente: SAMUEL COSTA CASTRO, solteiro, publicitário, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 19/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio 
Sergio Castro e de Maria do Carmo Costa Castro. A pretendente: PALLOMA RODRIGUES 
NOBRE, solteira, dentista, natural de São Paulo - SP, nascida em 09/02/1983, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Leilson Antonio Ereira Nobre e de Leny Rodrigues Nobre.

O pretendente: RODRIGO HAYASHI TAVARES BASTOS PINTO, divorciado, músico, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 14/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sergio Tavares Bastos Pinto e de Nadir Hayashi Pinto. A pretendente: DEBORAH 
REGINA DI CIANNI ALMEIDA, solteira, produtora, natural de São Paulo - SP, nascida em 
07/03/1985, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Eduardo Avila Almeida 
e de Gladys Cristina Rosa Di Cianni Almeida.

O pretendente: VARLEY CHARLES, solteiro, eletricista, natural do Haiti, nascido em 
04/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Remy Jean Gilles Charles 
e de Enide Fostenat. A pretendente: CARLA ALESSANDRA ALVES PINTO, divorciada, 
costureira, natural de Itaúna - MG, nascida em 19/05/1979, residente e domiciliada Sub-
distrito - SP, fi lha de Antônio Ephen Pinto e de Maria Joana Pinto.

O pretendente: SERGIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR, solteiro, médico, natural de 
Teresópolis - RJ, nascido em 06/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sergio Ferreira Barbosa e de Sandra Regina de Oliveira Barbosa. A pretendente: 
MARILIA ROCHA MENDES, solteira, administradora, natural de Porto Alegre - RS, nascida 
em 01/06/1991, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Cezar do Amaral 
Mendes e de Marta Maria Rocha Mendes.

O pretendente: FELIPE PICO LISUM, solteiro, analista redes/comp. senior, natural de São 
Bernardo do Campo - SP, nascido em 14/06/1988, residente e domiciliado em São Caetano 
do Sul - SP, fi lho de Victor Lisum e de Sirlene da Silva Caaveiro Pico Lisum. A pretendente: 
PAULA SANCHES CASAL, solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 
09/02/1987, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Anselmo de Oliveira Casal e 
de Ana Felicia Sanches Casal.

O pretendente: JOSÉ ANDRADE RIBEIRO NETO, divorciado, médico, natural de Catan-
duva - SP, nascido em 31/08/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Marcelo Borges Ribeiro e de Silvia Helena Ribeiro Ribeiro. A pretendente: DJEIME DA 
ROCHA BENFICA, solteira, médica, natural de Pardinho - SP, nascida em 23/09/1983, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Alfredo Luiz Benfi ca e de Rosana da 
Rocha Camargo Benfi ca.

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: MAURICIO FERNANDES, divorciado, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo - SP, 21/04/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Raul Fernandes e de Clarice Ophelia Fernandes. A pretendente: MARIA 
FERNANDA HAKIM CARAMELLA, solteira, profi ssão consultora agência de viagem, 
nascida em São Paulo - SP, 05/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcus Vinicius de Paula Caramella e de Samira Jamil Hakim Caramella.

O pretendente: JOSEF SEBASTIAN WITTIG, nacionalidade alemã, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Weilheim - Alemanha, 14/03/1988, residente e domiciliado no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Josef Dominikus Wittig e de Maria Wittig. A pretendente: 
LARISSA MORAIS GALVÃO BUENO TRIGUEIRINHO, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em São Paulo - SP, 11/12/1988, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lha de Fabio Galvão Bueno Trigueirinho e de Marly Morais da Silva Trigueirinho.

O pretendente: RONALDO BALAN, solteiro, profi ssão administrador, nascido em Santo 
André - SP, 15/09/1977, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de 
Rubem Balan e de Maria Etelvina Ramos Balan. A pretendente: RAFAELA DA SILVA 
BRANDÃO TEIXEIRA, solteira, profi ssão engenheira, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
20/07/1987, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Renato 
Brandão Teixeira e de Edna Maria Conceição da Silva Teixeira.

O pretendente: OTÁVIO RIBEIRO COUTINHO CARNEIRO, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, 19/11/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Germano Carneiro Pordeus e de Cecilia Ribeiro Coutinho 
Carneiro. A pretendente: ERIKA RUBIO CALMON DE AGUIAR, solteira, profi ssão 
advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 15/06/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Henrique Machado Calmon de Aguiar e de 
Lubia Maria Moreira Rubio Calmon de Aguiar.

O pretendente: VICTOR BERNARDES RIBAS GENTILE, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Natal - RN, 23/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Edmundo Gentile e de Ilza Carla Bernardes Ribas. A pretendente: ANA 
CLÁUDIA OLIVEIRA PINTO, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, 
28/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Quintilhano Pinto e de Malvina Soares de Oliveira Pinto.

O pretendente: GUILHERME CARNEIRO DA CUNHA GONÇALVES, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 08/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Jorge Ferraz Gonçalves e de Maria Aparecida 
da Cunha Gonçalves. A pretendente: JULIA PAQUELET ABEID, solteira, profi ssão 
administradora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 10/02/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Abeid e de Christiane Paquelet Abeid.

O pretendente: DENNIS EDUARDO FRANZA, divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 04/06/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Laercio Franza e de Marly Estevam Lima Franza. A pretendente: 
THAÍS MARQUES GRANATO, solteira, profi ssão veterinária, nascida em São Paulo - 
SP, 23/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso 
Francisco Hernandes Granato e de Tania Mara Marques Granato.

O pretendente: EDUARDO PARENTE BARBOSA FILHO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, 03/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eduardo Parente Barbosa e de Rosane Raff aini Palma Barbosa. A 
pretendente: GABRIELA SAMAIA DA SILVA COELHO, solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, 05/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva Coelho e de Iolanda Samaia da Silva Coelho.

O pretendente: LUIZ EDUARDO VIDIGAL LOPES DA SILVA, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, 23/03/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Eduardo Leme Lopes da Silva e de Lucia Maria 
Vidigal Lopes da Silva. A pretendente: CELIA MONTEIRO DE BARROS WHITAKER, 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, 06/05/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gabriel Whitaker e de Celia 
Cristina Monteiro de Barros Whitaker.

O pretendente: IRON GOMES GUIMARÃES NETO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Goiânia - GO, 21/03/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Alberto de Oliveira Guimarães e de Maria Luiza Maia Guimarães. O 
pretendente: GUILHERME OLIVEIRA VALLIM GODINHO, solteiro, profi ssão hoteleiro, 
nascido em São Paulo - SP, 15/07/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga Godinho e de Marisa Oliveira Vallim Godinho

O pretendente: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, 17/03/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Margarida Maria Rodrigues Pereira. A pretendente: 
JÚLIA CORTEZ DA CUNHA CRUZ, solteira, profi ssão advogada, nascida em Curitiba 
- PR, 25/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mauricio Stunitz Cruz e de Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha.

O pretendente: GUILHERME LIMA FERRARI, solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São Paulo - SP, 17/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Oswaldo Ferrari Junior e de Maria Lima Filha Ferrari. A pretendente: 
CAROLINA LOYOLA GIMENEZ, solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo 
- SP, 26/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Gimenez e de Selma de Loyola Gimenez.

O pretendente: DAVID GIUNTINI NETO, solteiro, profi ssão veterinário, nascido em São 
Paulo - SP, 28/03/1985, residente e domiciliado em Cotia - SP, fi lho de David Giuntini Filho 
e de Eliana Bistriche Giuntini. A pretendente: GIANICE DE ALMEIDA SOLANO, solteira, 
profi ssão veterinária, nascida em Curitibanos - SC, 11/07/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Solano Junior e de Guiomar de Almeida 
Solano. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do Cartório de Cotia - SP.

O pretendente: RÔMULO MAGALHÃES BRASIL, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Fortaleza - CE, 14/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Milton Colares Brasil e de Vladia Lopes Magalhães. A 
pretendente: ALINE RODRIGUES DIAS, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
São José dos Campos - SP, 13/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha Gilberto Dias e de Luzia Rodrigues Pontges Dias.

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

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
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O pretendente: RONALDO COLEPICOLO, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro 
químico, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/01/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Colepicolo e de Olivia Gonçalves Colepicolo. A 
pretendente: ELIANE BERTODO, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida 
em Porto Alegre - RS, no dia 02/08/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Henrique José Bertodo e de Therezinha Antonieta da Cunha Bertodo.

O pretendente: ADÃO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido no Distrito de Caturama, Município de Botuporã, Comarca de Macaubas 
- BA, no dia 12/12/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Jesuina Maria da Conceição. A pretendente: ANA RITA DOS SANTOS SANTIAGO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ubatã - BA, no dia 14/10/1963, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sabino Bispo Santiago e de 
Celeste Quirino dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS VILAR RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de manutenção, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
21/07/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo 
Inacio Rodrigues e de Elenir Vilar da Silva Rodrigues. A pretendente: MONIQUE DURÃES 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Diadema - SP, no 
dia 05/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio 
Eustaquio Oliveira e de Marilene da Silva Durães Oliveira.

O pretendente: JEFERSON PEREIRA ADORNO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de segurança da informação, nascido em Bebedouro - SP, no dia 22/11/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Adorno e de 
Zenilde Pereira Adorno. A pretendente: ANDRESSA MADEIRA MONTEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão analista de projetos, nascida em Presidnte Epitácio - SP, no dia 
27/12/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos Monteiro da Silva e de Hozana Madeira da Silva.

O pretendente: LUCAS GOMES ALEIXO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 28/06/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Donizete Aleixo e de 
Adriana Gomes da Silva Aleixo. A pretendente: THAIS SANTOS DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente comercial II, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 06/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Silvan Pereira de Souza e de Irene Maria dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO MENDAÇOLLI, estado civil divorciado, profi ssão 
educador físico, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 29/04/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Mendaçolli e de Maria Helena 
Mendaçolli. A pretendente: ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 27/02/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Francisco da Silva e 
de Luzia Soares de Oliveira.

O pretendente: DANIEL AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão analista de logística, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 28/01/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Tomé do Amaral e de Barbarina Pereira do 
Amaral. A pretendente: BRUNA DE ANDRADE MIASHIRO, estado civil solteira, profi s-
são analista comercial, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 14/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elcio Miashiro e de 
Claudia Cristina Panico de Andrade Miashiro.

O pretendente: MARCOS ALEX SANDER BORGES, estado civil solteiro, profi ssão 
produtor gráfi co, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 30/11/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Borges e de Claudia 
Fernanda Borges. A pretendente: DANIELLE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de sinistro, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/07/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ariovaldo Pereira da 
Silva e de Rosana Aparecida Alves.

O pretendente: NABIL MAHRACH, estado civil solteiro, profi ssão técnico de computador, 
nascido em Laaounate, Marrocos, no dia 09/09/1988, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ali Fils de Arbes e de Malika Fille de Ali. A pretendente: 
KÁTIA RÊGIA AMARAL MAIA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Nova Olimpia - PR (Registrada em São Silvestre - PR), no dia 01/05/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moisés Maia Neto e 
de Hilda Amaral Maia.

O pretendente: ROBERTO WILSON DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são motoboy, nascido em Jacareí - SP, no dia 10/08/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto dos Santos e de Rubenilza Dias dos 
Santos. A pretendente: PATRICIA ANDRADE MACHADO, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Vitória da Conquista (1º Ofi cio) - BA, no dia 26/08/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando da Silva Machado e de 
Lidineide Lima Andrade.

O pretendente: JOSÉ ARISON DE FREITAS, estado civil divorciado, profi ssão guarda 
civil metropolitano, nascido em São José de Solonópole - CE, no dia 29/10/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lauderi de Freitas e de 
Jozefa Ferreira de Freitas. A pretendente: ROSELI NASCIMENTO DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/06/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Natanael Francisco da Silva e 
de Jerude Nascimento da Silva.

A descoberta foi publica-
da na revista científi ca 
Nature. O anel circunda 

Haumea, um dos planetas anões 
próximos a Plutão, localizado 
no que os astrônomos chamam 
de Cinturão de Kuiper.

Situado após a órbita de Ne-
tuno, o cinturão é composto por 
objetos de gelo e rochas entre 
os quais se destacam quatro 
planetas anões: Plutão, Eris, 
Makemake e Haumea. Esses 
objetos são difíceis de estudar 
porque são pequenos, brilham 
pouco e, devido às enormes 
distâcias, são difíceis de de-
tectar mesmo com telescópios 
potentes.

A descoberta resultou de um trabalho conjunto liderado pelo 
astrônomo espanhol Jose Luis Ortiz, do Instituto de Astrofísica 
de Andaluzia, e contou com a participação de astrônomos e alu-
nos brasileiros do Observatório Nacional, ligado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, do Observatório do Valongo, ligado a UFRJ 
e da Universidade Tecnológica Federal do Parana (UFTPR), fi lia-
dos ao Laboratório Interinstitucional de e-Astronomia (LIneA).

O método de observação usado pelos astrônomos consiste 
em estudar as ocultações estelares, que é quando esses objetos 
passam à frente de uma estrela, como um pequeno eclipse. Com 
o método foi possível determinar as principais características de 
Haumea, como tamanho, forma e densida, além do anel. A ob-
servação ocorreu em 21 de janeiro e contou com a participação 
de 12 telescópios de dez observatórios europeus. 

Astrônomos brasileiros descobrem 
anel em planeta anão vizinho de Plutão
Trabalhando em conjunto com uma equipe internacional, um grupo de astrônomos brasileiros descobriu 
a existência de um anel, similar aos do gigante Saturno, em um planeta anão vizinho de Plutão

Segundo o professor do Programa de Pós-Graduação em Física 
e Astronomia da UTF-PR, Felipe Braga Ribas, as pesquisas sobre 
o corpo celeste vão continuar com a realização de simulações. 
“Os próximos passos são continuar observando esse objeto, fazer 
modelos e simulações sobre esse anel, ver como esse anel pode 
ou não evoluir, tentar entender do que ele é formado e qual a 
infl uência da rotação do Haumea, que é muito elevada, para a 
formação desse anel”.

A pesquisa tem importância ainda, segundo o astrônomo, por 
reafi rmar o preparo do Brasil para a realização de pesquisas 
de grande impacto na ciência mundial. “A oportunidade desta 
descoberta vem do fato de nós estarmos realizando pesquisa 
de ponta. Mais do que isso, proporciona trazer nossos alunos, 
nossas instituições para o destaque que esse tipo de descoberta 
proporciona, porque mostra que estamos juntos aos países que 
estão realizando pesquisa de alto nível”, ressalta o pesquisador. 

É possível observar o planeta anão Haumea ao centro, Plutão à direita e o pequeno corpo celeste 

que também tem anel Chariklo à esquerda. 
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Daniel Carajelescov – RG – Criminalista 
renomado, hoje Procurador do Estado de São 
Paulo, brinda, mais uma vez, seus muitos 
leitores, com um sensível e forte romance. 
Fértil imaginação, não lhe falta. A cada detalhe, 
sente-se o vasto âmbito do autor. Padres em 

igrejas italianas, são assassinados, sem motivo aparente. 
Nenhuma pista é encontrada. Toda cúpula da policia e da 
igreja são mobilizadas. Esse é o cenário desse delicioso 
suspense, que prende o leitor até o fi nal, aliás, surpre-
endente! Ótimo.

Entre as Muralhas do Vaticano

Rosa Belluzzo –  Romulo Fialdini (Fot) – 
Unesp – Dotada de um senso histórico impecá-
vel a laureada escritora, desta feita, incursiona 

pela história e gastronomia oriental. Além dos episódios 
basilares de sua milenar formação, os pratos escolhidos, 
pelo visto, com bastante esmero, marca indelével de sua 
trajetória, transportam o leitor, a uma viagem de reco-
nhecimento de tão importante civilização, tanto quanto 
suas interessantes e deliciosas receitas. Suas lindas fotos, 
propiciam uma degustação visual. Saborosíssimo!!

Mil e Uma Noites, Mil e Uma 
Iguarias 

Gal Martins – Djalma Moura – Rodrigo 
Reis – Papel Brasil – Obra que marca os 15 
anos da trajetória do Grupo Sansacroma, 
nascido em Capão Redondo, Zona Sul de São 
Paulo, liderado por Gal Martins. Relatos de 
seus componentes, são mostras das edifi cações 

pungentes , que o cotidiano da periferia oferece. Hoje 
vitorioso, continua sua saga,  por intermédio da dança, 
sem choros ou mágoas, de elevar e dignifi car a negritude. 
Letras e fotos impressionantes, o leitor encontrará em 
suas poucas páginas, contudo, eivada de amor e calor, 
atitudes típicas de vencedores. Bravos!

A Dança da Indignação

Fábio Reis (Org) – De Cultura –  Quinze 
reconhecidos mestres nacionais e internacio-
nais, foram escolhidos para discorrer sobre um 
tema essencial para a sobrevivência do ensino 

superior e profi ssional de seus formandos. Num cenário 
absolutamente insólito e muitas vezes sem a devida pers-
pectiva, a reconstrução do ensino superior, bem como a 
devida adequação das universidades, urge. Não há mais 
tempo a perder. Um trabalho de vulto e folego, que além de 
desnudar problemas, oferece soluções. Muito importante!

Destruição Criativa na 
Educação Superior

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

Com apresentação de Ralph Peter.

A relação entre o chefe 

e os funcionários é 

um dos fatores mais 

determinantes para o 

sucesso de uma empresa

Um colaborador que não 
sente confi ança em seu 
líder dificilmente está 

satisfeito com o trabalho, o que 
pode afetar a sua produtividade 
e, consequentemente, o resul-
tado dos negócios. Atualmente, 
a falta de liderança e o autorita-
rismo afetam grande parte dos 
funcionários ao redor do mundo. 

Para se ter uma ideia, de 
acordo com a Associação de 
Psicologia dos Estados Unidos, 
75% dos trabalhadores ameri-
canos mencionam seus chefes 
como a maior causa de estresse 
no trabalho. Outra pesquisa 
feita pela empresa de gestão 
de projetos Wrike, com 1400 
profi ssionais, indicou que 44% 
dos entrevistados consideram 
a liderança confusa uma das 
principais causas do estresse.

Um fator que pode explicar 
essa crescente insatisfação é o 
modo como os chefes exercem 
a sua autoridade: muitos agem 
mais como donos do poder do 
que como gestores de pessoas. 
Poucos sabem, mas existe uma 
diferença entre ser chefe e ser, 
de fato, um líder. Um chefe 
comanda as pessoas, é auto-
ritário, centraliza as tarefas e 
não dá abertura para que os 
funcionários expressem suas 
opiniões. 

O líder, ao contrário, atua como 
um desenvolvedor de pessoas e 
busca inspirar os colaboradores, 
estimulando a inovação, a criati-
vidade e o trabalho em equipe. 
Mais do que dar ordens, o líder 
tem um interesse genuíno no 
bem-estar dos funcionários, 
tratando as pessoas como seres 
humanos integrais. É o que cha-
mamos de gestão humanizada.

O que acontece, muitas vezes, 
é que a pessoa no cargo de lide-
rança acaba reproduzindo as ati-
tudes que a incomodava quando 
estava em uma posição inferior. 
Com isso, dá continuidade a um 
ciclo vicioso que contribui para 
reforçar a falta de motivação da 
equipe.

Em uma empresa do século 
XXI, os chefes precisam enten-
der que a liderança humanizada 
é fundamental não apenas para 
atingir resultados, mas para 
garantir a saúde mental de seus 
funcionários. Um verdadeiro 
líder deve alinhar o discurso de 
gestão de pessoas com a prática, 
se colocando no lugar do outro 
e entendendo que seus funcio-
nários são, acima de tudo, seres 
humanos. 

Quando o colaborador sente 
confi ança em seu líder e sabe 
que pode expressar suas opi-
niões com liberdade, valoriza 
mais o seu trabalho e se sente 
motivado para alcançar melhores 
resultados.

(*) - É especialista em gestão es-
tratégica de pessoas, palestrante, 

coach executiva e diretora da Emov-
ere You (www.emovereyou.com.br).

A importância da 
liderança humanizada

Claudia Santos (*)
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“A Bolsa permaneceu praticamente estagnada por 
muito tempo e, segundo analistas, os preços das 
ações estavam relativamente baixos. Com a queda 

da taxa de juros e com a perspectiva de que elas caiam ainda 
um pouco mais, é natural o fato de investidores procurarem 
outros tipos de aplicações”, diz o economista da Universidade 
de Brasília (UNB) Roberto Bocaccio Piscitelli. 

O professor de economia da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie Marcos Antonio de Andrade segue a mesma linha e 
explica que muitas empresas, como a Petrobras, por exemplo, 
estavam com o valor patrimonial abaixo do ‘valor de merca-
do’. “Existe uma avaliação dos ativos que são negociados na 
Bolsa, ou seja, das empresas que têm suas ações negociadas 
na Bolsa. E essa avaliação, desde o início deste ano, mostrou 
que os preços dos ativos estão muito baixos. Algumas ações 
estavam muito próximas de seu valor patrimonial e, acredite, 
algumas estavam com valor de mercado abaixo dele”. 

Já o economista e professor da FGV/EPG Antonio Carlos 
Porto Gonçalves aponta ainda que, como “a Bolsa não opera 
com o passado, mas sim com o futuro”, os investidores estão 
dizendo que “as empresas brasileiras vão ter uma performance 
muito melhor e que não há o enorme risco político de voltar 
para a conversa do governo anterior”. Os especialistas são 
unânimes em afi rmar que, apesar da instabilidade do gover-
no de Michel Temer, o mercado acabou “se descolando” das 
questões políticas.

“O que se apresenta hoje é um cenário não mais pessimista, 
mas com expectativa de otimismo, o que justifi ca a volta do 
interesse pelos investimentos em ativos de bolsas, uma vez que 
esses ativos estão com preços bem baixos”, destaca Andrade. 
Segundo ele, um fator positivo é o fato de que os ministros e 
demais representantes públicos ligados a questões econômicas 
estão tomando ações que tentam estimular a economia em 

Por que o índice Ibovespa vem 
batendo recordes seguidos?

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, cravou uma série de recordes consecutivos no mês de setembro e derrubou por muito 
seu melhor resultado anterior, registrado em 20 de maio de 2008. Naquele dia, o indicador atingira 73,5 mil pontos. Dessa vez, em 20 de setembro, ele 
superou os 76 mil, patamar que vem se mantendo neste início de outubro. Mas por que resultados tão expressivos em sequência?

geral, como ocorreu com a liberação dos saldos inativos do 
Fundo de Garantia.

    
O professor do Mackenzie destaca que os grandes empresá-

rios tiveram “interesse” em fazer um cenário até 2018, quando 
ocorrem as novas eleições presidenciais no país. “Qual a expec-
tativa de piora? Muito pouca, e isso com o presidente Temer 
ou não. E a política econômica, está sendo bem conduzida? 
A política econômica está fazendo e criando cenários que 
dão um pouco mais de confi ança? Sim. Os ministros da área 

econômica estão afastados 
de outros da área política”, 
ressalta Andrade.

    
O “fator Temer” também 

está fora da análise de Gon-
çalves, que destaca que “o 
ponto essencial é muito me-
nos o Temer e muito mais a 
turma da economia, porque 
as pessoas que estão lá [na 
área econômica] não estão 
metidas nas crises, não estão 
sendo investigadas”. Outro 
ponto abordado na relação 
política versus economia, des-
sa vez por Piscitelli, é o fato 
de que o mercado entendeu 
que “esses sobressaltos” com 
investigações de presidentes 
ou ministros vão ser tanto 
percebidos quanto sentidos 
“por muito tempo ainda”.

“Eu acho que esse processo na política é praticamente 
crônico e decorre da própria ilegitimidade, da própria im-
popularidade desse governo com todo esse rol de denúncias 
quase infi ndável do presidente e de seus assessores mais 
próximos. Não vejo uma mudança desse panorama em curto 
prazo. Mas isso não chega assim a provocar um grande abalo 
na Bolsa de Valores e não vai representar uma reversão desse 
movimento”, fi naliza.

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo reúne 
as principais ações negociadas no país. Ao todo, 56 empresas 
fazem parte do indicador. Já a classifi cação por pontos surgiu 
no fi m da década de 1960 e começou em 100 pontos, que 
foram sendo ajustados quando o Brasil passava por períodos 
de muita infl ação, como nas décadas de 1980 e 1990.


