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“Não somos ricos 
por causa das coisas 
que possuímos,
mas pelo que 
podemos fazer sem 
possuí-las”.
Immanuel Kant (1724/1804)
Filósofo alemão

BOLSAS
OIbovespa: +0,1% Pontos: 
75.975,71 Máxima de +0,95% 
: 76.617 pontos Mínima de 
-0,39% : 75.601 pontos Volume: 
9,1 bilhões Variação em 2017: 
26,15% Variação no mês: 2,26% 
Dow Jones: +0,14% Pontos: 
23.434,19 Nasdaq: +2,2% Pon-
tos: 6.701,26 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2432 Venda: R$ 3,2437 
Variação: -1,24% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: -0,97% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2795 Venda: R$ 
3,2801 Variação: +1,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3900 Variação: 
-1,08% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,39% ao 
ano. - Capital de giro, 10,23% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%

OURO
Cotação: US$ 1.271,80 a onça-troy 
(1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: +1,45%

bro) Cotação: R$ 3,2375 Variação: 
-1,66% - Euro(18h30) Compra: 
US$ 1,1604 Venda: US$ 1,1604 
Variação: -0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7600 Venda: R$ 
3,7620 Variação: -1,7% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7170 Ven-
da: R$ 3,9130 Variação: -1,76%.

-0,13% Pontos: 76.575 Máxima 
(pontos): 77.305. Global 40 
Cotação: 927,554 centavos de 
dólar Variação: +0,47%

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e 

Biocombustível (ANP), Décio 
Oddone, disse na sexta-feira 
(27) que, com a demora na 
realização de leilões para 
exploração do pré-sal, o país 
perdeu grande volume de 
investimentos. Desde que o 
pré-sal foi descoberto, somen-
te uma área tinha sido licitada 
até o momento. 

“O pré-sal foi descoberto há 
uma década, e nesse período, 
só uma área foi licitada, a 
de Libra. A sociedade bra-
sileira perdeu mais de R$ 1 
trilhão, entre investimentos 
e arrecadação. Esse atraso 

País perdeu R$ 1 trilhão por 
demora no desenvolvimento 
do pré-sal, diz ANP

no desenvolvimento do pré-
-sal foi a maior oportunidade 
perdida em uma geração. Mas 
estamos deixando esse tempo 
para trás”, disse Oddone, na 
abertura da segunda rodada 
de leilão de partilha dos blocos 
da área. 

O leilão estava programado 
para começar às 9h, mas uma 
decisão liminar do juiz Ricardo 
de Sales, da 3ª Vara Federal 
Cível do Amazonas, suspendeu 
a segunda e terceira rodadas. 
A Advocacia-Geral da União 
(AGU) recorreu, e o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) cassou a liminar, libe-
rando a realização das rodadas 
de licitação do pré-sal. Para 

o diretor-geral, o Brasil tem 
mostrado segurança jurídica 
para os investidores.

Oddone afi rmou ainda que 
os oito blocos ofertados vão 
transformar São Paulo em um 
dos principais produtores de 
petróleo do Brasil, e farão com 
que o Rio de Janeiro volte a ser 
a capital brasileira do petróleo 
e uma das regiões de maior 
produção do mundo. Os blocos 
estão localizados nas bacias de 
Campos e Santos. “A produção 
do pré-sal poderá ser respon-
sável pelo maior acréscimo 
de oferta de petróleo fora dos 
países da OPEP nos próximos 
anos. Com isso, o Brasil retoma 
seu espaço na primeira liga do 

Plataforma de Mexilhão, na Bacia de Santos: o leilão dos blocos representa a

“reinserção do país na rota mundial da indústria do petróleo e gás”,

segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

petróleo mundial”.
O ministro da Secretaria-

-Geral da Presidência, Moreira 
Franco, também discursou na 
abertura da segunda rodada e 
destacou que o leilão faz parte 

do esforço para “reestabelecer 
a liderança do setor de óleo e 
gás na construção do PIB brasi-
leiro”. O caminho seguido pelo 
governo “vai permitir a recupe-
ração da economia brasileira”. 

O ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, diz 
que o leilão dos blocos repre-
senta a “reinserção do país na 
rota mundial da indústria do 
petróleo e gás” (ABr).

Presidente Michel Temer.

Brigadistas e voluntários trabalharam 24 horas por dia para 

combater o incêndio na Chapada dos Veadeiros.

As informações serão pres-
tadas no inquérito civil para 
apurar as causas ou o que con-
tribuiu para o início ou avanço 
do incêndio de grandes pro-
porções que ocorreu no Parque 
Nacional. O fogo já consumiu 
26% da área total do parque. 
Como um dos argumentos, o 
MPF destaca que o local foi pal-
co de intensa disputa judicial, 
especialmente no processo de 
sua ampliação, que passou de 
65 mil para 240 mil hectares. 
Uma das hipóteses que circula 
nas cidades é de que o incêndio 
seja mantido por pessoas con-
trárias à ampliação.

Como primeira providência, 

a procuradora da República, 
Nádia Simas Souza, expediu 
ofícios à Polícia Federal, ao 
Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros e ao município 
de Alto Paraíso de Goiás. À PF, 
o MPF solicitou informações 
atualizadas sobre as medidas 
adotadas para a apuração de 
possíveis crimes relacionados 
ao incêndio no Parque e se já 
há inquérito policial instau-
rado. Quanto ao município, o 
MPF quer saber quais foram 
as providências adotadas para 
que a situação de emergência 
declarada pela prefeitura seja 
reconhecida pelo governo fe-
deral (ABr).

Ociosidade é fruto da baixa 

atividade no setor, diz a CNI. 

De acordo com a Sondagem 
Indústria da Construção, di-
vulgada na sexta-feira (27), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), a ociosidade 
“é fruto da baixa atividade do 
setor”. Mostra que o nível de 
utilização da capacidade de 
operação do setor de cons-
trução civil fi cou em 58% em 
setembro. O índice de evolução 
do nível de atividade fi cou em 
46,4 pontos em uma escala de 
0 a 100 pontos. O resultado 
obtido em setembro é 0,3 
ponto inferior ao registrado em 
agosto. O indicador relativo ao 
número de empregados recuou 
para 45,2 pontos, fi cando 0,6 
ponto abaixo do de agosto, 
indicando queda na atividade 
e no emprego.

As difi culdades, no entanto, 
não parecem ter prejudicado 

Independência
da Catalunha

O primeiro-ministro da Espa-
nha, Mariano Rajoy, anunciou 
na sexta-feira (27) a destituição 
do presidente da Catalunha, 
Carles Puigdemont, de seu vice, 
Oriol Junqueras, e de todos os 
secretários regionais por causa da 
declaração unilateral de indepen-
dência aprovada pelo Parlamento 
da comunidade autônoma.

Gilmar Mendes deu a 

declaração durante seminário 

em Brasília.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, voltou a criticar na 
sexta-feira (27) o posiciona-
mento da Corte sobre temas 
polêmicos. Ao participar de 
um seminário sobre Direito 
Constitucional, em Brasília, 
Mendes disse que “de vez em 
quando nós somos esse tipo de 
Corte que proíbe a vaquejada e 
permite o aborto”. Na sua ava-
liação, o número de demandas 
que chegam à Corte produziu 
erros nos julgamentos sobre 
a validade da vaquejada e na 
decisão da Primeira Turma 
que descriminalizou o abor-
to no primeiro trimestre de 
gravidez.

“A decisão [sobre aborto] 
poderia ter sido favorável à 
pessoa, por conta do excesso 
de prazo [de prisão], mas não 
se precisava entrar no tema. 
Entrou no tema, porque se viu 
possibilidade de fazer maioria. 
De vez em quando nós somos 
esse tipo de Corte que proíbe a 
vaquejada e permite o aborto.”, 
criticou o ministro. O relator da 
ação sobre a descriminalização 
do aborto foi o ministro Luís 
Roberto Barroso.

Em junho, o Congresso 
aprovou uma emenda para que 
vaquejada seja registrada como 
“bem de natureza imaterial”.  

Bancos pagarão 
R$ 660 milhões à 
prefeitura

Os bancos Santander, Itaú e 
Bradesco se comprometeram 
a pagar à vista dívidas no valor 
de R$ 660 milhões à prefeitura 
de São Paulo até o fi nal deste 
ano. De acordo com a Câmara 
Municipal, o compromisso foi as-
sumido por representantes dos 
três bancos durante reunião da 
CPI dos Grandes Devedores. Os 
bancos aderiram ao Programa 
de Parcelamento Incentivado 
(PPI), que dá descontos aos 
devedores. No caso do Santan-
der, a dívida de R$ 454 milhões 
passou a ser R$ 279 milhões. 
O Bradesco, devedor de R$ 
191 milhões, vai pagar R$ 90,3 
milhões. A quantia, no entanto, 
pode ser maior. O Itaú, que tem 
dívida de R$ 570 milhões, fez a 
adesão ao PPI e irá pagar R$ 290 
milhões como parte do débito. 
O Santader confi rmou o acordo 
e pagará o montante de R$ 279 
milhões (ABr).

O presidente Temer comemo-
rou o resultado das licitações 
dos blocos do pré-sal, ocorrido 
sexta-feira (27). Com os bô-
nus de assinatura da segunda 
e terceira rodadas, somados, 
o governo federal arrecadou 
R$ 6,15 bilhões. “Tivemos um 
excelente resultado. [...] São 
esperados, só para se ter uma 
ideia, investimentos de R$ 100 
bilhões no Brasil pelas empresas 
vencedoras. O setor ainda deve 
criar, ao longo do tempo, até 500 
mil novos empregos. Repito: 500 
mil novos empregos”, afi rmou. 

Temer lembrou ainda que a 
exploração do pré-sal vai virar 
investimento na educação e na 
saúde. “A exploração das reser-

vas deverá gerar ainda cerca de 
US$ 130 bilhões em royalties e 
outras fontes de arrecadação. 
Isso, naturalmente, se traduz 
em mais recursos para a União, 
estados e municípios. E ainda 
saliento, em nível federal, 75% 
dos recursos arrecadados com 
a exploração do pré-sal serão 
gastos em educação. Os outros 
25%, destinados à saúde”.

“Depois de 4 anos sem leilões 
do pré-sal, o Brasil mostra que 
atrai interesse de grandes em-
presas e entra em novo ciclo 
de crescimento. Esforço do 
governo para tornar regras mais 
claras fez desta sexta-feira um 
dia histórico. O Brasil voltou!”, 
concluiu o presidente (ABr).

Valter Campanato/ABr

Valter Campanato/ABr
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Construção civil apresentou 
um nível de ociosidade de 42%

histórica, de 52,6 pontos. Na 
avaliação da CNI, o indicador 
demonstra otimismo do em-
presariado com as condições 
da economia e das empresas 
nos próximos seis meses.

“A alta é explicada pela me-
lhor avaliação do componente 
de expectativa, que aumentou 
0,6 ponto entre setembro e ou-
tubro, passando de 57 pontos 
para 57,6 pontos. O indicador 
referente às condições atuais 
manteve-se estável, em 46,1 
pontos, e continua a indicar pio-
ra das condições correntes de 
negócios”, diz o levantamento 
da CNI. Em nota, a economista 
da CNI Flávia Ferraz considera 
a redução dos juros e a recu-
peração gradual da economia 
decisivas para a melhora da 
confi ança dos empresários do 
setor (ABr).

a confi ança dos empresários, 
uma vez que o Índice de Con-
fi ança aumentou pelo terceiro 
mês seguido, fi cando acima de 
50 pontos – margem que separa 
o otimismo do pessimismo – 
em outubro. Nesse quesito, o 
índice fi cou em 53,8 pontos. O 
resultado está acima da média 

Incêndio na Chapada 
pode ter sido criminoso

Leilão do pré-sal 
mostra que país voltou 
a 'despertar interesse'

Gilmar Mendes: STF 
proíbe a vaquejada e 

permite o aborto

A festa é tradicional em várias 
cidades do interior do país, 
principalmente no Nordeste. A 
medida foi tomada após o STF, 
por maioria de votos, decidir 
que considerou a prática cul-
tural inconstitucional por sub-
meter os animais à crueldade.

Em novembro do ano passa-
do, a Primeira Turma decidiu 
descriminalizar o aborto no 
primeiro trimestre da gravidez. 
Seguindo voto de Barroso, o 
colegiado entendeu que são 
inconstitucionais os artigos do 
Código Penal que criminalizam 
o aborto. A decisão somente 
teve efeito para o caso concreto 
que foi analisado e cabe recurso 
ao plenário da Corte (ABr).

Brasília - A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
decidiu manter o segundo 
patamar da bandeira vermelha 
nas contas de luz em novem-
bro. Com isso, os consumido-
res terão uma taxa extra de 
R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-
-hora (kWh) consumidos. Até 
outubro, a bandeira vermelha 
patamar 2 adicionava R$ 3,50 
a cada 100 kWh.

A decisão já era esperada 
pelo setor elétrico e pelo 
mercado, após a mudança na 
metodologia do sistema. A 
partir de agora, além do preço 
da energia no mercado à vista, 
o sistema passa a considerar 
também o nível dos reserva-
tórios das hidrelétricas, que 
estão em patamar crítico em 
razão do prolongamento da 
estiagem na região central 
do País.

“Não houve evolução na 
situação dos reservatórios das 

usinas hidrelétricas em relação 
ao mês anterior e, ainda que 
não haja risco de desabaste-
cimento de energia elétrica, 
é preciso reforçar as ações 
relacionadas ao uso consciente 
e combate ao desperdício”, 
afi rmou a Aneel.

“O patamar 2 indica a ne-
cessidade de operar usinas 
térmicas mais caras para com-
pensar a geração hidráulica 
inibida pela falta de chuvas”, 
acrescentou a agência regula-
dora. A seca levou o governo 
a realizar avaliações semanais 
sobre as condições de forne-
cimento de energia no País. O 
abastecimento está garantido, 
mas a custos elevados, devido 
à necessidade de acionamento 
de termelétricas. A estiagem 
é tão intensa que já é possível 
afi rmar que o ano é um dos 
piores da história na região 
central do País, que reúne 80% 
de todos os reservatórios (AE).

Aneel mantém bandeira 
vermelha no segundo patamar



Mario Enzio (*)

Duas caras

Seres que apresentam 

dualidades em 

suas intenções. São 

protagonistas de 

atitudes falsas e 

arrogantes. 

Será que conseguimos ter 
alguma noção do núme-
ro de pessoas hipócritas 

que podem estar ao nosso 
lado? São aqueles seres que 
pensam de uma maneira sobre 
um determinado assunto, mas 
em geral, agem de maneira 
diversa. Dizem pela frente: - 
Que lindo, que educado, que 
pessoa inteligente! Mas, por 
trás desdenham de quem 
estavam dialogando.  

Por vezes, para puxar um 
assunto. Para ser alvo de 
atenção, o hipócrita de plan-
tão dá sua opinião para ser 
reconhecido. Não sabe do 
que está falando, nem a quem 
irá ofender, mas aprecia o 
assunto. Dá sinais de que 
sabe muito, e não se opõe aos 
costumes, pois quer somente 
agradar a quem lhe ouve.

Penso nesses opostos. Diva-
gando do que andam postando 
nas redes sociais, vejo que os 
duas caras, os tais hipócritas, 
não se revelam. Preferem agir 
atirando para todos os lados. 
Eles fazem o tipo radical ou 
o tipo salvador da pátria com 
ressalvas. Em geral, podem 
fi car selecionando as men-
sagens que lhe convém na 
hora de compartilhar. Agem 
conforme os ventos. 

Se esses sopram para o lado 
do quanto pior melhor, pode 
ser favorável. Se os ventos 
mudam e sopram para o lado 
de que há uma solução nos 
cenários políticos ou econômi-
cos, isso é algo que precisa ser 
checado. Há que se desconfi ar, 
pois não se resolvem as coisas 
assim tão de repente. 

O que convém a uma pes-
soa do tipo duas caras? É 

uma questão difícil de ser 
respondida, porque exigiria 
uma analise profunda nos 
sentimentos inconscientes 
de cada ser. O que nos pa-
rece quase impossível de se 
imaginar. Para fi carmos com 
uma resposta ampla, geral e 
irrestrita diríamos que o que 
convém a um sujeito dessa 
estirpe é o que está sendo 
bom, agradável, benéfi co ou 
lucrativo naquele momento. 

Eles podem distorcer as 
palavras para que seu enre-
do seja crível. E fazem com 
tranquilidade e sem qualquer 
atitude ética ou mínima com-
postura. Geralmente, a moral 
de um hipócrita é tão instável 
quanto às entradas de frentes 
frias num inverno intenso. 
Ou seja, variam conforme a 
pressão do ambiente. Sendo 
que seu humor pode oscilar 
em questão de segundos.

Quando são postos à prova 
confrontando suas posturas 
ou afi rmações, são capazes 
de tudo para nos convencer 
do contrário. Querem mos-
trar que são sinceros, mas 
são incapazes de sustentar 
um argumento lógico. Falam 
que gostam da verdade, mas 
vivem na mentira, e tem re-
ceio de mostrar suas exatas 
intenções.  

O desafi o é saber enxer-
gar esse tipo de pessoa na 
multidão, no seu cotidiano, 
no trabalho, nas pretensas 
relações de coleguismo, e nas 
repartições e administrações 
públicas de nossa República. 
Agradeço a todos os santos e 
divindades quando consigo 
reconhecer alguém com essas 
características nefastas. Por 
que posso me prevenir de 
suas investidas e até de seu 
convívio pernicioso.  

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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O Poupatempo informa ao 
cidadão que esqueceu uma 
dentadura na área de atendi-
mento bancário do Poupatem-
po Itaquera, na tarde da última 
quinta-feira (26), que o objeto 
encontra-se à disposição na 
administração da unidade, no 
setor de Achados e Perdidos. 
Contando com a prótese den-
tária, o setor de Achados e Per-
didos do Poupatempo já soma 
mais de 47 mil registros desde 
dezembro de 2015, quando o 
setor ganhou um aplicativo para 
facilitar os distraídos a localizar 
objetos e documentos perdidos. 

Documentos pessoais são 
os registros mais comuns e já 
passam de 27 mil. Em seguida 
aparecem documentos de ve-
ículos, com 2,8 mil registros. 
Os usuários também perdem 
dinheiro ou carteira, e já há 
1.465 registros de devolução às 
pessoas que perderam. Já foram 
localizados também 1.543 ócu-
los e 608 guarda-chuvas. Além 
disso, já foram encontrados 
objetos inusitados como mule-
tas, tampa de privada e até um 
videogame modelo Xbox, que 
foi localizado pela proprietária 

Após ter vendido parte 
de seus negócios na China, 
o McDonald’s ganhou outro 
nome no país asiático: a rede 
de fast food foi registrada 
como “Golden Arches” (“Arcos 
Dourados”, em português). A 
medida foi tomada depois da 
negociação na China, que pre-
tende duplicar a quantidade de 
pontos de venda no país para 
4,5 mil até 2022.

De acordo com a porta-voz 
do McDonald’s, Regina Hui, 
o nome da empresa perma-
necerá o mesmo, mas o que 
de fato mudou foi a licença 
comercial. 

Atuando com o novo nome, 
o McDonald’s, ou “Golden 
Arches”, reportou que as 
vendas na China cresceram. 
A novidade também impactou 

Regina Pedroza, do Instituto de Psicologia da UnB, diz que a 

concentração é fundamental para o bom desempenho na prova.

A professora do Instituto 
de Psicologia da UnB, 
Regina Pedroza, diz que 

a concentração é muito impor-
tante para o bom desempenho 
na prova, mas o candidato deve 
tentar manter seu cotidiano nos 
últimos dias antes do exame.

“Ele tem que continuar 
estudando, tem que estar con-
centrado e focado. Mas essa 
concentração não pode ser 
algo que vai consumir todas 
as energias do candidato. Ele 
tem que continuar com o seu 
cotidiano, tem que estudar, mas 
tem que dormir bem, se alimen-
tar bem e se divertir também. 
Ficar focado não signifi ca que 
ele deve abrir mão de tudo que 
faz normalmente”, diz. Os pais 
também têm papel importante 
no controle dessa ansiedade. 

Segundo a psicóloga, apesar 
de ser um momento importante, 
não deve haver pressão por um 
bom desempenho. “Os pais têm 

Entoando o grito de guerra 
“parisienses voltem para casa”, 
os moradores da cidade de 
Bordeaux, na França, estão 
protestando contra a chegada 
de turistas estrangeiros e mora-
dores vindos da capital francesa. 
As cidades de Paris e Bordeaux 
fi cam a uma distância de quase 
600 km, sendo necessárias qua-
se seis horas de viagem de carro 
para chegar até lá. Mas, após a 
construção de um trem de alta 
velocidade, a viagem foi redu-
zida para apenas duas horas.

Isso fez com que muitos 

turistas e parisienses desem-
barcassem, causando muita 
revolta nos moradores da 
cidade do sudoeste francês. 
Segundo eles, os residentes 
da capital francesa quebram a 
tranquilidade e aumentam os 
preços dos imóveis. O prefeito 
de Bordeaux, Allain Juppé, foi 
contrário ao protesto e tenta 
acalmar os moradores da ci-
dade. “Os ataques contra os 
recém-chegados são uma pena. 
Vou à justiça porque nossa ci-
dade é acolhedora e continuará 
sendo”, concluiu (ANSA).

Milhares de pessoas comemoraram o resultado do lado de fora 

do Parlamento local.

O Parlamento catalão apro-
vou, em votação secreta, 
a resolução que declara a 
independência da região na 
sexta-feira (27). Foram 70 
votos a favor, 10 contrários 
e dois em branco, em uma 
votação que contou com a 
abstenção dos membros das 
siglas contrárias ao processo 
de separação. “Constituímos a 
República Catalã como Estado 
independente e soberano de 
direito democrático e social”, 
dizia o texto apresentado pela 
manhã.

Milhares de pessoas come-
moraram o resultado do lado 
de fora do Parlamento local, 
onde já foi possível ouvir o 
hino “Els Segadors”. Com 
isso, a Casa abriu o “processo 
constituinte” da República e 
decidiu que entrará em vigor 
a “lei de transição jurídica e 
de fundação da República”.  O 
rompimento unilateral já era 
esperado após o presidente 
da região, Carles Puigdemont, 
desistir da ideia de convocar 
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Controlar a ansiedade é importante 
para quem vai fazer o Enem

Faltando pouco mais de uma semana para a primeira prova do Enem, os candidatos precisam controlar 
a ansiedade, para não deixar o nervosismo atrapalhar seu desempenho

recomenda que o candidato 
faça atividades de lazer, para 
se distrair, mas sempre man-
tendo o que já está acostumado 
a fazer. “Não vai jogar futebol 
se você não tem esse hábito, 
até porque tem o risco de aci-
dente”. Para fazer uma prova 
tranquila, é importante que o 
estudante tenha uma estratégia 
para resolver as questões. 

A dica do professor de mate-
mática Bruno Vianna, do Colé-
gio Mopi, do Rio de Janeiro, é 
deixar para o fi nal as perguntas 
que não sabe responde e dar 
prioridade aos assuntos que 
domina. “Quando esbarrar em 
uma questão que não domina 
e não sabe como resolver, ele 
deve automaticamente pular. 
Com isso, sobra mais tempo 
para voltar a essas questões e 
fazer com mais calma, evitando 
o nervosismo, porque o que é 
dele ele já garantiu, e o que 
vier depois é lucro”, diz (ABr).

que entender que a pressão não 
ajuda, o que ajuda é eles estarem 
com seus fi lhos, e isso signifi ca 
estar acompanhando, conversar 
e, em determinados momentos, 
permitir que os jovens possam 
extravasar seu nervosismo, mas 
sem achar que uma bronca, 

uma exigência vai ajudar, pelo 
contrário”, orienta Regina.

A orientadora educacional 
do Colégio Dínamis, do Rio de 
Janeiro, Jane Rapoport, diz que 
agora não é mais o momento de 
aprofundamento dos estudos, 
e sim de revisão. Ela também 

Parlamento catalão aprova independência 
e Senado espanhol intervém

novas eleições para a Catalunha 
para tentar amenizar a crise 
com Madri.

Através do Twitter, o pre-
mier espanhol, Mariano Rajoy, 
pediu “tranquilidade” para os 
espanhóis e afi rmou que “o 
Estado de Direito restaurará a 
legalidade na Catalunha”. Lofo 
após, Senado espanhol votou a 

favor da aplicação inédita do 
artigo 155, que retira tem-
porariamente a autonomia 
da região e destitui os atuais 
líderes. Foram 214 votos a 
favor, 47 contrários e uma 
abstenção. Com isso, Madri 
designará comissários para 
atuar na Catalunha e convocar 
novas eleições (ANSA).

Moradores de 
Bordeaux protestam 

contra visita de turistas

A cidade reclama até das viagens dos parisienses.

Achados e perdidos do 
Poupatempo já

tem 47 mil registros

uma semana depois.
Quando a pessoa perde um 

documento em um dos postos, 
ela pode consultar o Achados 
e Perdidos do Poupatempo 
no portal (www.poupatempo.
sp.gov.br) ou pelo celular, utili-
zando o aplicativo SP Serviços. 
Pelo número do documento 
é possível saber onde ele se 
encontra à disposição para ser 
retirado. Para objetos perdidos, 
o cidadão pode fazer a consulta 
também pelo aplicativo ou pelo 
portal, clicando em ‘Fale com 
o Poupatempo’ - nesse caso é 
necessário informar a descrição 
do objeto.

Itália não 
reconhece 
independência 
da Catalunha

O ministro das Relações 
Exteriores da Itália, Angelino 
Alfano, afi rmou que o país “não 
reconhece e não reconhece-
rá” a declaração unilateral de 
independência da Catalunha. 
Segundo o chanceler, trata-se 
de um ‘gesto gravíssimo e fora 
do amparo da lei’. “Por causa 
disso, exprimimos uma fi rme 
condenação e, ao mesmo tempo, 
o desejo de que o diálogo seja 
retomado, no respeito à Cons-
tituição espanhola, para poupar 
a população de uma escalada da 
tensão”, declarou Alfano.

Pouco antes, o italiano An-
tonio Tajani, presidente do 
Parlamento Europeu, já havia 
dito que o órgão também não 
reconhecerá a independência 
da Catalunha. “O Estado de 
Direito não é uma opção, é uma 
escolha que a Europa fez de 
não reconhecer a validade do 
plebiscito nem seu resultado”, 
disse ele, durante visita à re-
gião de Molise, no sul da Itália 
(ANSA).

Após venda, 
McDonald’s ganha 

‘novo nome’ na China

em outros países, já que nos 
Estados Unidos, Canadá e no 
Reino Unido a franquia também 
apresentou crescimento nas 
vendas (ANSA).
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As novas tecnologias e 
o combate à corrupção 

nas empresas

A - Fonte de Recursos 
O Panetone Irmã Dulce, principal fonte de recursos do Centro Educacional 
Santo Antônio, núcleo de educação das Obras Sociais Irmã Dulce, já começou 
a ser fabricado para atender à demanda do Natal. Até a primeira quinzena 
de dezembro, a expectativa do Centro de Panifi cação da entidade é produzir 
420 mil unidades, que serão distribuídas nas principais redes varejistas de 
Salvador e região, além de serem muito solicitadas por empresas para a 
composição de cestas natalinas para colaboradores e parceiros. Toda a renda 
obtida com a comercialização é revertida para a manutenção das atividades, 
localizado em Simões Filho, munícipio próximo a Salvador. As encomendas 
podem ser feitas pelos tels. (71) 3616-1265, 3616-1271 ou 3616-1250.

B - Espumante Brasileiro
O espumante Bueno Cuvée Prestige Brut D.O., da Bueno Wines, de Galvão 
Bueno, conquistou Medalha de Ouro, concedida aos espumantes que 
receberam notas de 88 a 91 pontos no 10º Concurso do Espumante Bra-
sileiro, realizado em Garibaldi, RS. Promovido pela Associação Brasileira 
de Enologia, o evento teve 308 amostras inscritas por 80 vinícolas de todo 
o Brasil. A avaliação foi feita por um júri formado por 53 profi ssionais 
entre enólogos, sommeliers e jornalistas especializados. O espumante 
Bueno Cuvée Prestige Brut D.O., produzido com uvas provenientes de 
Garibaldi, no Vale dos Vinhedos, é elaborado pelo método tradicional 
Champenoise. Entre outras premiações, conquistou o 27º lugar na lista 
dos 100 melhores espumantes na nona edição do “Challenge Euposia” 
realizado na Itália. Saiba mais em (www.buenowines.com.br).

C - Pharmapele no Sul
A rede de farmácias de manipulação Pharmapele escolheu Balneário 
Camboriú para inaugurar sua primeira franquia na região Sul. A rede de 
franquias já conta com 65 lojas nopaís. É especialista em medicamento 
individualizado e tem como diferencial uma linha dermocosméticos e 
nutracêuticos ambos industrializados que complementam o negócio 
de fórmulas manipuladas. A Pharmapele foi nomeada uma das cinco 
melhores franquias do Brasil pela revista Pequenas Empresas & Gran-
des Negócios e Fundação Getúlio Vargas, sendo a franquia número 1 
do Norte/Nordeste. Outras informações: (www.pharmapele.com.br).

D - Moedas Virtuais
A BitcoinTrade inicia suas operações no Brasil. Com a proposta de 
estabelecer um novo parâmetro para o mercado de moedas digitais, a 

empresa aposta em uma plataforma robusta para promover a evolução 
das negociações de bitcoins, criando um diferencial importante no 
segmento que, seguindo tendências globais, ganha cada vez mais força 
como uma das melhores opções do mercado de investimento. Objetivo 
ser a corretora mais avançada e mais segura para compra e venda de 
moedas digitais. A plataforma nasce oferecendo negociações de compra 
e venda de bitcoins e um de seus principais diferenciais é justamente 
ser a primeira do País a oferecer padrão de certifi cação PCI DSS, que 
prevê a proteção da privacidade dos usuários. Saiba mais em (www.
bitcointrade.com.br).

E - Video Vigilância 
A fi m de modernizar seu sistema de vídeo monitoramento, o Shopping 
Pátio Paulista adquiriu 436 câmeras IP e NVRs da Hikvision - fornecedora 
global de soluções e produtos de vídeo vigilância e segurança eletrôni-
ca. O projeto para monitoramento interno, externo e dos arredores do 
shopping envolveu equipamentos de diversos modelos para atender às 
necessidades específi cas de cada ambiente, resultando em um sistema 
mais ágil e inteligente, com monitoramento em tempo real e maior 
qualidade e nitidez das imagens. implantação do novo sistema foi feita 
pela World Net IP Call do Brasil, o que permitiu a possibilidade de inte-
gração com outros sistemas de automação já instalados. A implantação 
foi realizada em 130 dias, durante à noite.  

F - Cuidados para Idosos
O aumento da expectativa de vida do brasileiro está aumentando, segundo 
dados do IBGE o crescimento foi de 9,8% para quase 15% nos últimos 10 
anos. Diante desse cenário, a procura por cuidadores de idosos cresceu 
consideravelmente no país. A Home Angels, maior rede de franquias de 
cuidadores de pessoas do Brasil, foi criada para atuar junto à população 
que mais cresce no paí e, seu foco é prestar assistência emocional e física 
para que seus assistidos tenham uma vida completa e possam continuar 
usufruindo, com seus familiares, dos bons momentos da vida. A rede 
conta com mais de 160 unidades por todo o Brasil, tendo iniciado sua 
expansão através do modelo de franchising. Mais informações: (http://
homeangels.com.br/abra-sua-franquia.asp).

G - Desenvolvimento da Bioeconomia
As estratégias e políticas que o Brasil e a Alemanha estão adotando 
para desenvolver a bioeconomia, bem como os avanços da ciência e 

tecnologia na área, estarão na pauta das discussões do 6º Diálogo Brasil-
-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação, nos dias 8 e 9 de novembro, 
com a participação de pesquisadores renomados, tomadores de decisão 
e representantes de empresas de ambos os países, e que acontece na 
sede da Fapesp (Rua Pio, XI, 1500, Alto da Lapa). O tema é “Bioeco-
nomy: Research and Innovation Shaping the New Biobased Economy”. 
A abertura contará com a presença do presidente da Fapesp, José Gol-
demberg; da diretora do DWIH-SP, Martina Schulze; do embaixador da 
Alemanha, Georg Witschel; e do chefe de Assuntos Internacionais do 
MCTIC, Luís Felipe Fortuna. Programação e inscrições: (www.fapesp.
br/eventos/6dialogue). 

H - Resolução de Confl itos  
O Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem realiza, nos dias 9 e 10 
de novembro, no Centro de Convenções Firjan, no Rio de Janeiro, o I 
Congresso Internacional CBMA de Mediação - o que  sabemos e o que 
ainda devemos aprender. O evento trará ao debate temas atuais ligados 
à Mediação, contando com a colaboração de especialistas brasileiros e 
estrangeiros. A programação destaca temas relevantes no atual estágio 
da resolução de confl itos no Brasil, permitindo o aprofundamento dos 
debates com temas como  Aspectos Culturais na Mediação Internacio-
nal; Desenho de sistemas - Confl itos de massa; Responsabilidade Civil e 
Ouvidoria. Informações e inscrições: (eventos@cbma.com.br).

I - Giraffas com Descontos
Cupons de desconto em estabelecimentos comerciais são febre em 
muitos países do mundo e ganharam ainda mais força no Brasil. Visando 
este mercado lucrativo, a rede de restaurantes Giraffas - considerada 
a 4º maior franquia na praça de alimentação e líder em pratos rápidos 
no País – acaba de fechar uma parceria inédita com a Cuponeria, maior 
plataforma de cupons do Brasil, e oferecerá descontos de até 50%. As 
promoções serão válidas a partir do dia 1º de novembro e contemplarão 
pratos, combos e sanduíches da rede. Para adquirir o desconto, basta 
entrar no site (www.cuponeria.com.br), localizar o cupom e apresentá-
-lo de forma digital ou impresso em um restaurante participante. Mais 
informações: (www.giraffas.com.br).

J - Buda Shakyamuni
A partir do dia 2 de novembro, milhares de budistas e não-budistas de 
todo o mundo estarão reunidos no Centro de Meditação Kadampa Brasil, 
um enorme Templo construído em 2010 em Cabreúva, que é conside-
rado o maior da Tradição no mundo. Na ocasião - o Festival Brasileiro 
de Dharma -, praticantes e simpatizantes da meditação irão receber, do 
monge inglês e diretor espiritual geral da Nova Tradição Kadampa, Gen 
la Kelsang Khyenrab, bênçãos especiais para a prática do Tantra Ioga 
Supremo, que são ensinamentos incomuns dados por Buda Shakyamuni há 
2.600 anos a poucos discípulos, e foram propagados sigilosamente entre 
grandes mestres e praticantes desde então. Haverá tradução simultânea. 
Mais informações e a programação completa: (www.budismo.org.br). 

A - Fonte de Recursos
O Panetone Irmã Dulce, principal fonte de recursos do Centro Educacional 

empresa aposta em uma plataforma robusta para promover a evolução 
das negociações de bitcoins, criando um diferencial importante no 
segmento que seguindo tendências globais ganha cada vez mais força

Atos de corrupção e 

outros desvios são cada 

vez mais difíceis de 

serem perpetuados sem 

deixar rastros digitais

Os avanços na tecnologia 
ampliaram a capacida-
de das empresas pros-

pectarem cada vez mais infor-
mações sobre a ocorrência de 
atos ilícitos em seu ambiente 
e interfaces, potencializando a 
descoberta destas irregulari-
dades e a condução efetiva das 
investigações. Nesta realidade, 
o Big Data e o Data Analytics 
contribuem de forma relevante 
nas estruturas de controle e 
investigações. 

Estas tecnologias processam 
e analisam dados capturados 
de diferentes origens, tornan-
do-se uma rica fonte para o 
desenvolvimento de análises 
preditivas e correlações, além 
de trazerem ganhos para a efi -
cácia dos esforços de apuração 
das irregularidades.

Assim como o mapeamento 
de dados na internet, por meio 
de buscas automáticas ou ma-
nuais de conteúdos disponíveis 
nas redes sociais, marketpla-
ces, como o Mercado Livre, e 
órgãos públicos e privados de 
informação, permitem o enten-
dimento de diversos aspectos, 
dentre eles, o perfi l compor-
tamental e o estilo de vida do 
investigado fora do ambiente 
corporativo. É possível analisar 
suas redes de relacionamentos, 
situação patrimonial, posição 
societária, histórico judicial 
e até sua presença em listas 
de restrições fi nanceiras ou 
governamentais.

Logs de acesso físico, varre-
dura de arquivos em rede, aná-
lise forense de discos rígidos e 
celulares, além da análise de 
imagens de circuito interno de 

TV são também outras fontes 
de dados digitais disponíveis 
que ajudam as organizações 
a detectarem o ato ilícito de 
seus colaboradores. Inclusive 
contando com a ação de de-
nunciantes, de dentro ou fora 
do ambiente de trabalho, que 
podem encaminhar ao canal de 
denúncias da empresa evidên-
cias em formato digital, como 
gravações de áudio, vídeo e 
fotos.

Por falar em canal de de-
núncia, a ferramenta pode ser 
o primeiro passo das compa-
nhias no combate à corrupção. 
Com o apoio da internet, dos 
smartphones e das conexões 
globais de dados e telefonia o 
canal interliga o denunciante 
com a estrutura especializada 
de captação de denúncia, agi-
lizando a etapa de investigação 
sem risco de exposição do 
denunciante. 

A Odebrecht, por exemplo, 
reforçou o seu compliance ao 
terceirizar o Linha de Ética, 
um canal dedicado a receber 
relatos e denúncias de compor-
tamentos não éticos e violações 
às políticas internas, regras e 
legislações.

Todas estas tecnologias já 
estão disponíveis e outras es-
tão em plena evolução. Quando 
empregadas com inteligência, 
expandem a capacidade de 
combate à corrupção e outras 
irregularidades nas empresas, 
promovendo inibição, maior 
segurança e facilidade para o 
registro de denúncias e para 
a detecção de sinais suspeitos 
e coleta de evidências. Tudo 
isso maximiza a capacidade de 
gestão e atuação preventiva e 
investigativa das organizações.

(*) - É sócio-diretor da ICTS Outsourc-
ing, empresa de serviços relaciona-

dos à gestão de riscos e compliance 
(ictsoutsourcing.com.br).

Cassiano Machado (*)

O empresário do comércio está mais confi ante tanto em relação 

ao momento atual quanto em relação ao futuro.

Com essa, que é a segunda 
alta consecutiva, o indi-
cador registra o maior 

nível desde agosto de 2014 
(quando alcançou 92,7 pontos).

Segundo a FGV, o empresário 
do comércio está mais confi ante 
tanto em relação ao momento 
atual quanto em relação ao fu-
turo. O Índice de Expectativas, 
que avalia as opiniões sobre os 
meses seguintes, teve uma alta 
de 4,1 pontos e atingiu 99,2 
pontos. Já o Índice da Situação 
Atual, que avalia as opiniões dos 
empresários sobre o momento 
presente, subiu 2,3 pontos e 
alcançou 86,2.

De acordo com o coordenador 

Visão na nova 
era da China 
é positiva 
para o Brasil

Ao assumir o segundo man-
dato, o presidente da China, 
Xi Jinping, confi rma o mesmo 
caminho iniciado em 2012, 
quando o gigante asiático re-
forçou a política de abertura 
para o mundo. “Isso é um sinal 
muito positivo para o Brasil. 
Por quase uma década a China 
tem sido o principal mercado 
de destino das exportações 
nacionais. Além disso, o país 
tem trazido ao Brasil mais de 
USD 52 bilhões de investi-
mentos diretos anunciados em 
diversos setores da economia 
brasileira como óleo e gás, 
energia, infraestrutura, tec-
nologia, entre outros”, afi rma 
o diretor da KPMG no Brasil, 
responsável pela prática chi-
nesa, Daniel Lau.

Segundo o executivo, ao 
mesmo tempo, a transforma-
ção econômica da China cria 
oportunidades para as empre-
sas brasileiras aumentarem a 
presença na Ásia. “Este ano, a 
China pretende adicionar mais 
de USD 650 bilhões ao seu PIB. 
E para participar das diversas 
oportunidades que se surgem 
todos os dias, é preciso criar 
ou fortalecer o seu guanxi, que 
é a rede de relacionamento. 
Para isso, é preciso visitar o 
país, fazer contatos e criar 
amizades duradouras”, analisa 
Lau (KPMG).
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Confi ança do comércio subiu 
3,3 pontos em outubro

O Índice de Confi ança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 3,3 pontos 
na passagem de setembro para outubro e atingiu 92,5 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos

maio passou completamente 
e de que os indicadores de 
confi ança do setor retomam a 
tendência de alta do início do 
ano”, afi rmou, em referência 
às denúncias dos executivos 
do grupo J&F, Wesley e Jo-
esley Batista, que gravaram 
o presidente Temer e outras 
autoridades, o que deu início 
a investigação por suspeita de 
corrupção passiva e impactou 
o mercado.

“O movimento sugere que 
o segmento segue em recu-
peração lenta, sob infl uência 
da infl ação baixa e do ciclo de 
redução das taxas de juros”, 
completou Tobler (ABr).

da pesquisa, Rodolpho Tobler, a 
alta do índice nos últimos dois 

meses “reforça a percepção de 
que o efeito da crise política de 

A Associação Brasileira do 
Alumínio (Abal) e a Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alumínio (Abra-
latas) anunciam que o país 
reciclou 280 mil toneladas de 
latas de alumínio para bebi-
das, das 286,6 mil toneladas 
disponíveis no mercado em 
2016. Com isso, o índice de re-
ciclagem de latas de alumínio 
para bebidas atingiu 97,7%, 
mantendo o Brasil entre os 
líderes mundiais desde 2001. 

De acordo com o coorde-
nador do Comitê de Merca-
do de Reciclagem da Abal, 
Mario Fernandez, este é um 
segmento cada vez mais re-
presentativo para a indústria, 
sociedade e meio ambiente. “A 
lata de alumínio para bebidas, 
cujo consumo chega a 110 
unidades por brasileiro, anu-
almente, responde por quase 
50% do volume de sucata de 
alumínio recuperada no ano”.

Brasil reciclou 280 mil toneladas 
de latas de alumínio em 2016

Em 2016, a coleta de latas 
de alumínio para bebidas foi 
responsável por injetar R$ 947 
milhões na economia nacional, 
contribuindo com a geração 
de renda e de empregos para 
milhares de catadores de ma-
teriais recicláveis. Para Renault 
Castro, presidente-executivo 
da Abralatas, a estabilidade 
do índice, próximo a 100% 

nos últimos 10 anos, confi r-
ma o sucesso do modelo de 
reciclagem da lata e aponta 
um importante diferencial 
competitivo da embalagem 
sobre suas concorrentes. 
“Em tempos de aquecimento 
global, quando se busca uma 
economia de baixo carbono, 
esta é uma grande vantagem” 
(Fontes: Abal e Abralatas).

A maior parte dos candidatos que vão fazer o 
Enem deste ano tem mais de 20 anos. Os partici-
pantes com idade entre 21 e 30 anos representam 
31,3% do total de candidatos e outros 13,8% têm 
entre 31 e 59 anos. Na faixa dos 20 anos estão 7,8% 
dos inscritos e 0,17% tem mais de 60 anos. Em 
2017, o Enem terá a participação de 6,73 milhões 
de estudantes em todo o país.

Entre os candidatos mais jovens, 5,8% têm 16 anos, 
15,2% têm 17 anos, 13,9% têm 18 anos e 10% têm 
19 anos. Só 1,7% tem menos de 16 anos. Os dados 
foram divulgados pelo Inep, repsonsável pela aplicação 
do exame. Em relação à situação de ensino, 63,5% 

Maioria dos candidatos do Enem 2017 tem mais de 20 anos
dos inscritos já concluíram o ensino médio, 26,5% 
terminam este ano e 8,9% só depois de 2017. Esse 
último grupo é dos chamados “treineiros”, ou seja, 
participantes que fazem o exame como auto-avaliação.

Seguindo a tendência dos últimos anos, as mu-
lheres são maioria (58,6%) entre os inscritos no 
Enem. O número é maior do que o do ano passado, 
quando as candidatas femininas representavam 
58% do total. De acordo com declaração na ins-
crição, 46,9% dos participantes são da cor/raça 
parda, 35% branca, 13,3% preta, 2,3% amarela 
e 0,7% indígena. Outros 1,9% dos inscritos não 
declarou a informação (ABr).
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Reputação no 
mercado:

como nutri-la?
Nutrir uma boa 

reputação é 

fundamental para 

conseguir manter-se no 

mercado e conquistar 

novas oportunidades, 

inclusive em tempos de 

crise

Na verdade, a crise não 
precisa ser generali-
zada, como vivemos 

atualmente, para acometer 
uma organização. Ela pode vir 
através de denúncias de más 
condutas, corrupção, danos 
ambientais, entre outros casos 
pontuais. Por isso, a preocupa-
ção em construir a reputação 
deve ser constante. Uma boa 
reputação garante às empre-
sas uma série de vantagens, 
como mais vendas e acesso a 
mercado, diminuição de custos 
com empréstimos, aumento do 
valor de mercado, entre outros. 

Segundo dados da pesquisa 
feita em 2014 pelo Reputation 
Institute, 85% dos consumido-
res afi rmaram aceitar pagar 
mais por produtos vendidos 
por uma empresa que tem 
reputação superior. Assim 
sendo, como as empresas 
podem investir na construção 
de uma boa reputação? Ter 
uma boa gestão e processos de 
governança estruturados são 
fundamentais. A Governança 
Corporativa surgiu como um 
conjunto de mecanismos ca-
pazes de assegurar que a con-
duta dos executivos estivesse 
sempre alinhada ao interesse 
dos acionistas. 

Ter uma boa governança 
gera, naturalmente, mais valor 
agregado de marca e mercado, 
facilita o acesso ao capital com 
custos mais baixos, contribui 
para a perenidade da organi-
zação e consequentemente, 
melhora o seu desempenho 
interno. Para ter uma boa 
reputação, porém, a empresa 
precisa investir em alguns 
princípios básicos, tais como: 
 • Transparência - A em-

presa deve disponibilizar 
as suas informações de 
interesse público. Nesse 
contexto, é importante 
publicar não somente o 
que é exigido pelas nor-
mas ou regulamentações, 
mas também, tudo aquilo 
que for do interesse dos 
stakeholders. A transpa-
rência aumenta a confi an-
ça. 

 • Equidade -  Todos os 
sócios, investidores, cola-
boradores e demais partes 
interessadas devem ser 
tratados de forma equâ-
nime e a empresa deve 
repudiar qualquer atitude 
discriminatória. 

 • Prestação de Contas - A 
alta gestão deve prestar 
contas de suas ações a 
quem os elegeu e a todos 
os que de alguma forma de-
pendem de seu mandato. 
Todos os atos praticados 
por eles devem ser res-
pondidos integralmente. 

 • Responsabilidade cor-

porativa -  As empresas 
devem ter consciência do 
impacto de suas ações no 
ambiente e na sociedade 
e devem, portanto, traba-
lhar para minimizar esses 
impactos e na promoção 
de ações favoráveis às 
gerações futuras. 

Além desses quatro prin-
cípios, é importante que a 
empresa invista em Conselhos 
(de família, de administração, 
consultivo, fi scal), que faça um 
acordo formal entre os acionis-
tas ou cotistas para garantir os 
direitos e deveres de cada um, 
além de estabelecer uma re-
lação próxima e transparente 
com os investidores. Ter con-
trole dos objetivos do negócio, 
suas metas e indicadores de 
sucesso permite que a empre-
sa possa avaliar o passado e 
planejar os próximos passos. 
Além disso, com os dados em 
mãos, fi ca mais fácil visualizar 
os pontos de não conformidade 
e as necessidades de ajustes, 
antes de gerar uma crise. 

Quando a situação está 
desfavorável, as empresas 
preocupam-se mais com a 
reputação de seus negócios, 
porém, poucos gestores podem 
dizer que a gestão da reputação 
está totalmente integrada à sua 
estratégia de negócios de longo 
prazo. É aí que se encontra o 
problema. É a gestão estraté-
gica do negócio que vai fazer 
com que a empresa tenha uma 
imagem coerente entre o que 
se fala e o que se faz. E saber 
planejar o crescimento do 
negócio considerando a cons-
trução de uma reputação sólida 
é ainda o principal desafi o dos 
líderes empresariais. 

Numa pesquisa do Reputa-
tion Leader 2013, baseado nas 
respostas de gestores de 292 
das maiores e mais infl uentes 
corporações do mundo, ape-
nas 20% consideram que sua 
empresa está preparada para 
tirar vantagem da reputação 
que construíram. Além disso, 
57% responderam que não têm 
um processo estruturado para 
integrar questões relativas a 
reputação no planejamento 
de negócios (57%), tampouco 
estão usufruindo do conheci-
mento que possuem para se 
tornar mais relevante para 
cada grupo de stakeholders 
(45%). 

Sabendo disso, um bom 
ponto de partida é fazer uma 
análise profunda do negócio, 
levantando as fraquezas e as 
forças, as ameaças e as opor-
tunidades de cada área da 
empresa. Vale a pena investir 
em um diagnóstico empresa-
rial, que possa detalhar como 
a organização pode melhorar 
seu relacionamento com todas 
as partes interessadas, interna 
e externamente. 

A partir daí, cabe aos ges-
tores defi nir planos de ação, 
com a consciência de que uma 
boa reputação é construída ao 
longo de vários anos.

(*) - É sócio da Moore Stephens 
(marcus@msbrasil.com.br). 

Marcus Lindgren (*) 

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
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O deputado Rogério Marinho 
(PSDSB-RN) apresentou o seu 
relatório em que reformula a 
legislação dos planos de saúde 
no país. O projeto, cercado de 
grande expectativa, tem como 
ponto principal evitar o aumento 
abusivo dos valores de planos de 
saúde para os idosos, como ocorre 
em muitos casos atualmente. O 
projeto deve ser votado na comis-
são especial no dia 8 de novembro.

Hoje, quando o benefi ciário do 
plano de saúde atinge 59 anos 
recebe um forte aumento na sua 
mensalidade, já que o Estatuto 
do Idoso proíbe reajustes acima 
dessa idade. Em alguns casos, o 
acréscimo chega a ser de 100% 
no valor pago pelo usuário. “O 
que estamos propondo é um 
parcelamento desse aumento. 

Ao invés do idoso, que pagava 
mil reais, passar a pagar dois mil 
no mês seguinte, pagará apenas 
mil e duzentos, recebendo, 
no máximo, 20% de aumento, 
parcelando-se os 100% ao longo 
de 20 anos, ou seja, o aumento 
em razão da mudança de idade 
será diluído e pago a cada 5 
anos”, disse Rogério.

O parecer defi ne ainda que a 
aplicação de cada uma dessas 
etapas quinquenais não pode 
ser superior a 20% do reajuste 
total que incidiria na última 
faixa. No documento, Marinho 
ressalta que não pretende mo-
difi car a regra segundo a qual o 
reajuste dado aos 59 anos não 
pode ser superior a seis vezes 
o valor da primeira faixa, de 0 a 
18 anos (psdbnacamara).

Os temas constam de medidas provisórias que estão na pauta de segunda-feira.

Há dúvidas, no entanto, 
se as medidas provisó-
rias serão colocadas em 

votação, já que o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, decidiu 
não pautar MPs até que se 
altere o rito de análise dessas 
propostas.

A MP do Fies chegou a ser 
discutida na última terça-feira 
(24), mas Rodrigo Maia can-
celou a votação ao reafi rmar a 
defesa da mudança do rito das 
medidas provisórias. A MP 785 
muda regras do fi nanciamento 
estudantil para exigir das facul-
dades interessadas adesão a um 
fundo de garantia; e determina 
o pagamento das parcelas do 
fi nanciamento pelo estudante 
logo após o término do curso.

O presidente da Câmara 
chegou a dizer, no fi nal da 
semana, que a votação da lei 
sobre processo administrativo 
contra instituições fi nanceiras 
no Banco Central e na Co-
missão de Valores Mobiliários 
comprova que o governo pode 
substituir as MPs por projetos 
de lei. A regra sobre o Banco 

Ex-presidente Dilma Rousseff.

A ex-presidente Dilma 
Rousseff disse na sexta-feira 
(27) que empresas não podem 
ser punidas pelos erros de 
seus dirigentes, durante de-
poimento em videoconferên-
cia ao juiz federal Sérgio Moro. 
Ela depôs como testemunha 
de defesa do ex-presidente da 
Petrobras e do BB, Aldemir 
Bendine. “Era um assunto 
presente para o governo, 
nós discutíamos leniência. 
Achávamos que a gente tem 
de punir executivos e funcio-
nários que pratiquem maus 
feitos. Agora, as instituições 
são produtos sociais; elas não 
podem ser punidas”, disse.

A ex-presidente citou a 
Siemens como exemplo de 
empresa internacional que já 
foi investigada algumas vezes 
por atos de corrupção de seus 
executivos, mas foi protegida 
como instituição ao longo dos 
processos investigativos. “Nós 
tínhamos, de fato, uma preo-
cupação pública em relação 
a construir as condições de 

Presidente do Inpi, Luiz 

Otávio Pimentel.

O contingenciamento de 
recursos e a falta de servido-
res prejudica a concessão de 
patentes no Brasil. No caso 
de medicamentos, o processo 
pode levar mais de 14 anos. A 
afi rmação foi feita pelo presi-
dente do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (Inpi), 
Luiz Otávio Pimentel, em audi-
ência pública na Comissão Mis-
ta de Desburocratização. Ele 
propôs a adoção de processos 
simplifi cados, como forma de 
reduzir a burocracia, eliminar 
gargalos e dar celeridade ao 
exame dos processos. 

Em países avançados, expli-
cou, a espera costuma ser de 
quatro anos, ou de 11 meses, 
como no Japão. “Nosso estoque 
de pedidos de patente é de 230 
mil processos. Anualmente, 
entram cerca de 30 mil novos 
pedidos. A nossa capacidade 
técnica de decisão é da ordem 
de 20 mil. Temos apenas 200 
examinadores, cuja produtivida-
de é de 55 decisões técnicas por 
ano. A média hoje de tramitação 

Prioridade no 
recebimento do
IRPF a professores

Os professores serão a segunda 
categoria a ter prioridade para re-
cebimento da restituição do impos-
to de renda, depois dos idosos. É o 
que estabelece a Lei 13.498/2017, 
sancionada e publicada no Diário 
Ofi cial da União de sexta-feira (27). 
A lei entra em vigor em 1º de janeiro 
de 2018. Tem origem no projeto 
aprovado no Senado em maio de 
2011 e ratifi cado sem modifi cações 
na Câmara em agosto.

Atualmente, pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos têm 
prioridade no recebimento da 
restituição do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF), de acordo 
com o Estatuto do Idoso. A nova 
legislação altera a lei sobre o IRPF 
para assegurar que contribuintes 
cuja maior fonte de renda seja o 
magistério fi quem em segundo 
lugar nessa prioridade.

O autor do projeto, senador Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), afi rmou 
que o novo benefício “não vai gerar 
custo para o Estado, que não abrirá 
mão de qualquer valor, não pagará 
nada a mais para os professores”. 
Na avaliação do senador, “desse 
modo, estaremos estimulando a 
melhoria da educação no país sem 
gastar um único centavo dos cofres 
públicos” (Ag.Senado).

O Senado pode votar, nesta 
semana, um tema que vem 
gerando polêmica em várias ci-
dades do Brasil: a regulamenta-
ção dos serviços de transporte 
particular que usam aplicativos, 
como Uber e Cabify. O Plenário 
aprovou a tramitação em regi-
me de urgência para a matéria. 
O projeto é o primeiro item da 
pauta e pode ser votado.

O projeto traz uma série de 
exigências para esse tipo de ser-
viço de transporte. Represen-
tantes da Uber alegam que, se 
o texto for aprovado no formato 
que veio da Câmara, o serviço 
será extinto. Eles defenderam 
que haja uma regulação, com 
delimitação de regras claras 
para o usuário, o motorista e 
a empresa, mas pedem que o 
texto siga um caminho menos 
apressado no Parlamento.

Há cerca de duas semanas, 
representantes da empresa 
estiveram no Senado para 
entregar 815 mil assinaturas 
coletadas durante uma semana 
contra o texto. Eles dizem que 
o texto alternativo do relator, 
senador Pedro Chaves (PSC-
-MS) é melhor que o da Câmara, 
mas senadores alegam que 
aprovar o texto com mudanças, 
e, consequentemente, remetê-
-lo novamente à Câmara, pode 
adiar muito uma solução para 
a disputa.

Outro texto que está na 
pauta é o que fi xa o limite de 

Para as empresas, o texto 

alternativo do relator, senador 

Pedro Chaves (PSC-MS) é 

melhor que o da Câmara.
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 Câmara debate reformulação do Fies 
e redução de tributos do petróleo

O Plenário da Câmara tem sessão marcada para esta segunda-feira (30), com pauta que inclui duas 
medidas provisórias (MPs): a que altera regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); e a que 
reduz impostos cobrados de empresas do setor de petróleo e gás natural

Central fazia parte da MP que 
não foi votada pelo Congresso 
e perdeu a validade. E o projeto 
foi aprovado na mesma semana 
de sua apresentação, com texto 
semelhante.

“Nós provamos que projeto 
de lei anda muito mais rápido 
aqui do que medida provisória. 
Foi uma vitória convencer o 
Executivo de que a gente não 
aguenta mais medida provisó-
ria, que fi ca escondida em uma 

comissão mista do Congresso 
Nacional lá no Senado, distante 
dos deputados e, quando chega 
ao Plenário, os deputados não 
conhecem o debate sobre a 
proposta”, afi rmou Maia.

A proposta que pode acabar 
com o impasse sobre as medi-
das provisórias está na pauta 
da semana, mas depende de 
presença elevada para votação. 
Trata-se da proposta do Senado 
que altera o rito de tramitação 

das MPs. Essa PEC acaba com 
a exigência de análise pela 
comissão mista e determina 
que a proposta seja discutida 
por uma comissão especial em 
cada Casa (Câmara e Senado), 
podendo ir direto ao Plenário 
se for esgotado o prazo no co-
legiado. Hoje, uma MP só vai ao 
Plenário da Câmara depois de 
aprovação da comissão mista, 
independentemente dos prazos 
de vigência (Ag.Câmara).

Empresas ‘não podem’ ser punidas 
por erros de seus dirigentes

qualquer outro grupo, merecia 
toda a atenção do governo. 
Tínhamos uma relação de 
grande interesse; não por eles 
contribuírem ou não para a 
campanha, mas pela impor-
tância que o grupo tinha, e 
acredito que ainda tem, na 
economia brasileira”, disse.

A ex-presidente afirmou 
que convidou Bendine para 
comandar a petrolífera. “Eu 
escolhi o Bendine e o Ivan 
[Monteiro] pelo desempenho 
que tinham tido diante do 
Banco do Brasil, que era de 
fato um elemento para mim 
bastante valioso. O Banco do 
Brasil vinha se recuperando 
desde 2003, ao longo do go-
verno do presidente Lula, e ao 
longo de 2010 passou a apre-
sentar muito bons resultados”. 
O depoimento de hoje foi o 
primeiro encontro entre o juiz 
Sérgio Moro e Dilma Rousseff, 
que não responde a nenhuma 
ação penal da Operação Lava 
Jato. A audiência durou cerca 
de 30 minutos (ABr).

leniência para que os processos 
tivessem punição dos respon-
sáveis, mas que se salvasse as 
empresas de engenharia desse 
país, que são elementos essen-
ciais da nossa competitividade, 
e ainda são”, ressaltou.

Dilma foi questionada sobre 
a relação do governo com o 
Grupo Odebrecht, empresa 
que costumava contribuir para 
as campanhas eleitorais do PT. 
“O Grupo Odebrecht, como 

Senado: aplicativo de 
transporte e combustível 

para aviação

12% para a alíquota de  ICMS 
sobre o combustível de aviação 
utilizado em operações dentro 
do país de transporte aéreo re-
gular, não regular e de serviços 
aéreos especializados. O proje-
to  foi aprovado pela Comissão 
de Serviços de Infraestrutura 
e seguiu para o exame do 
Plenário.O combustível é o item 
que mais infl uencia no cálculo 
dos custos operacionais das 
companhias aéreas. Atualmen-
te, essa alíquota varia de 12% 
a 25% dependendo do estado 
onde ocorre o abastecimento 
(Ag.Senado). 

Falta de recursos 
prejudica a

concessão de patente

é de 12 anos e meio”, explicou.
Representante da Confedera-

ção Nacional da Indústria (CNI), 
João Emílio Padovani disse que 
a burocracia resulta em des-
perdício de tempo e energia a 
toda a população. No caso de 
medicamentos, por exigência 
legal, os pedidos têm que passar 
por anuência prévia da Anvisa 
para então serem apreciados 
pelo Inpi, o que costuma provo-
car impasses na concessão das 
patentes (Ag.Câmara).

Aumento abusivo dos 
planos de

saúde para idosos



Alcançaremos a
justiça tributária?

Diante da complexidade 

do Sistema Tributário 

brasileiro é difícil 

visualizar, mesmo que 

mentalmente, o alcance 

da efetiva justiça 

tributária

A sensação de justiça 
tributária, entretanto, 
pode ter formas diver-

sas a cada contribuinte, repre-
sentando, para alguns, o efeti-
vo retorno do poder público às 
demandas dos cidadãos, como 
educação, saúde e segurança 
pública, para outros, apenas, 
que a carga tributária seja justa 
e compatível àquilo que o Es-
tado oferece em contrapartida 
ou, ainda, que a incidência dos 
tributos seja baseada nos prin-
cípios e regras constitucionais 
e legais, ou seja, exigidos de 
forma correta.

Segundo estudos divulgados 
pela Receita Federal, relativos 
ao ano de 2014, a carga tribu-
tária brasileira é a maior da 
América Latina (32,42%), e 
equivale à de países como Rei-
no Unido, Espanha, Portugal 
e Nova Zelândia, nos quais a 
sensação de justiça tributária 
é muito mais presente para os 
cidadãos.

Não bastasse a precária con-
trapartida do País relacionada 
à elevada arrecadação tributá-
ria, os contribuintes ainda se 
deparam com a cobrança de 
tributos com bases de cálculo 
indevidas e impostas pelos 
órgãos de arrecadação, como 
recentemente reconhecido 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, ao julgar inconstitucional 
a inclusão do ICMS nas bases 
de cálculo da Contribuição ao 
PIS e da COFINS.

Depois de longos anos, com 
o referido julgamento do STF, 
houve uma sensação geral 
de aproximação da justiça 
tributária, apenas pelo fato da 
Suprema Corte haver reconhe-
cido que os contribuintes não 
devem recolher contribuições 
sobre receita que pertence aos 

estados federados.
A receita bruta é base de 

cálculo para diversos tributos, 
o que torna relevante o devido 
conhecimento do alcance des-
sa expressão, a fi m de evitar o 
recolhimento de tributos sobre 
uma base de cálculo incorreta 
ou majorada. Foi, justamente, 
essa análise que levou a Corte 
a concluir que o ICMS não deve 
compor as bases de cálculo da 
Contribuição ao PIS e da CO-
FINS, já que o imposto repre-
senta receita para os estados 
e despesa para as empresas.

Essa lógica, agora confi rma-
da em última instância judicial, 
tem forte relevância na carga 
tributária das empresas, uma 
vez que, além da Contribuição 
ao PIS e da COFINS, impactará 
na apuração da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita 
Bruta – CPRB.

Nessa linha de entendimen-
to, ainda, os contribuintes que 
apuram o lucro com base na 
sistemática do Lucro Presu-
mido, tomando-se por base de 
cálculo um percentual sobre o 
faturamento para apuração do 
IRPJ e da CSLL, também pode-
rão se benefi ciar com a correta 
apuração do faturamento, sem 
a inclusão do ICMS, represen-
tando signifi cativa redução da 
carga tributária. 

Com base no entendimento 
exposto pelo STF, portanto, ao 
julgar a inconstitucionalidade 
da incusão do ICMS nas bases 
de cálculo da Contribuição ao 
PIS e da COFINS, a jurispru-
dência já vem se mostrando 
favorável a que o imposto es-
tadual também não impacte na 
apuração do Lucro Presumido.

A Justiça Tributária, portan-
to, se não atingida pela contra-
partida estatal aos cidadãos, 
será, parcialmente, alcançada 
pelos contribuintes com a 
correta aplicação da legislação 
tributária e com o óbice de 
cobranças de tributos sobre 
bases de cálculo abusivas.

(*) - Atua nas áreas tributária e de 
recuperação judicial de empresas 
(richard.abecassis@ffl  aw.com.br).

Richard Abecassis (*)
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ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO DO PLANO DE SAÚDE
Quando ocorre acidente de Trabalho a empresa pode levar o funcionário 
no pronto socorro do plano de saúde, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE FORMALIZAR VÁRIOS ACORDOS DE COMPENSA-
ÇÃO, CASO TENHA UM EVENTO, FORA DO HORÁRIO, O ACORDO 
PODE SER FLEXÍVEL?

Esclarecemos que o acordo de compensação de horas poderá ser 
feito a prazo determinado ou indeterminado. Não há limitações 
para realização de acordo de compensação, porém, sempre que 
um novo acordo for celebrado ou alterado orienta-se que seja feito 
com a homologação do sindicato da categoria.

DEMISSÃO COM EXAME TOXICOLÓGICO
O exame toxicológico demissional, no caso do resultado positivo, 
haverá algum impedimento para rescindir o contrato de trabalho, 
os exames levam 12 dias para sair o resultado, mas em caso de 
dispensa de imediato são 10 dias para pagamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRÊMIOS DE INCENTIVO
O conceito de prêmios de incentivo e suas atribuições, exemplos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO É DEMITIDO COM AVISO INDENIZADO E 
A DATA DA PROJEÇÃO DO AVISO ULTRAPASSAR O VENCIMENTO DO 
SEGUNDO PERÍODO DE FÉRIAS CONSECUTIVO, PODE GERAR MULTA?

Considerando que a projeção do aviso prévio ultrapassará o 
período concessivo de férias, orienta-se que os dias que ultra-
passarem este período que sejam remunerados em dobro ao 
empregado. Para a empresa, poderá ser autuada pela fiscalização.

• • •
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Há muito desconhecimento sobre os aspectos técnicos da aviação.

Os passageiros, por des-
conhecerem muitos itens de 
segurança, podem alimentar 
dúvidas, questionamentos e 
mitos sobre as funcionalida-
des do avião. Para quem tem 
medo de voar, isso pode ser 
particularmente importante, 
pois a pessoa cria pensamen-
tos disfuncionais, justamente 
pela falta de conhecimento 
técnico da aviação.

“Notamos em nossos aten-
dimentos que há muito 
desconhecimento sobre os 
aspectos técnicos da aviação. 
Por isso, como parte do nosso 
protocolo de tratamento para 
o medo de voar, estão incluí-
das aulas com pilotos e outros 
profi ssionais da aviação para 
quebrar esses mitos”, diz a 
psicóloga Fernanda Quei-
roz, cofundadora da VOE 
Psicologia, primeira empresa 
especializada no tratamento 
do medo de voar. Veja os 
principais mitos e verdades 
sobre a aviação: 
 1) Avião pode voar com 

um motor só. VERDA-
DE - Para mantê-los 
no ar em constante 
movimento, os aviões 
comerciais modernos 
são equipados com dois 
ou mais motores. Caso 
haja alguma pane em 
algum motor, o outro 
assume toda a sus-
tentação da aeronave 
e passa a exercer um 
pouco mais de força 
para compensar esta 
falta;

 2) O pouso e a decolagem 
são os momentos peri-
gosos. VERDADE - O 
pouso e a decolagem 
são os momentos em 
que os pilotos têm 
menos tempo de de-
cisão para manobras 
de emergência. Es-
tatísticas divulgadas 

Mitos e verdades sobre viagens aéreas
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revista Time divulgou 
um levantamento que 
mostrou uma maior segu-
rança em que quem fi ca 
na parte traseira do avião 
e na poltrona do meio. Já 
houve acidentes no Brasil 
em que sobreviveram 
apenas pessoas sentadas 
nos últimos assentos. 
Mas não se trata de uma 
regra e tudo depende das 
causas e circunstâncias 
do acidente, ou ainda do 
fator;

 7) O assento vira uma 
boia. VERDADE - Muita 
gente acredita que os 
avisos sobre os as-
sentos fl utuantes, que 
permitiriam um pouso 
na água, não passam 
de um artifício para 
manter a tranquilidade 
dos passageiros. Mas, 
na verdade, os assentos 
flutuantes possuem 
certifi cação de órgãos 
competentes, podendo 
suportar pesos acima 
de 100 Kg; 

 8) Celular ligado pode 
derrubar o avião. MITO 
- Este é um assunto 
bastante debatido no 
setor aéreo. Segundo 
relatório de 2014 da 
Agência Europeia para 
Segurança da Aviação, 
dispositivos eletrônicos 
não representam um 
risco para a segurança, 
fi cando a cargo da com-
panhia aérea liberar 
ou não o uso a bordo. 
Inclusive há diversas 
empresas, como Emi-
rates, Virgin e British 
Airways, que oferecem 
serviços de chamadas 
durante voos. 

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

pela Boeing  mostram 
que 43% dos acidentes 
com vítimas acontecem 
durante a fase de deco-
lagem, desde a acelera-
ção do avião na pista até 
a chegada à altitude de 
cruzeiro. O momento da 
descida e do pouso cor-
respondem a 41% dos 
incidentes. Apenas 16% 
dos desastres fatais são 
registrados durante o 
voo de cruzeiro, quan-
do o avião está com 
altitude e velocidade 
estabilizadas. 

 3) Pássaros podem derru-
bar um avião. DEPEN-
DE - Isso só aconteceria 
se o choque fosse no 
motor ou na turbina 
com força suficiente 
para causar estragos 
nas palhetas, que são 
as hélices que sugam 
o ar. Partes do animal 
e das hélices podem 
entrar no motor, fazen-
do com que a turbina 
pegue fogo e pare de 
funcionar. Entretanto, 
acidentes com grandes 
aves não são comuns, já 

que as turbinas podem 
suportar colisões com 
objetos de até 3,6 kg 
(o urubu pesa 1,5 kg), 
e os aviões voam a alti-
tudes muito maiores do 
que as alcançadas por 
pássaros; 

 4) A porta do avião pode 
ser aberta em pleno 
voo. MITO - As portas 
só podem ser abertas se 
a pressão no interior e 
no exterior da aeronave 
forem virtualmente a 
mesma, algo impossível 
durante um voo comer-
cial. Isso só acontece 
mesmo na fi cção;

 5) Um raio pode derrubar 
um avião. MITO - Tem-
pestades e raios não 
aumentam o risco de 
acidente, já que a aero-
nave é preparada para 
este tipo de situação. Se 
uma descarga elétrica 
atingir o avião, o máximo 
que pode acontecer é 
danifi car o sistema, mas 
não chega a comprome-
ter a segurança; 

 6) O meio do avião é mais 
seguro no caso de queda. 

“Problema agora é persistir 
e não voltar atrás. Temos 
que continuar criando 

empregos. Não pode é voltar 
atrás, tem que seguir em frente 
na direção em que estamos”, 
afi rmou.

O ministro participou de 
almoço com o governador do 
Espírito Santo, Paulo Hartung, 
na residência ofi cial em Vila 
Velha, na Grande Vitória. Em 
entrevista a jornalistas, ele bus-
cou destacar pontos positivos 
da economia, como a queda 
da infl ação e dos juros, e fez 
um chamado aos empresários. 
“Faço uma convocação à clas-
se empresarial brasileira para 
investir no País”, disse, asse-
gurando que há já um ambiente 
de tranquilidade para aplicar 
recursos. “A taxa de juros vai 
atingir o nível mais baixo em 
60 anos”, acrescentou. A Selic, 
hoje em 7,5% ao ano, deve ser 
reduzida a 7% ao ano, segundo 
projeção de analistas.

Segundo o ministro, o País 
está superando a maior reces-

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Meirelles: crise já foi vencida, 
agora é persistir e não voltar atrás

que o governo federal está 
empenhado em ajudar na re-
cuperação do Espírito Santo. 
Ao lado de Hartung, Meirelles 
informou ter conversado so-
bre a situação da mineradora 
Samarco, paralisada desde o 
desastre ocorrido em Mariana, 
quando uma barragem se rom-
peu e despejou resíduos sólidos 
por quilômetros de distância. 
A empresa até hoje não voltou 
a operar e depende de licença 
ambiental. A questão preocupa 
porque a Samarco responde, so-
zinha, por 5% do PIB capixaba, 
segundo estimativa do governo.

“Vamos procurar ajudar o 
Espírito Santo na questão da 
retomada da Samarco”, disse 
Meirelles. “Agora é ajudar a 
trabalhar com os órgãos de li-
cenciamento ambiental, dando 
auxilio técnico para que licen-
ça possa sair o quanto antes 
possível. É importante que se 
retome a atividade justamente 
por conta da importância da em-
presa na economia do Estado”, 
explicou (AE).

são de sua história, mas não se 
pode subestimar os efeitos da 
crise que ainda permanecem, 
principalmente no mercado 
de trabalho. Ele ressaltou, no 
entanto, que o governo tem 
envidado esforços para deixar 
a recessão para trás.

Meirelles destacou ainda que 
as vendas do varejo já estão 
crescendo e possivelmente o 
Natal de 2017 será “o melhor 
em muitos anos”. “É o mo-

mento simbólico de percepção 
da população, todos vão para 
rua, ou para passear, comprar, 
rezar, ir na igreja, onde for. É 
um momento simbólico em que 
todos param para sentir um 
pouco para sentir o que está 
acontecendo com sua família, 
seus amigos e com o país, e 
nesse momento acho que vai 
fi car claro isso (recuperação)”, 
disse.

O ministro disse também 
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Juiz da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, 

Marcelo Bretas.

Rio - O juiz da 7.ª Vara Federal Criminal 
do Rio, Marcelo Bretas, não aceitou o 
pedido do ex-governador Sérgio Cabral e 
manteve sua decisão de transferir o pee-
medebista para um presídio federal. Bretas 
disse que a determinação de remoção do 
ex-governador “não foi respaldada em 
questões pessoais, e sim em circunstâncias 
fáticas”. O magistrado cita uma passagem 
em que Jesus Cristo ordena que se perdoe 
as ofensas “setenta vezes sete”.

A transferência foi motivada após Cabral 
citar durante um depoimento que tinha a in-
formação que a família do magistrado tinha 
uma loja de bijuterias no mercado popular 
do Saara, centro do Rio. Também chegou a 
afi rmar que Bretas estava encontrando nele 
uma “projeção pessoal”, submetendo-o a 
um “calvário”. “No presente momento, não 
vislumbro modifi cação nas circunstâncias 
fáticas que ensejem a revisão da decisão 
proferida”, afi rmou o magistrado em seu 
despacho.

Bretas não aceita pedido da defesa 
de Cabral e mantém transferência

No pedido de desculpas, assinado pelos 
advogados Rodrigo Roca e Luciano Sal-
danha, a defesa diz: “com as escusas por 
embaraços causados ao citado magistrado 
ou ao bom andamento dos trabalhos desse 
Juízo, pede-se a reconsideração da deci-
são”. Os advogados também afi rmaram 
que, se Bretas reconsiderar a decisão, eles 
se comprometem “a envidar todos os seus 
esforços para que episódios lamentáveis 
como o sobredito, ainda que humanos, 
jamais tornem a acontecer nesse juízo ou 
em qualquer outro”.

“As outras considerações do defenden-
do sobre eventual interesse do juiz em 
promover-se pessoalmente com as suas 
condenações - bem infelizes, aliás - é que 
parecem ter sido potencializadas no ato e 
distanciadas das circunstâncias de (...) ser 
a primeira vez que o acusado, condenado a 
mais de 70 anos de reclusão, foi interroga-
do”, dizem os advogados, no pedido (AE).
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www.netjen.com.br

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

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na sexta-feira (27), que a crise econômica no 
Brasil já foi superada, embora ainda restem efeitos sobre a população, como o número ainda 
elevado de desempregados



(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

São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de outubro de 2017Página 6

Especial

Camila Pissolito/Jornal da Unicamp

Os motivos vão desde a especulação imobiliária até o 
descaso de autoridades em relação aos monumentos. A 
despeito disso, o Teatro Municipal de São Paulo chega 

aos 106 anos como um marco arquitetônico nacional. Em sua 
tese de doutorado “Parnaso paulistano: história, arquitetura 
e decoração do Teatro Municipal de São Paulo”, o historiador 
Richard Santiago Costa esmiúça cada detalhe que compõe os 
3 mil m² da construção. 

Apesar de o monumento estar atrelado à alta sociedade no 
imaginário popular, Richard afi rma que o teatro não só nasceu 
em um contexto de crise, como também chegou assim ao seu 
centenário. “O Teatro sempre esteve em uma posição fragili-
zada. Sua construção quase foi impedida pela crise econômica 
do encilhamento. Depois disso, houve perda substancial de 
público para o cinema, e hoje, ao menor sinal de instabilidade 

fi nanceira, a primeira área a ter os investimentos cortados é a 
cultura. É possível afi rmar que o Municipal nunca saiu da crise”.

Para além dos obstáculos políticos e fi nanceiros de sua cons-
trução, o Municipal ainda sobreviveu à verticalização do centro 
da cidade de São Paulo, onde diversos outros edifícios históricos 
foram demolidos e substituídos por prédios e construções de 
arquitetura moderna. Richard explica que o entorno do Teatro 
marca as fases de ocupação do centro do ponto de vista estilístico. 
“Tratava-se de uma região agrícola onde as pessoas praticavam 
agricultura de subsistência. Na época, ele foi o principal prédio 
da cidade e também o grande impulsionador da urbanização 
daquela região”.

Este fato pode ser confi rmado por uma curiosidade: na noite 
de sua inauguração foi registrado o primeiro engarrafamento da 
cidade de São Paulo. Na ocasião, 20 mil pessoas aguardavam do 
lado de fora para ver a iluminação do Teatro. Se o exterior do 
edifício podia ser admirado por todos os segmentos da popula-
ção, o acesso ao seu interior denunciava o caráter segregador 
do evento, no qual apenas representantes da elite política e/
ou econômica, puderam de fato conhecer o espaço interno da 
construção.
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Aspecto atual da sala, em vermelho, após o último restauro.
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O historiador Richard Santiago Costa, autor da tese: “É 
possível afi rmar que o Municipal nunca saiu da crise”.
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Salão Nobre, com as pinturas no teto de Oscar Pereira da Silva, os mármores de 
Itupararanga nas paredes e vitrais vindos da Alemanha.
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Historiador desconstrói mitos sobre 
Teatro Municipal de São Paulo

Em termos de restauração e conservação de patrimônios históricos, o Brasil não é exatamente reconhecido por ter 
apreço pela preservação de suas construções.

Um dos mitos que a tese der-
ruba é o de que São Paulo não 
possuía estabelecimento apto a 
receber companhias artísticas 
internacionais. “Apesar de os 
outros teatros não serem tão 
modernos e não terem uma 
boa estrutura como o Munici-
pal, as companhias chegavam 
ao Brasil. O fato é que ele foi 
construído para ser um símbo-
lo político, que cumprisse as 
funções não só artísticas, como 
sociais e políticas. Não havia 
uma casa de óperas na cidade”.

Em seu livro Le Théâtre 
(1871), o arquiteto Charles 
Garnier estabelece uma série 
de postulados sobre a constru-
ção de teatros cosmopolitas. 
Nele, o autor cria uma espécie 
de manual com recomendações 
arquitetônicas. Sua obra-prima 
pode ser vista na Ópera Garnier, 
localizada na capital francesa. 
Richard pontua que ela é um modelo de excelência que infl uencia 
teatros ao redor do mundo, e isso dá origem a outro mito acerca 
do teatro paulistano.

“Muito se fala sobre o Municipal ser uma cópia da casa de 
ópera parisiense. O que acontece é que ele segue o padrão 
apresentado por Garnier, como a divisão de compartimentos 
de acordo com as suas funções visíveis exteriormente”. Mas, 
apesar de linguagens arquitetônicas semelhantes, o modo como 
o teatro paulistano foi construído tem suas particularidades e 
difere-se da Ópera Garnier e também do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro, por exemplo.

Características regionais também o diferem da capital fran-
cesa. Os mármores provenientes da Europa harmonizam-se 
com pedrarias da região de Itaquera e de Sorocaba, sendo uma 
vitrine da riqueza mineral brasileira. O conjunto de pinturas 
do salão nobre foi feito por Oscar Pereira da Silva. Segundo 
Richard, “trata-se de um conjunto de pinturas monumental, 
que muitas pessoas não conhecem e com uma qualidade ab-
surda, com status de cartão postal. Esses elementos do Teatro 
mostram ao mundo como nosso país é rico”.

Richard pontua que, apesar das diversas crises econômicas 
e políticas que assolaram o país e a indústria cultural através 
dos anos, o Teatro valeu-se de bons momentos históricos para 
se restaurar. Passou por três grandes reformas na sua história, 
sendo a última por ocasião do seu centenário, no fi m dos anos 
2000. Se exteriormente o teatro foi pouquíssimo modifi cado, 
seu interior passou por mudanças substanciais.

A primeira restauração, nos anos 1950, foi a mais importante 
neste sentido porque suprimiu o restaurante original e o trans-
formou em um bloco administrativo. A sala de espetáculos e 

a caixa cênica também foram 
completamente modifica-
das. “A ideia era de que, no 
quarto centenário da cidade 
[1954], ele voltasse a ser um 
dos teatros mais modernos 
do mundo, como se dizia na 
sua inauguração”, ressalta 
Costa. “Então, uma comissão 
liderada pelo arquiteto Tito 
Pistorezzi fez alguns estudos 
para saber como modernizar a 
sala de espetáculos, mantendo 
o máximo possível de suas 
características originais”. 

Nesta época, o monumento 
ainda não era tombado por ne-
nhum órgão de preservação do 
patrimônio, o que causou certa 
polêmica: de um lado, havia a 
corrente contrária à ação, como 
o ex-prefeito Prestes Maia, que 
dizia que o teatro havia sido 
destruído interiormente. De 
outro, os defensores, afi rmando 
que o teatro havia sido preser-
vado e que, além disso, estava 
modernizado.

Ainda nesta reforma, o Liceu 
de Artes e Ofícios escolheu a 
cor grená para os tecidos do 
estofamento e da cortina. Esta 
cor, segundo Charles Garnier, 
é capaz de ressaltar o brilho 
e o aspecto saudável dos seus 
espectadores, principalmente 
das mulheres.

Na segunda restauração, nos 
anos 80, a mídia noticiou que 
um dos arquitetos responsá-
veis sonhou que, em uma área 

do camarote de proscênio, haveria uma porção intacta e que 
conteria a coloração original da sala de 1911. Quando foi até o 
local, ele encontrou 3 m² intocáveis pela reforma de 1950 na 
cor verde, o que decidiu a coloração posterior da sala, desde as 
paredes, até os estofados e cortinas. Somente na última reforma, 
nos anos 2000, a decoração é modifi cada e a cor retomada como 
nas recomendações de Garnier.

Polêmicas à parte, as três restaurações foram bem-sucedidas. 
“Foram mantidos os gradis originalmente da Alemanha, o que 
considero algo positivo e um cuidado para não deixar a sala 
irreconhecível”.  Exteriormente, o Teatro segue imponente, com 
o diferencial de que agora ele é aberto ao público, em visitações 
guiadas gratuitas. “É louvável o fato de chegarmos ao século 
XXI com o prédio em pé e bem preservado. O Municipal é um 
bem do povo, a população tem a responsabilidade não apenas 
de protegê-lo, mas também de ocupá-lo e dele se benefi ciar”.



News@TI
Alcatel lança smartphone dual sim com dois 
perfi s de WhatsApp de fábrica

@A Alcatel, uma das marcas do grupo TCL Communication 
– mais vendida na América Latina e 4º lugar na telefonia 

móvel do Brasil – lança o Alcatel A7, com tudo que os bra-
sileiros mais procuram em um smartphone Premium: design 
sofisticado, tela grande, bateria de longa duração (4.000mAh), 
alta performance (4GB de memória RAM), e finalmente, usar 
o WhatsApp com duas linhas telefônicas diferentes, porém 
simultaneamente. O Alcatel A7 é novo smartphone dual sim 
da marca com solução de “duplicador” nativo, capaz de clonar 
aplicativos*, como WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook 
e Facebook Messenger para uso simultâneo de ambos os chips, 
ou seja, é possível utilizar duas linhas celulares diferentes ao 
mesmo tempo, sem necessidade de sair de uma conta para 
acessar outra (fabricante – https://www.alcatel-mobile.com.br/).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Um dos maiores 

problemas enfrentados 

pelas lojas online é 

o combate à taxa de 

abandono do carrinho 

de compras

Esse, que é um dos maiores 
desafi os dos e-commerces 
no cenário atual, mostra 

que a desistência da compra ultra-
passa os 70% em todo o comércio 
eletrônico, conforme pesquisa 
realizada pela SaleCycle. Para im-
pedir esse tipo de comportamento, 
uma saída é descobrir quais são 
as principais razões dos consumi-
dores desistentes. Dessa forma, é 
possível desenvolver e atuar com 
estratégias que minimizem esse 
tipo de ocorrência e aumentem o 
número de conversão de compras.

A alteração do preço do pro-
duto após sua adição ao carrinho 
– geralmente ligado aos valores 
adicionais do frete - é um dos 
exemplos que causam esse com-
portamento do consumidor. Por 
isso, identifi car se a loja virtual 
sofre desse problema de forma 
recorrente é uma das maneiras 
para revertê-lo.

Alteração no preço x 

abandono de carrinho

Ao buscar um produto em 
lojas virtuais, os consumidores já 
apresentam certa inclinação em 
adquiri-lo. Porém, existem fatores 
que, durante a experiência de 
compra, infl uenciam o poder de 
decisão e fazem com que a pessoa 
acabe mudando de ideia. Os que 
mais ganham destaque são: valor 
do frete, tempo de entrega, com-
paração do preço fi nal com outras 
lojas, forma de pagamento indis-
ponível e custos adicionais que não 
foram previamente informados.

Cientes da incidência no aban-
dono de carrinhos, muitos co-
merciantes adotam a estratégia 
de preço mínimo para ceder o 
frete grátis, porém, mesmo que 
alguns usuários atinjam o valor 
estipulado, outros consumidores 
que não o fazem tendem a desistir 
da compra no fechamento pelo 
preço elevado.

Sendo assim, a relação cliente-
-lojista torna-se sensível, cabendo 
ao gestor a função de reduzir ao 
máximo os potenciais transtornos 
que podem surgir durante a con-
clusão de uma venda. Esse tipo 
de atitude garante que a expe-
riência do usuário seja melhor e, 
consequentemente, reduz a taxa 
de abandono.

Além dos fatores citados, pro-
blemas técnicos também podem 
gerar uma alteração no valor 
anunciado, causando a saída de 
clientes e gerando sentimento 
negativo em relação à experiência 
com a marca. Se um visitante clica 
em um anúncio na expectativa de 
pagar determinado valor e, duran-
te o processo, a quantia aumenta, 
ele irá questionar novamente se a 
compra vale a pena. Quanto mais 
problemas aparecem, maiores são 
os questionamentos durante a 
conversão e, consequentemente, 
o consumidor demonstra maior 
resistência, aumentando assim o 
abandono da compra.

Como diminuir os níveis de 

abandono e desistência

A experiência do visitante em 
uma loja virtual precisa ser facili-
tada ao máximo para potencializar 
o fechamento da compra e cabe 
ao lojista que evite obstáculos na 
jornada do consumidor. Para isso, 
existem estratégias que podem 
ser adotadas pelo e-commerce 
que melhoram a experiência, 
aumentando a probabilidade de 
fechamento de pedido. Conheça 
os mais importantes:

Estude a jornada do usuário

Como que o usuário escolhe 
um produto? Quantas telas ele 
precisa para fechar um pedido? 
Sua loja guarda um desejo do 
cliente no carrinho ou wishlist? 
Há informações o sufi ciente para 
o consumidor decidir-se sobre 
um produto ou serviço? Essas 
são perguntas que as lojas devem 
se fazer para planejar como será 
a jornada do usuário ao realizar 
uma compra.

Facilite o frete

Existem algumas alternativas: 
oferecer o frete grátis é interes-
sante, porém, nessa situação o 
valor tem que ser arcado pelo 
lojista. Nesse caso, o custo deve 
ser repassado para a mercadoria, 
existindo o risco de tirar a com-
petitividade do preço. Possibilitar 
diferentes opções de frete, com va-
lores e prazos distintos, é uma das 
práticas mais comuns no mercado 
e com boa aceitação do público.

Suporte técnico

Problemas na plataforma tam-
bém podem alterar os valores. 
Para evitar essas situações, as 
lojas virtuais devem contar com 
um suporte técnico permanente 
para corrigir essas informações 
assim que forem reportadas, 
opções de chat online no próprio 
e-commerce ou chatbots em redes 
sociais podem ser uma solução 
viável e que ajude de forma po-
sitiva na experiência de compra 
dos consumidores.

Mantenha a clareza

Outra forma de evitar um 
impacto negativo é garantir a 
transparência nos anúncios. Caso 
o frete não seja gratuito, deixe essa 
informação exposta, de forma que 
o consumidor tenha fácil acesso à 
informação.

As estratégias de atração de 
visitantes por meio de campanhas 
duvidosas já demonstraram que, 
além de não gerar resultados, 
trazem uma impressão negativa, 
prejudicando o relacionamento 
da marca com os consumidores. 
Sendo assim, a redação dos anún-
cios deve contemplar todas as 
informações referentes a compra, 
evitando que o cliente crie de-
terminadas expectativas que não 
serão atendidas na oferta.

Tenha uma solução de 

checkout

Possuir uma ação de checkout 
profi ssional é também uma forma 
de reduzir a taxa de abandono de 
carrinho acarretada por mudan-
ças no valor cobrado. Com um 
checkout personalizado e otimi-
zado para conversão, é possível 
demonstrar mais profi ssionalismo 
ao cliente, aumentando as vendas. 
Nesses casos, a fi nalização do 
pedido pode acontecer por meio 
de diversos canais, dependendo 
dos hábitos de pagamento do 
consumidor.

Aplicar estratégias que evitem 
a troca de preço no carrinho de 
compras não deve ser o ponto focal 
no momento de atrair um novo 
cliente para a compra. Melhorar a 
experiência do usuário em toda a 
loja, assim como na compra e no 
fechamento do pedido, é a melhor 
forma de aumentar as vendas e 
fi delizar clientes. Cada vez mais 
os consumidores estão buscando 
experiências e, hoje em dia, as 
marcas não são mais comparadas 
entre os seus setores, mas com 
outras marcas que apresentam 
abordagens totalmente diferentes. 
O consumidor moderno lembra 
de uma experiência e não só do 
produto ou serviço que adquiriu.

(*) É CEO da MundiPagg, empresa 
especializada em pagamentos 

online e responsável por 40% das 
transações do comércio eletrônico.

Como evitar a mudança
no preço no carrinho de

compras pode aumentar os
resultados do e-commerce

João Barcellos (*)

O uso de novas estratégias 
estabelece empatia, reciproci-
dade e confi ança entre empre-
sas e clientes. O importante é 
saber aplicá-las

Com a crise econômica e 
o consequente desemprego, 
muitos brasileiros partiram 
para o empreendedorismo. 
Hoje, os pequenos negócios 
representam 98,5% dos em-
preendimentos no País e são 
responsáveis pela geração de 
renda dos 70% de cidadãos 
ocupados no setor privado, 
segundo o Sebrae. Lógico que 
esses pequenos empresários 
querem mudar de status, ou seja, se tornarem médios e por que 
não grandes em suas áreas de atuação. Para isso, criar laços 
com os clientes é fundamental para a perenidade das empresas.

Para o consultor e empresário Paulo Maranhão, um dos 
pioneiros do e-commerce no Brasil, existem duas ferramentas 
essenciais, tanto para manter quanto para atrair novos clientes: 
a persuasão e a reciprocidade.  “As empresas ou vendedores 
que mais conseguem converter negócios ou vendas são aqueles 
persuasivos o sufi ciente para criar laços de reciprocidade com 
seus clientes”, garante.

Mas como fortalecer o networking com os clientes em universo 
digital? Afi nal, com advento da Internet as relações mudaram. 
Antes a venda de um produto ou serviço muitas vezes acontecia 
pela empatia entre o vendedor e o consumidor. Como estabelecer 
isso de forma on-line, onde tudo é mais frio e distante? Segundo 
Maranhão, a grande ferramenta a ser utilizada é o marketing 
digital de relacionamento.

O consumidor atual se comporta de maneira diferente em 
relação à compra, pesquisa na Web antes de adquirir o que de-
seja, pois só assim se sente seguro. Dessa forma, as estratégias 
de marketing também devem evoluir para acompanhar todo o 
processo de defi nição de compra e, atualmente, os recursos 
disponíveis permitem que as empresas mapeiam a jornada de 

compra de seus clientes e 
lhes ofereçam o conteúdo que 
estão procurando. 

De acordo com o especia-
lista, o marketing inbound, 
com é chamado uma dessas 
novas estratégias, faz com 
que o vendedor deixe de ser 
apenas alguém que oferece um 
produto e se torne um espe-
cialista, que oferece conteúdo 
e credibilidade ao cliente. De 
que forma? Por meio de um 
vídeo, por exemplo, em que 
explica ao cliente tudo sobre 
determinado produto. Ao 
assisti-lo, o cliente enxergará 

o vendedor como uma autoridade no assunto e criará empatia, 
reciprocidade e confi ança.

“O marketing inbound é muito efi ciente porque cria laços, 
confi ança e relacionamento. Cada vez mais, os consumidores 
buscarão mais informações espontaneamente e as empresas 
têm de estar lá, posicionadas com a autoridade naquilo que 
eles buscam”, avalia Maranhão.

Entre as vantagens dessa estratégia de relacionamento, o 
especialista cita os custos reduzidos, pois existem ferramentas 
de marketing digital gratuitas, como publicadores de blogs em 
que é possível escrever artigos sobre o produto ou o serviço e 
o Youtube, em que, com um celular, se consegue gravar vídeos 
explicando tudo sobre aquilo que se vende, agregando conhe-
cimento para os clientes. Além de se criar um relacionamento 
muito forte com o cliente, que passa a ver a empresa não só 
como a fornecedora de um produto, mas como a fornecedora 
de conhecimento.

A única recomendação de Maranhão é que o conteúdo a ser 
fornecido aos clientes seja relevante e de qualidade.

Esse é um dos tópicos abordados por Paulo Maranhão no livro 
“O único livro que todo empresário precisa ler: como fazer a 
empresa girar em torno de vendas, evitar as dívidas e inovar 
continuamente”, recentemente lançado pela Editora Gente.

Como criar laços com os clientes por meio
do marketing digital

Wilson Menezes (*)

Neste contexto, um ponto crítico para o sucesso das em-
presas é o atendimento ao cliente, fator preponderante na 
escolha do provedor de serviços. Uma pesquisa recente 

realizada pela Microsoft revelou que 97% dos consumidores no 
mundo dizem que o atendimento ao cliente é importante para 
sua escolha de uma marca ou serviço. Em um ambiente marcado 
pela transformação digital e com consumidores cada vez mais 
exigentes em relação à qualidade do serviço prestado, a tec-
nologia emerge como grande aliada para ajudar a atrair novos 
consumidores digitais, aprimorar a experiência dos clientes e 
aumentar a lucratividade.

Por isso, alguns recursos tecnológicos tornaram-se indispensá-
veis para as empresas e instituições adequarem-se à era digital. A 
marcação de consulta inteligente, por exemplo, tem por objetivo 
facilitar a interação entre o prestador de serviço e o paciente 
benefi ciário e seus dependentes quanto à disponibilidade e mar-
cação de uma consulta, independente do tipo de procedimento, 
sem a necessidade de ligação telefônica ou presença física, por 
meio de aplicativos nos dispositivos móveis e na internet. Uma 
solução que garante um serviço de melhor qualidade, além de 
otimizar processos e ainda reduzir os custos. 

Esse tipo de tecnologia direcionada ao paciente contempla 
funcionalidades para atender diferentes tipos de solicitação 
de agendamento, como pedido de agendamento ao prestador, 
marcação em tempo real de uma agenda disponível do presta-
dor e agendamento reverso - quando o cliente envia para vários 
prestadores o pedido de agendamento, sendo concluído o agen-
damento no aceite do primeiro prestador a responder. Estes 
aplicativos inteligentes de marcação de consulta permitem que 
o paciente não só acompanhe, mas também altere e cancele seu 
agendamento. Uma ferramenta prática e efi ciente, uma vez que 
promove ao paciente um horário com seu prestador sem que 

Marcação de consulta inteligente 
atrai novos consumidores digitais e 
aprimora a experiência dos usuários
A crescente competitividade do mercado brasileiro de saúde e odontologia acrescida às pressões com 
custos, riscos e efeitos regulatórios, são desafi os a serem enfrentados pelos competidores deste setor

precise perder horas ao telefone em busca de um atendimento 
próximo e com data disponível. 

Ao oferecer maior disponibilidade de agenda e facilitar o pro-
cesso de marcação de consulta, as instituições de saúde garantem 
um diferencial e ampliam sua base de pacientes, que são atraídos 
pelo perfi l online da instituição. Além disso, toda a gestão interna 
e o atendimento tornam-se mais ágeis, simples e precisos, já que 
as consultas marcadas online já chegam com os dados do paciente, 
facilitando a elaboração das fi chas e desafogando o telefone. O 
paciente é tratado com mais atenção em todas as etapas de sua 
jornada de atendimento. 

Trata-se de uma quebra de paradigmas para todos os envolvidos. 
A aplicação da tecnologia a favor dos segurados e dos parceiros 
de negócios garante melhor qualidade nos serviços prestados. 
A exemplo de modelos de negócios disruptivos como Uber, as 
plataformas de agendamento online empoderam o usuário/clien-

te/paciente, tornando-o um 
tomador de decisão. Isto tudo, 
além de elevar a confi ança do 
consumidor/paciente, que pas-
sa a sentir-se mais tranquilo em 
relação ao atendimento, alinha 
as instituições ao patamar de 
serviços da era digital, promo-
vendo a almejada experiência 
única, personalizada e com 
maior valor agregado. 

(*) É Diretor Executivo da Provider IT, 
uma das consultorias e provedoras de 
serviços de TI que mais cresce e inova 

no país.

Plataforma colaborativa é opção de negócio 
para trade de esportes radicais

É crescente o número de praticantes de 
trekking, montanhismo, escalada e atividades 
outdoor em todo o mundo. Somente nos Estados 
Unidos são mais de 140 milhões adeptos. Em 
2012, gastaram cerca de 650 bilhões de dólares 
em roupas e acessórios para a prática esportiva. 
E na ausência de maneiras de registrar as trilhas 
percorridas, a Action Labs criou o ClimbStreets: 
uma plataforma colaborativa de geolocalização 
para praticantes desses esportes. A primeira 
versão foi lançada em Dublin em 2014, mas pas-
sou por adaptações e agora é opção de negócio 
para o trade desses segmentos.

Felipe de Alvarenga Leite, diretor de Tecno-
logia da Action Labs, explica como funciona: 
"Basta o usuário apontar a câmera do celular 
para a trilha ou para a montanha para ver o 
caminho na tela em realidade aumentada. 
Assim, qualquer usuário pode registrar suas 
próprias trilhas e compartilhar com os amigos", 
explica Felipe.

Paulo Renato Oliveira, diretor criativo da Ac-
tion Labs, destaca o lançamento internacional. 
"O convite para participar do WebSummit 2014, 
em Dublin, surgiu pelo fato de termos unido 
tecnologia a esportes outdoor. O formato do 

projeto atrai muito a atenção desde o início. Em 
três meses após o lançamento já contávamos 
com mais de 30 guias cadastradas e usuários 
em dez países. Hoje já são centenas de vias 
cadastradas", conta Paulo. O diretor analisa 
que o fator colaborativo é muito importante. 
"A gente não precisa produzir conteúdo, 
mapear lugares no mundo inteiro. As pessoas 
podem mapear seus lugares e transformar em 
oportunidades de negócio com a plataforma. É 
possível mapear trilhas ou pontos de escalada e 
vender serviços. Neste caso, a plataforma fi ca 
com percentual", destaca o diretor.
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de sintonia
no rádio

(ing.)
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3/cot — sir. 4/dial — sesi. 5/greta. 9/ordinária. 14/doação de óvulos.
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Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. A Lua em Peixes dá boa intuição e maior sensibilidade para alcançar 

entendimento íntimo. Como a Lua também forma um aspecto tenso com Mercúrio, é importante ter cuidado com as pala-

vras, pois a comunicação pode fi car difícil. Há uma espécie de sorte passiva. É mais fácil soltar as coisas e deixar que elas 

aconteçam aleatoriamente. Estamos cansados de lutar e, insatisfeitos com os resultados advindos do controle e da luta, 

resolvemos dar uma chance ao acaso e aceitar o que vier. Com a Lua no signo de Peixes, nada termina como começou.
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Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira neste começo de semana 
com a Lua na fase crescente. Dia de 
efervescência e alegria, busca por 
prazer, lazer e contato com as pes-
soas de suas relações. Faça viagens 
e passeios. 71/271 – Vermelho.

Mais sensível, precisará de algum 
isolamento para produzir. Use a ima-
ginação e sinta o ambiente profun-
damente. Melhorar o relacionamento 
com o ambiente será importante para 
alcançar paz e tranquilidade. Está 
sujeito a enfrentar confl itos pessoais 
devido à autoridade de alguém. 
29/429 – Azul.

O seu conforto vai melhorar, tanto 
em casa como nas atividades profi s-
sionais. Deve manter a rotina e ser 
solidário com seu próximo. Depois é 
à hora de ter uma visão mais positiva 
do mundo e da vida. Pode começar a 
colocar em prática algumas decisões 
importantes. 67/467 – Amarelo.

Uma decisão deverá ser bem pensada 
antes. Uma fase de intensas emo-
ções, em que pode demonstrar o que 
sente no íntimo, abertamente. O dia 
é bom para a saúde, mas não deve 
exagerar nos excessos. Os sonhos 
terão um valor revelador nesta fase 
de lua crescente. 95/495 – Branco.

A Lua em Peixes alerta contra fal-
sos julgamentos e situações pouco 
claras. Imponha algum limite a sua 
imaginação que está muito fértil, 
ultrapassando a realidade. Nos 
contatos pessoais, você se sentirá 
muito mais satisfeito se for solidário 
com seu próximo. 79/379 – Amarelo.

Mantenha o romantismo que podem 
lhe dar momentos muito felizes 
e inesquecíveis neste começo de 
semana. Uma visão mais positiva 
do mundo domina a sua mente, não 
exagere. Compromissos materiais 
poderão ser produtivos e trarão 
lucros. 67/467 – Verde.

Encare tudo dentro da realidade, 
como ela é não imagine além dos li-
mites. Sonhos podem ser reveladores 
e mostrar o que ainda não conseguiu 
compreender. Olhe o lado bom de 
uma situação ou de uma pessoa, evite 
preocupar-se tanto com os defeitos. 
67/367 – Verde.

Busque a sintonia de alma com 
seu par. Mais sensível, precisará de 
algum isolamento para produzir. A 
refl exão e a meditação são funda-
mentais para saber o que deseja 
com a Lua em Peixes. Depois do 
aniversário irá conquistar o que 
deseja, saiba esperar. 68/368 – Azul.

Com o Sol em Escorpião precisam 
evitar atitudes moralistas demais que 
o levam ao pessimismo. Vai querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia. Muda o seu modo de ver a 
vida, mas a imaginação precisa ser 
contida, nada de exageros com a Lua 
em Peixes. 55/355 – Branco.

Pode ter graves difi culdades desa-
fi ando a autoridade de alguém. Man-
tenha o ritmo naquilo que é realizado. 
O gosto pela harmonia e a carência 
afetiva completam esta infl uência do 
último signo da água. Tenha muita 
habilidade nas negociações e nas 
relações de negócios. 21/521 – Azul.

Ótimo momento para o lazer e con-
tato com as pessoas de suas relações 
no fi nal do dia. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer e 
só com calma e bom senso tudo 
irá melhorar. Atividades sociais e 
ligadas ao conhecimento serão as 
mais favorecidas. 54/454 – Verde.

Estará mais carinhoso e irá querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia, junto da família, amigos 
ou da pessoa amada. Tente realizar 
que não deu certo mais uma vez, mas 
prepare tudo antes. A persistência 
e a força de vontade poderão trazer 
sucesso. 88/288 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 30 de Outubro de 2017. Dia de São Ponciano, São 
Lupércio, São Geraldo de Potenza, São Zenóbia, e Dia do Anjo 
Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia da Decoração, Dia 

do Material Bélico, Dia do Lobinho, Dia do Comerciário 

e Dia do Balconista. Hoje aniversaria o ator Kevin Pollack 
que faz 60 anos, o ex-jogador de futebol e ex-técnico Diego 
Maradona que completa 57 anos, o ator João Vitti que nasceu 
1977 e a atriz Natália Lage que chega aos 39 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é independente e precisa de liberdade 
para se dedicar aos seus diversos interesses. Deve estar apaixonado 
ou em boas companhias para sentir-se feliz e satisfeito. Muitas pessoas 
nascidas nesse dia serão reconhecidas como grandes atores, músicos ou 
comediantes. Sempre terá forças e condições para enfrentar a ação das 
pessoas de má fé. Tenaz e insistente em seus propósitos poderá obter o 
êxito pelo esforço e pela correta utilização de seus talentos. A grande 
possibilidade de tornar-se uma pessoa admirada pode ser transformada 
em uma liderança positiva e respeitosa no ambiente em que vive.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. 
Curtas, pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e 
rasgada, problemas. Com pulgas, riqueza atra-
vés do jogo. Branca, novos amores. Colorida, 
casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para conquistar alguém: Todas as vezes que 
você desejar conquistar alguém faça este ritual. 
Triturar seis morangos em um copo de leite e 
adicionar 1 colher de leite condensado. Mexa 
esta mistura e diga: “Assim que você tomar este 
néctar você cairá aos meus pés de paixão me 
desejando ardentemente”.
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Eva Wilma e Heloá Holanda, 
cantora semifi nalista do progra-
ma X Factor Brasil, se apresentam 
cantando juntas em show inédito.  
“Crise, que Crise?” é um espetá-
culo que une vários ritmos e chega 
na capital paulista, no dia 2 de 
novembro, em única apresenta-
ção. O show  que vai do pop rock, 
passando por músicas do folclore 
ao compositor Villa Lobos, foi 
idealizado por John Herbert Jr., o 
Johnnie Beat, cantor, compositor 
e fi lho da atriz Eva Wilma, pro-
mete grandes emoções. A banda, 
composta especialmente para 
essa ocasião, ainda trará canções 
de sucesso de Nando Reis, Samuel 

Rosa, Erasmo Carlos, passando 
por The Beatles, Lou Reed e 
fi nalizando com o grande nome 
da música brasileira, Gilberto 
Gil. Sempre à sua maneira, com 
um pouco de rock n’roll e um 
sotaque blues. Com, violão: John 
Herbert Jr, piano e voz: William 
Paiva, teclados: Johnny Mante-
lato, guitarra: Leandre Gomes, 
contrabaixo: Samuel Junior, 
baixo: Felipe Marques e bateria: 
Wellington Maia.

Serviço:  Teatro J. Safra, R. Josef 
Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Quinta (02/11) às 21h. Ingressos: de R$ 
15 a R$ 60.

Nota
De 3 a 12 de novembro acontece o III Encontro Internacional de 

Mulheres Palhaças  com mais de 20 atividades voltadas à palhaçaria 
feminina, que vão desde vivências, espetáculos, workshops e cor-
tejos, realizados em oito espaços da capital paulista, com entrada 
gratuita. Com a participação de mais de 50 artistas, o encontro 
busca valorizar a atuação feminina na arte da palhaçaria, que por 
muito tempo foi prioritariamente masculina. Mais informações: 
(encontrodemulherespalhacas@gmail.com). 

Infantil 
O novo show “Da gestação aos 

primeiros anos” do CD infantil 
Vida de Criança com Isadora Canto 
refl ete sobre questões da infância e 
a proposta de cantar sobre as des-
cobertas naturais dos pequenos. 
O show minimalista apresenta em 
seu repertório músicas do seu mais 
novo CD, Vida de Criança, como 
Avós, Vôvó, Banho Bom, Pitanga e 
Para Parabéns, além das músicas 
já conhecidas do CD Vida de Bebê 
e uma canção inédita composta 
recentemente pela cantora. A 
proposta é a preocupação de não 
superestimular os pequenos com 
muitas cores, barulhos e excessos. 
Assim, na contramão da tendência 
atual ao superestímulo, suas mú-
sicas refl etem sobre o contato dos 
pequenos com os sons da natureza, 
brinquedos artesanais, além do 
reconhecimento do próprio corpo 
e outras sensibilizações naturais 
e espontâneas. Músicos: Violão e 
guitarra -Thiago Pitia, percuteria 
- Pedro Prado, teclado - Maurício 
Orsolini.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Parque Industrial Tomas Edson, tel. 
3611-3042. Sábado (4) e domingo (5) às 
16h. Ingressos: de R$ 15 a R$ 35.

Vânia Bastos e o baixista Marcos Paiva.

O show “Concerto para Pixinguinha” retorna a São Paulo 
para única apresentação no dia 11 de novembro. Ao lado 
de Marcos Paiva (que também assina a direção musical 
do show), Vânia Bastos interpreta clássicos do repertório 
de Pixinguinha, como “Rosa”, “Carinhoso” (que, neste 
ano de 2017 completa 100 anos) e “Urubu Malandro”, 
além de temas menos conhecidos do compositor, como 
“Samba de Fato”, “Isto é que é viver” e “Fala Baixinho”.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1.000,  Belenzinho. Sábado (11) 
às 21h.Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Du Kammargo como Melissa.

Após encantar o público em “A Banheira”, a amante inusitada 
mais carismática do Brasil ganhou seu próprio espetáculo. Um 
stand up? Um show? Um solo? Será um workshop? Com seu 
impagável senso de humor, Melissa conta tudo sobre o babado, 
ela fala sobre seu corpo, sobre clientes, fetiches, dinheiro, além 
de contar muitas outras fofocas e curiosidades...! E tudo isso, é 
claro, com todo o seu charme, ironia e imenso senso de humor. 
Não deixe de vir. Cheia de carisma e carinho, a Melissa te espera 
para muitas risadas.Com Du Kammargo.

 Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila 
Andrade, tel. 2122-4087. Sextas às 21h30. Ingresso: R$ 50. Até 03/11.

Sucesso de crítica e 
público, o monólogo 
“Alice”, retrato de 
mulher que cozinha 
ao fundo retrata a 
relação de amor entre 
a poetisa Gertrude 
Stein (1874-1946) e a 
cozinheira e escritora 
Alice B. Toklas 
(1877-1967), que 
dedicou os últimos 
21 anos de sua vida 
à divulgação da obra 
de sua companheira 
em uma época que 
nem se falava em 
homoafetividade

Na efervescente Paris 
dos anos de 1920 e 1930, Gertrude 
recebia aos sábados em sua casa na 

Marina Corazza.

Quem te enviou?
mes Joyce, os pintores Pablo 
Picasso, Georges Braque e 
Henri Matisse, além de outros 
artistas e críticos de arte que re-
presentavam a nata intelectual 
europeia da época. Os quadros 
de todos esses artistas adorna-
vam as paredes da residência. 
Esses ilustres convidados se 
encontravam aos sábados na 
casa das duas escritoras nor-
te-americanas, diante de uma 
mesa farta, para travar grandes 
debates sobre estética e arte, 
sobretudo sobre o cubismo, 
movimento artístico que estava 
em alta naquele tempo. Para 
ter acesso à casa e às longas 
conversas que se desenrola-
vam no ateliê anexo, bastava 
ao recém-chegado responder 
à pergunta “quem te enviou?”. 
Com Nicole Cordery 

Serviço: Biblioteca Mário de Andrade, R. da Consolação, 
94,  Consolação, tel. 3775-0002. Segundas, às 19h. Entrada 
franca.. Até 27/11.
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27 Rue de Fleurus os escritores Ernest 
Hemingway, Guillaume Apollinaire e Ja-

MPB
Divulgação

Fofocas e curiosidades
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Ciclos
Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba...... 
Que os Ciclos da Vida Sao 
Infi nitos... e sempre servem à 
você, porque a vida é um pro-
cesso que serve a própria vida. 
Quando as coisas parecem estar 
se afastando para longe de você, 
movendo-se em outra direção, 
portas estão sendo fechadas, 
oportunidades sendo desperdi-
çadas, lembre-se que todas as 
coisas são cíclicas - incluindo a 
própria vida. O que você está 
enfrentando é temporário - seja 
“bom” ou “ruim”. Então pare de 
chamá-lo de uma coisa ou de ou-
tra, e simplesmente abrace com 
o que está acontecendo agora. 
Você vai passar por tudo isso 
muito mais pacifi camente. E um 
dia você vai chamá-lo de tudo 
de “bom”. Você não precisará 
pensar mais do que um segundo 
para saber exatamente por que 
recebeu esta mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

Única apresentação
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Atributos:
 • Literalidade – vale o 

que está escrito no 
título “no sentido de 
que quanto à extensão 
e às modalidades desse 
direito vale exclusiva-
mente o que consta do 
teor do título.

 • Autonomia – Constitui 
um direito autônomo, 
independente da rela-
ção que lhe deu origem.

  “A declaração cartular 
– diz Tulio Ascarelli – 
“é uma declaração de 
vontade fruto de direito 
autônomo”.

 • Cartularidade – O Título 
de Crédito deve ser 
expresso através de um 
documento, pois não 
existe título cambiário 
oral.

 • Emissão – O Título 
poderá ser emitido a 
partir de caracteres 
criados em computador 
ou equivalente, em que 
constem da escritura-
ção do emitente.

  ( § 2º do artigo 889 do 
Código Civil).

Circularidade:
 • Signifi ca a possibilidade 

de transferência para 
terceiros consideran-

do-se como não escrita 
a cláusula proibitiva do 
endosso ( art. 890 do 
Código Civil ).

 • Transferência 

 • A Transferência do 
título de  crédito 
implica a de todos os 
direitos que lhe são 
inerentes (Art. 893 
do Código Civil).

Garantias: 
 • Aval – O Título de Cré-

dito pode ser garantido 
por aval, desde que 
contenha obrigação 
certa de pagamento.

 • Penhor – Embora a ex-
pressão penhor tenha 
signifi cado genérico, no 
sentido de bem móvel 
nesse caso será empre-
gada na forma restrita 
aos títulos de Crédito.

Títulos de Crédito 
Cambiários em 
espécie
 • Letras de Câmbio

 • Nota Promissória

 • Cheque 

 • Duplicata 

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Notas sobre os 
Títulos de Crédito

Leslie Amendolara (*)

O pretendente: NATANAEL DO NASCIMENTO SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Fortaleza (Pacatuba) - CE, no dia (05/03/1997), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Narciso Pedro de Sousa e de 
Maria Erinalda do Nascimento Sousa. A pretendente: BRENA KELLY FERNANDES 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Fortaleza (1º Ofício) - CE, 
no dia (12/10/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ricardo do Nascimento de Sousa e de Ana Paula Fernandes.

O pretendente: THIAGO DOS REIS DA SILVA FARIAS, estado civil divorciado, profi s-
são autônomo, nascido em Guaxupé - MG, no dia (18/03/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto da Silva e de Regina dos Reis 
Bento. A pretendente: STEFANIA SANTOS DE SANT’ANA, estado civil solteira, profi s-
são autônoma, nascida de Capim Grosso - BA (Registrada em Embu das Artes - SP), 
no dia (21/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marinelia de Sant’Ana Lima.

O pretendente: HUSSEIN ALI KATAA ALHRYSHAOOI, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico em informática, nascido no Iraque, no dia (03/07/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ali Kataa e de Sajdah Abdullah. A pretendente: 
MARCIA KIMIKO YSHIGUE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Ca-
pital, Vila Maria - SP, no dia (28/10/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Tadayoshi Yshigue e de Elenita Maria Yshigue.

O pretendente: SOUHEIL SIAGE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido na 
Síria, no dia (01/01/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Antoine Siage e de Madelen Mourad. A pretendente: JUARITA PREVIDELLI, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Catanduva - SP, no dia (17/01/1972), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Neide Previdelli Guidotti.

O pretendente: CLAUDINEI TOLINI, estado civil divorciado, profi ssão técnico em plástico, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (31/01/1967), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Tolini e de Nadyr Therezinha Asperti Tolini. A preten-
dente: CRISTIANE ABILIO DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (25/11/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Coriolano Abilio da Costa e de Fatima Maria do Nascimento Costa.

O pretendente: CLAUDINEY ROQUE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logísti-
ca, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/03/1978), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudemir José Roque e de Mirlei Aparecida 
Machado Roque. A pretendente: LUCIANA KARDEC CARDOSO, estado civil solteira, 
profi ssão escriturária, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/08/1982), residen-
te e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alan Kardec Cardoso e de 
Sebastiana Lacerda Cardoso.

O pretendente: JOSÉ SÉRGIO CORREIA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Nazaré da Mata (Condado) - PE, no dia (18/04/1978), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ediladio Alves Dias e de Maristela de Araujo 
Correia Dias. A pretendente: MARIA JOSÉ DE LIMA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Condado - PE, no dia (15/11/1967), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marinho de Oliveira 
e de Ilza Ramos de Lima Oliveira.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia (25/02/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino de Santana e de Joana Vicente 
de Santana. A pretendente: MARIA JOSÉ ALVES DE JESUS, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Coaraci - BA, no dia (19/03/1958), residente e domici-
liada nesta Capital - SP, fi lha de Milton Passos de Jesus e de Carmita Alves de Jesus. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: AMARO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão pedreiro, nascido em São Raimundo Nonato - PI, no dia (01/12/1967), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro Pereira dos Santos e de 
Ana Josefa Pereira. A pretendente: LUANDA DE ALMEIDA LUNA, estado civil solteira, 
profi ssão vigilante, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (27/11/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Souza Luna e de Marelita 
Rodrigues de Almeida Luna.

O pretendente: ANDERSON CARLOS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
metalúrgico, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (23/10/1976), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilsa Aparecida de Araujo e de 
Jorge Moises de Araujo. A pretendente: FERNANDA KENIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(03/08/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Djair da 
Silva e de Maria Aparecida Custódio da Silva.

O pretendente: FEDNOR DECILIEN, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
na República do Haiti, no dia (21/07/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mecker Delicien e de Antoine Valcin. A pretendente: CHIMENE 
CHATALIER, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida na República do Haiti, 
no dia (30/12/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Idovic Chatelier e de Lucia Fabe.

O pretendente: WESLLEY HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão conferente, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (31/05/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves dos Santos e de 
Silvana Regina Almeida dos Santos. A pretendente: MONIQUE NASCIMENTO SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de compras, nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) 
- SP, no dia (18/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cícero José da Silva e de Luciete do Nascimento.

O pretendente: SILVIO JOSÉ TELES, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (12/04/1970), residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho 
de Edison José Teles e de Clarice Biana Teles. A pretendente: MARILENE ALMEIDA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaguaí (1º Distrito) - RJ, 
no dia (30/09/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Martiniano de Souza e de Tercilia Fonseca de Souza. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: JOSENILDO ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de RH, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (01/07/1987), residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Josivaldo Felix dos Santos e de 
Elisabete Maria de Almeida dos Santos. A pretendente: THAÍS BARRETO PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão psicóloga clinica, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(02/10/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauri-
cio dos Reis Pereira e de Elza dos Santos Barreto. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do Cartório do município de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.

O pretendente: LUIS FELIPE MONARI, estado civil solteiro, profi ssão servidor públi-
co, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (30/05/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Aparecido Monari e de Marcia Cristina 
Saladini Monari. A pretendente: NATÁLIA BRIZZI CALIMAN, estado civil solteira, pro-
fi ssão administradora, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (10/07/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eustaquio Caliman e de Claudia 
Maria Ré Brizzi Caliman.

O pretendente: DAVI WILSON LANGIANI, estado civil solteiro, profi ssão técnico mecânica, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/11/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Langiani e de Maria Aparecida Langiani. A 
pretendente: DANIELA VIEIRA MARTIN, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia (17/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de German Martin Lopez e de Maria Candida Vieira.

O pretendente: RODRIGO FÉLIX TEODORO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Minas Novas - MG, no dia (01/07/1996), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Arlindo Felix Guimarães e de Leonora Teodoro Félix. A preten-
dente: ACSA TALYTA ALVES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (06/03/1995), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eli Antonio Ferreira e de Marli Alves Sampaio 
Ferreira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: MAURICIO JOSÉ DO CARMO, estado civil divorciado, profi ssão eletro-
técnico, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (22/08/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo José do Carmo e de Maria Luiza da 
Silva do Carmo. A pretendente: JANAÍNA GUIMARÃES ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em São José de Goiatuba (Santa Maria do Suaçui) - GO, 
no dia (26/12/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Alves do Nascimento e de Zilha Andrade Guimarães.

O pretendente: KEYZER PAGANINI MARCILIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/05/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Marcilio Neto e de Sonia Cassia Paganini 
Marcilio. A pretendente: DANIELA SILVA ROCHA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/09/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emanuel Messias Rocha Santos e de Ana 
Paula Silva Santos.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: KHALIL DE LIMA KASSAB, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hachem Khalil Kassab e de Teresinha de Lima 
Kassab. A pretendente: CAMILA AGUIAR SERRÃO CARDOSO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
(16/03/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio 
Cardoso da Silva e de Rosangela Aguiar Serrão Cardoso da Silva.

O pretendente: JOSÉ MÁRCIO SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em Cuité - PB, no dia (25/02/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Paulino dos Santos e de Maria José 
Soares dos Santos. A pretendente: CARLA ROBERTA CRISTALDO, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (20/11/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Lourenço Cristaldo 
e de Marcia Aparecida de Souza Cristaldo.

O pretendente: KAUÊ RUAS GARRIDO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (10/06/1990), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Ricardo Ramalho Mendes Garrido e de Katia Aparecida Ruas Garrido. 
A pretendente: ADRIANE SILVA DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão fi siotarepeuta, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/01/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irenaldo Terto da Cunha e de Maria de Lourdes da 
Silva da Cunha. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ROBSON CASTILHO RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, Ermelindo Matarazzo - SP, no dia (25/01/1965), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Castilho Ramos e de Maria 
Francisca Ramos. A pretendente: CLEUZA NUNES MACHADO, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de administração, nascida em Santos - SP, no dia (06/08/1969), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor Nunes Machado 
e de Enedina dos Santos.

O pretendente: RONNIE PETERSON DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
funileiro, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (30/03/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Teixeira de Almeida e 
de Regiane Agnoleto de Almeida. A pretendente: MARCELA MARIA DA SILVA INA-
CIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de laboratório, nascida em Guarulhos - SP 
(Registrada  no 27º Subdistrito do Tatuapé, São Paujo - SP), no dia (27/10/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Inacio Sobrinho 
e de Nelsina Maria da Silva Inacio.

O pretendente: EDER CAMILO VITOR, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/12/1982), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Edvaldo Braz Vitor e de Iris da Silva Camilo Vitor. A pretendente: 
CARINA EVANGELISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceira, 
nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (16/08/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jailson Vitorio dos Santos e de Marli Evangelista 
dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado

O pretendente: WAGNER DA SILVA SERAFIM, estado civil solteiro, profi ssão supervi-
sor de cobrança, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (28/04/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tadeo Serafi m e de Teresa 
da Silva Serafi m. A pretendente: FLAVIANA DA SILVEIRA ANACLETO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(20/04/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilton 
Anacleto e de Edna da Silveira Anacleto.

O pretendente: LUIZ CARLOS TEIXEIRA FRANCO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em Paraíso do Norte - PR, no dia (24/04/1969), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Teixeira Franco e de Cicera 
Rodrigues Teixeira Franco. A pretendente: DIVINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Canto do Burito - PI, no dia (19/12/1967), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Camilo José da Silva e de 
Barbara da Conceição e Silva.

O pretendente: LOURIVAL CAETANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Piraposinho - SP (Registrado no 27º Subdistrito, Tatuapé, São 
Paulo - SP, no dia (29/03/1956), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Caetano dos Santos e de Maria Clara dos Santos. A pretendente: 
MARIA DE JESUS DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Meruoca - CE, no dia (23/02/1964), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Victor Dias da Silva e de Raimunda Nonata da Silva.

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

Empresas & Negócios

O acervo é focado em 
obras que dizem 
respeito à cultura e 

história do Brasil a partir 
do século 16, época em 
que começam a circular os 
primeiros mapas e livros 
sobre a América Portugue-
sa, com pinturas e estudos 
científi cos sobre a natureza 
do país. 

As imagens vão desde a 
chegada dos portugueses 
no século XVI até o início 
do século XX. O portal dará 
acesso às imagens em alta 
definição, com recurso de 
zoom para que as obras 
possam ser observadas em 
detalhes. Também estão 
disponíveis informações 
sobre cada peça: origem, 
temas, histórias e ficha 
catalográfica. Entre outras 
obras, a Biblioteca Nacio-
nal coloca no site dese-
nhos originais de algumas 
das principais expedições 
científicas no território 
brasileiro, imagens que 
i lustraram publicações 
do século 19, e peças de 
artistas como Michelerie 
e Franz Keller.

Do acervo do Instituto 

Cena na Rua Direita (atual Rua Primeiro de Março),

nanquim, aquarela e guache sobre papel de Paul Harro-Harring.

Coleção iconográfi ca brasiliana 
é disponibilizada na internet
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Duas mil e quinhentas obras iconográfi cas do acervo da Biblioteca Nacional, do Instituto Moreira Salles 
(IMS), do Itaú Cultural e da Pinacoteca de São Paulo já estão disponíveis gratuitamente na internet no 
portal Brasiliana Iconográfi ca

Moreira Salles destaca-se 
o desenho Cidade de São 
Paulo (1825-1826), do artis-
ta inglês Charles Landseer, 
um dos únicos registros da 
área central da cidade do 
século 19, assim como a 
Cena na Rua Direita (atual 
Rua Primeiro de Março), 

do dinamarquês Paul Har-
ro-Harring.

Do Itaú Cultural está dis-
ponível, entre outras obras, 
Povoado numa Planície Ar-
borizada, óleo sobre madeira 
de Frans Post, datado do 
século 17, a primeira obra 
da Coleção Brasiliana Itaú. 

Entre os itens do acervo da 
Pinacoteca está uma das 
raras pinturas a óleo de 
Jean-Batiste Debret, datada 
de 1816, assim como um 
conjunto de desenhos em 
nanquim de Karl von Planitz 
para o álbum 12 vistas do Rio 
de Janeiro (ABr).

Os dois leilões de áreas do polígono do 
pré-sal das bacias de Santos e Campos, 
constantes da 2ª e 3ª rodadas realizados 
sexta (27) pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) conseguiram arrecadar para os 
cofres da União R$ 6,15 bilhões em 
bônus, vendendo seis dos oito blocos 
ofertados – o equivalente a 75% de toda 
a área ofertada. Vão ainda propiciar 
R$ 760 milhões em investimentos nos 
próximos anos.

O resultado foi comemorado pelo 
ministro de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho, e pelo diretor-geral da ANP, 
Décio Oddoni. Para o ministro, as duas 
rodadas registraram resultados acima 
da expectativa e recolocaram o Brasil 
no cenário mundial do petróleo, além 
de trazer investimentos para o país. “O 

A previsão é que os blocos leiloados vão propiciar R$ 760 milhões em 

investimentos nos próximos anos.

Leilões do pré-sal arrecadam R$ 6,15 bilhões e vendem 75% da área ofertada
resultado excelente obtido hoje é fruto 
do trabalho desenvolvido, e mostra 
acima de tudo a confi ança retomada 
junto às grandes empresas internacio-
nais. Os percentuais de óleo excedentes 
ofertados pelas empresas ultrapassaram 
em muito o que esperávamos. Eu estou 
muito feliz com o sucesso estrondoso 
do leilão”.

Sobre a possibilidade de o Congresso 
vir a promover mais mudanças na Lei de 
Partilha, o ministro disse que o leilão 
atestou o êxito das alterações na lei, mas 
que o governo está “aberto a sugestões” 
que levem ao aperfeiçoamento das 
regras dos leilões. Para Décio Oddoni, 
as duas rodadas de hoje demonstraram 
que “o Brasil está de volta ao cenário do 
mercado de petróleo mundial.  Na 2ª 
Rodada, o ágio do excedente em óleo 

ofertado alcançou 260,98%, e na 3ª Ro-
dada, 202,18%. A 1ª Rodada de Partilha, 
realizada em 2013, que ofereceu a área 
de Libra, teve ágio zero, uma vez que a 
área foi arrematada pelo excedente em 
óleo mínimo defi nido no edital.

Para a ANP, o sucesso das rodadas 
“refl ete as mudanças regulatórias re-
alizadas pelo governo brasileiro, que 
tornaram o ambiente de negócios no País 
mais atraente a empresas de diferentes 
portes, e a própria atratividade das áreas, 
uma vez que o pré-sal brasileiro possui 
um dos maiores potenciais de reservas a 
serem desenvolvidas no planeta”. Entre 
os aprimoramentos na legislação, está o 
fi m da obrigatoriedade de a Petrobras 
ser operadora única no pré-sal, abrindo 
oportunidade para a entrada de outras 
empresas (ABr).
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INICÍO MINHA COLUNA comentando a ruidosa repercus-
são da notícia do fim do ‘Pânico’ na Band. Em crise há tempos, 
o programa chega ao fim em dezembro, após cinco anos e meio 
na emissora do Morumbi. Por ordem da direção não haverá 
renovação.

O HUMORÍSTICO, LIDERADO POR EMÍLIO SURITA, 
enfrenta decadência no IBOPE que faz frequentemente atrair 
menos público que o concorrente direto ‘O Encrenca’, da Rede 
TV. Neste ano a atração da Band registrou apenas 4,7 pontos 
de audiência em média, e vem caindo gradativamente por falta 
de interesse dos telespectadores. 

PARA O PROGRAMA QUE JÁ MARCOU A MÉDIA DE 

10 PONTOS de audiência, o diagnóstico da queda é óbvio. A 
dificuldade de se reinventar fez a atração patinar no gênero que 
ajudou a renovar quando surgiu na TV, um humor baseado na 
esculhambação. Porém, se mostrou repetitivo e datado.

O FESTIVAL DE BRINCADEIRAS, ORA ESCATOLÓGI-

CAS ORA VIOLENTAS, não surte mais efeito. Já o talento dos 
humoristas são inegáveis, até porque o problema do ‘Pânico’ é 
o formato que não se renovou. Enquanto isso na Globo o ‘Zorra 
Total’ surpreende pela ótima audiência, desde a sua reformulação 
em 2015, marcando 22 pontos no IBOPE. 

O ‘ZORRA TOTAL’ TEM SURFADO NA CRISE ÉTICA 

DO PAÍS. O brasileiro gosta de rir do deboche que o programa 
faz dos políticos. Quanto ao ‘Pânico’, seu final é decadente. 
Termina por não ter evoluído e, acima de tudo, por ter cansado 
os telespectadores, que optaram por outras programações nos 
canais concorrentes.

A VIÚVA DE LOMBARDI PERDE A AÇÃO TRABALHIS-

TA contra Sílvio Santos. A parceria entre o locutor e o dono do 
SBT, que durou mais de 30 anos e terminou na TV em 2009, 
com a morte de Lombardi, foi parar nos Tribunais.  A ação  tra-
balhista que a família movia contra Sílvio Santos deu a vitória 
ao homem do Baú por unanimidade.

A ALEGAÇÃO DA VIÚVA DE LUIZ LOMBARDI NETO 
foi que, a partir de fevereiro de 2008, o SBT tirou o vínculo 
trabalhista do locutor, obrigando-o a emitir notas fiscais para 
receber seus salários. Com isso a defesa do locutor entendia que 
o SBT queria fraudar a legislação trabalhista para classificar o 
locutor como trabalhador autônomo.

EM DECISÃO UNÂNIME, A 1ª VARA DO TRABALHO 

DE SÃO PAULO julgou o pedido improcedente e considerou 
ser “perfeitamente possível”  trabalhar como locutor de forma 
autônoma. A coluna procurou os envolvidos mas nem SBT e 
nem a família do Lombardi quiseram comentar o caso. 

FRASE FINAL: É o caráter dos homens e não o seu saber 
que lhes determina o êxito.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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Noventa e quatro por cento dos brasilei-
ros já tomaram alguma atitude para reduzir 
os gastos mensais. O dado foi apurado 
pela ANBIMA (Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais) em pesquisa realizada com a po-
pulação economicamente ativa das classes 
A, B e C, em todo o país. Entre as princi-
pais práticas para contenção de despesas 
estão a compra de produtos mais baratos 
ou sem marca (72%); a decisão de não 
adquirir itens de vestuário ou supérfluos 
(71%); e a troca de viagens de férias por 
destinos mais baratos ou alternativas de 
lazer gratuitas (71%).

“Os resultados mostram que, em tempos 
de crise, as pessoas estão tomando decisões 
inteligentes para otimizar o orçamento 
familiar. Essas atitudes, porém, ainda são 
emergenciais e não indicam mudança de 
comportamento no longo prazo”, afirma 
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Brasileiros adotam medidas 
para contenção dos gastos mensais

18ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039926-23.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEILA MARCIA DE 
CAMPOS, CPF 048.344.738-21, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. 
ESCOLAR - COOPESCOLA lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 16.853,06 (atualizado até 
31/08/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a flu ir após os 20 
dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021257-
77.2011.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
VINICIUS DE FAVARI QUERO, CPF 359.932.228-75 que nos autos da ação de Monitória, em fase 
de Execução de Sentença proposta por AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, para o 
recebimento de R$ 37.135,61 (Abril/2017), foi efetuada a penhora online via BACENJUD, no valor de 
R$ 516,10 em 10/04/2017, em nome do executado. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereça impugnação 
à penhora (art. 525 do NCPC), independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de Outubro de 2017. 

O presidente John F. Kennedy desembarcando em Dallas pouco 

tempo antes de sua morte.

Entre os pontos mais in-
teressantes destacados 
pela mídia norte-ame-

ricana, estão uma possível 
conexão do atirador Lee Harvey 
Oswald, morto dois dias após 
assassinar o mandatário, com a 
polícia secreta da então União 
Soviética, a KGB, e suspeitas 
sobre a relação com Cuba.

Segundo um dos memo-
randos do FBI, os soviéticos 
chegaram a pensar em uma 
“conspiração bem organizada” 
da ultradireita nos Estados 
Unidos porque temiam que 
algum “general irresponsável” 
lançasse um míssil contra seu 
território por conta do assassi-
nato. Já um memorando da CIA 
sugere que Oswald conversou 
com um oficial da KGB na Em-
baixada da Rússia na Cidade do 
México, dois meses antes de 
assassinar o presidente. Esse 
representante seria o responsá-
vel pela seção de “sabotagem e 
assassinatos” da polícia secreta 
soviética.

No entanto, em outro docu-
mento do FBI, há a informação 
de que os dirigentes daquele 
país consideravam o atirador 
um “maníaco neurótico”. Outro 
texto mostra o registro de uma 
conversa entre dois cubanos, 
um dos quais identificado como 
um espião do governo, em que 
um deles afirma que conhecia 
Oswald e o considerava um 
“bom atirador”. Por conta da 
suspeita de que Cuba tivesse 
alguma ligação com a morte, 
o procurador-geral Robert 
Kennedy, em 1975, afirmava a 
um dirigente que a CIA tinha 
conseguido um intermediário 
para se aproximar de um “ma-

Documentos sobre morte de JFK 
mostram suspeitas sobre URSS

Com a divulgação de mais de 2,8 mil documentos sobre a morte do ex-presidente dos Estados Unidos 
John F. Kennedy, novos detalhes sobre a dinâmica do assassinato de 1963 estão surgindo

documentação, que foi divul-
gada pelo Arquivo Nacional, 
não foi tornada pública por 
Donald Trump, após a solicita-
ção tanto do FBI como da CIA, 
por conterem informações que 
podem trazer “perigo” para a 
segurança da nação. O republi-
cano colocou sigilo por mais seis 
meses nessa documentação, 
que representa cerca de 5% 
dos dados.

O assassinato do presidente 
Kennedy, um dos mais emble-
máticos da história recente 
dos EUA, ocorreu no dia 22 
de novembro de 1963, en-
quanto ele desfilava em carro 
aberto na cidade de Dallas. A 
investigação final do crime, 
divulgada em setembro de 
1964, mostrava que Oswald 
atirou do teto de um prédio e 
que “não há evidência de que 
tanto Lee Harvey Oswald ou 
Jack Ruby sejam parte de qual-
quer conspiração, doméstica 
ou internacional”.

Outro fato interessante reve-
lado até o momento é de que 
o jornal britânico “Cambridge 
News” recebeu um telefonema 
anônimo, cerca de 25 minutos 
antes do assassinato, informan-
do que “uma grande notícia” 
estava para acontecer nos Es-
tados Unidos. Esse documento 
havia já sido divulgado em julho, 
mas passou despercebido pela 
mídia do país naquela época. 
O memorando, datado em 26 
de novembro de 1963, foi en-
viado pelo vice-diretor do FBI, 
James Angleton, ao diretor do 
‘bureau’, Hoover. A informa-
ção havia sido repassada pelo 
serviço secreto britânico aos 
norte-americanos (ANSA).
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fioso”. Esse homem receberia 
US$ 150 mil para matar o líder 
cubano, Fidel Castro, por en-
venenamento.

Um dos documentos já 
analisados mostra que o pre-
sidente Lyndon B. Johnson, 
que era vice de Kennedy e que 
assumiu o posto após a morte 
do democrata, acreditava que 
o crime fora cometido como 
uma resposta ao assassinato 
do presidente do Vietnã, Ngo 
Dinh Diem, durante a guerra. 
Um memorando do FBI fala 
sobre a proteção de Oswald 
após assassinar Kennedy. No 
texto, o diretor do FBI, J. Edgar 
Hover, afirma que “notificou 
o chefe de polícia” e que ele 

“garantiu que Oswald teria 
proteção suficiente”.

A notificação ocorreu porque 
a polícia recebeu uma ameaça 
de morte contra Oswald, uma 
noite antes do crime. Porém, 
essa proteção não foi suficien-
te e o assassino acabou sendo 
morto por Jack Ruby, dono de 
um clube na cidade de Dallas, 
durante uma de suas saídas 
escoltadas da delegacia para a 
prisão. De acordo com o jornal 
“The New York Times”, a maior 
parte dos dados analisados até 
o momento mostram “o drama 
e o caos” que foram os dias e 
meses que se sucederam após 
o crime. 

No entanto, uma parte da 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0322834-03.2009.8.26.0100 (USUC 804) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Genilson Junior de Albuquerque, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Visconde de 
Jerumin, nº 108 - Jardim Vila Formosa - 46º Subdistrito Vila Formosa - São Paulo - SP, com área de 
125,00m², contribuinte nº 116.192.0091-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0054514-74.2012.8.26.0100 - 1343/12./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mathilde da Silva Camargo e filhos - Valter da Silva 
Camargo, Isabel Aparecida da Silva Camargo Gomes, Claudia da Silva, +Paulo Sergio Thomaz e 
Claudia Brito Thomaz, Abramas Arnoldo Felmanas ou Arnoldo Delmanas, Fanny Tabacow Felmanas 
ou Faine Tabacow Felmanas, +Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, Moyses Kantor 
e Elsa Kantor, Icek Wajnberg e Mina Wajnberg, Antonio Camargo, +Maria Izilda Campos di Nizo e 
Alexandre di Nizo, +Adriano di Nizo e Andrea Campos di Nizo, Marcos Vinicius Gomes de Moraes, 
Espolio de Mina Wajnberg p/ inventariante Daisy Wajnberg, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcelo Nascimento Lima 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 28, 
nº 56, atualmente é chamada de Rua Jorge Alves Ferreira, 182, Butantã, 13º subdistrito, São Paulo - 
SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

HP LIGHTING COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA. torna
público que requereu à SEMA a Licença Prévia e de Instalação, para Fabricação de
Luminárias e outros Equipamentos de Iluminação, sito à Viela Urga, nº 270. V. Nova
Bonsucesso. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo PA nº 57430/2017.

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

Jaques Grinberg – Marcelo Ortega – Mauri-

cio Sita (Coords) – Literare – Dezoito mestres das 
áreas de vendas e gestão de carreira, dissertam sobre 
os assuntos atinentes, com muita leveza, permitindo 
imediato entendimento, sem perder profundidade 
e foco. Todos trouxeram suas experiências, aliás, 
muito ricas. Trata-se de uma ótima ferramenta de 

trabalho e aprendizado. Factível!

Vendas: A chave de tudo

Denise G Ramos – Maria Carmo De Biase – 

Maria H Balthazar – Neusa M Sauaia – Roseli 

R Sayegh – Stella T. Malta – Summus -  Seis 
psicólogas paulistas, lastreadas em suas experiên-
cias clinicas, investiram muitos anos em pesquisas 
comparativas, entre sete animais – asno; camelo; 
gato; golfinho; morcego, raposa e rato - que natu-

ralmente convivem com seres humanos e, que fazem parte de 
nossa história e cotidiano, envolvendo origens e suas influencias,  
no decorrer de toda história da humanidade.  Profissionais de 
saúde irão adorar. Num linguajar simplificado, pode ser lido por 

leigos. Instrutivamente interessante.

Os Animais e a Psique – Vol 2
Giulianno Perri – Scortecci – Titulo com viés 

que impressiona, pela provável violência, guarda em 
suas páginas, interessantes “segredos”, advindos de 
uma personalidade inabalável, que à medida que os 
fatos gerados apresentem obstáculos, ele vai “pra 
cima deles”! Sabe aquela frase: “A vida dele, daria 
um livro”, pois é, a do autor emana bons conselhos. 

O leitor encontrará relatos de um jovem senhor, que desde 
muito cedo, sempre empreendeu, com muita técnica, tato e 
honestidade, conforme testemunhos. Em suma, trata-se de um 
belíssimo exemplo, que todo pai ou responsável, deverá mostrar 
aos seus tutelados. Admirável  personalidade.

Pra Cima Deles

Kel Kamoezze – Juliane Engelhardt (Ilus-

tr) - Autografia – Garotinha indagou a seus pais, 
sobre a verdade da crença popular, que há um pote de 
ouro no final do arco-íris. A explicação dúbia, aguçou 

ainda mais a mente de Nena. Após assistir a um filme rodado 
em Paris, visita-la tornou-se seu sonho de consumo. Exemplos 
de pertinácia, inteligência e gratidão, em texto rimado, numa 
ilustração de fino gosto e trato, farão muito bem à criançada 

alfabetizada. Recomendável.

As Luzes para Ser Feliz – Vol II

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

e serviços de transportes em 
geral; e 17% montaram grupos 
para fazer compras conjuntas. 
Quando perguntadas se fariam 
sacrifícios financeiros para a 
manutenção do padrão de vida 
e de consumo, a maior parte 
dos entrevistados (85%) res-
pondeu afirmativamente.

Para o levantamento, a ANBI-
MA contou com o apoio do Da-
tafolha. Foram realizadas 2.653 
entrevistas em 130 municípios 
brasileiros, com a população 
economicamente ativa, inativos 
que possuem renda e aposenta-
dos, das classes A, B e C, a partir 
dos 16 anos. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais, 
para mais ou para menos, no 
nível de confiança de 95%.

Martin Iglesias, vice-presidente do Comitê de Educa-
ção da ANBIMA. A tendência do compartilhamento 
também foi apontada pela pesquisa como um hábito 
de grande parte da população. 

Quarenta por cento dos entrevistados contaram 
que já trocaram produtos ou venderam itens que 
não usam mais; 31% trocaram serviços com outras 
pessoas e profissionais; 25% compartilharam carros 

3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0010382-
79.2010.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Rafael Xavier dos Santos, CPF 339.771.058-84, RG 42856359, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Abetec - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia , 
objetivando a cobrança da quantia de R$ 5.042,46 (07/2010), corrigida pela Tabela Prática Para 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais, com as mensalidades de abril a julho/2007 vencidas e não pagas. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de 
Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo acima assinalado. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007614-
80.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER à INOVAÇÃO 
RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 20.173.805/0001-44, que lhe foi proposta uma Ação Monitória 
por parte de STAR BYTE COMERCIAL LTDA, alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 
1.064,57, representada por cinco títulos protestados vencidos entre Março/Junho de 2015. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague o quantum reclamado devidamente atualizado, acrescido de honorários 
advocatícios de 5% (cinco por cento) ao valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais, 
ou em igual prazo ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito 
o titulo executivo judicial sem qualquer formalidade, nomeando-se no caso do silêncio Curador 
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

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

www.netjen.com.br
netjen@netjen.com.br


