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“Adolescência é 
a idade em que o 
garoto se recusa a 
acreditar que um dia 
fi cará chato como o 
pai”.
Apparício Torelly (1895/1971) 
(Barão de Itataré) Jornalista 
brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,65% Pontos: 
73.823,74 Máxima de +1,2% 
: 75.199 pontos Mínima de 
-0,65% : 73.823 pontos Volu-
me: 10,06 bilhões Variação em 
2017: 22,58% Variação no mês: 
-0,65% Dow Jones: +0,25% Pon-
tos: 23.435,01 Nasdaq: -0,17% 
Pontos: 6.716,53 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2626 Venda: R$ 3,2631 
Variação: -0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2730 Venda: R$ 
3,2736 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2400 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,18% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,39% ao 
ano. - Capital de giro, 10,65% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.277,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,54% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,500 
Variação: -0,75%.

bro) Cotação: R$ 3,2800 Variação: 
-0,12% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1624 Venda: US$ 1,1624 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7910 Venda: R$ 
3,7930 Variação: -0,5% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7430 Ven-
da: R$ 3,9370 Variação: -0,33%.

Futuro: -0,69% Pontos: 74.235 
Máxima (pontos): 75.815 Míni-
ma (pontos): 74.235. Global 40 
Cotação: 927,629 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

A balança comercial bra-
sileira teve superávit 
de US$ 5,2 bilhões em 

outubro, o que representa 
um recorde para o mês desde 
o início da série histórica do 
governo, em 1989. O resultado 
representa também o nono 
recorde mensal consecutivo. 
Os dados foram divulgados 
pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços 
(Mdic). De janeira a outubro, 
o saldo entre exportações e 
importações tem superávit 
de US$ 58,5 bilhões. Trata-
-se do maior superávit da 
série histórica, tanto para os 
dez primeiros meses do ano 

Balança comercial bate 
recorde em outubro com 
US$ 5,2 bi de superávit

quanto para anos fechados.
Ao todo, as exportações no 

mês de outubro totalizaram 
US$ 18,9 bilhões, com valor 
médio de US$ 989,9 milhões. 
Já as importações somaram 
US$ 13,7 bilhões, com média 
diária de US$ 651,2 milhões. 
As exportações representam o 
quatro maior valor para meses 
de outubro, e as importações 
ocupam o oitavo maior resulta-
do para o mês. De acordo com o 
diretor de Estatísticas e Apoio 
às Exportações da Secex, Her-
lon Brandão, a expectativa de 
superávit para ano foi ampliada 
de aproximadamente US$ 60 
bilhões para cerca de US$ 65 

bilhões a US$ 70 bilhões.
“Isso se justifi ca pelo desem-

penho das exportações. Temos 
US$ 30 bilhões a mais, com 
desempenho positivo de vários 
produtos, como a soja, minério 
de ferro, produtos siderúrgicos, 
tanto de volume, como de 
preços das exportações”, disse 
Brandão. O destaque fi cou por 
conta com exportação de miné-
rio de ferro, com crescimento 
de 59,9%; produtos semima-
nufaturados de ferro e aço 
(89%); máquinas e aparelhos 
para terraplanagem (127,5%); 
produtos laminados para ferro 
e aço (132,4%), e farelo de soja 
(45,4%).

Crescimento na exportação de commodities, como o minério de ferro,

explica superávit recorde.

As maiores reduções foram 
na venda de aviões (-US$ 
57,3%), café cru em grão (-US$ 
18,1%), tubos fl exíveis de ferro 
ou aço (-US$ 30,5%), óleos 
combustíveis (-US$ 41,6%) e 

couros e peles (-US$ 11,9%). 
Já nas importações, o destaque 
foram os bens de capital, que 
tiveram alta pelo terceiro mês 
consecutivo, o que não ocor-
ria desde a sequência junho, 

julho e agosto de 2013. Além 
disso, os bens intermediários 
apresentaram crescimento 
de 7,9%, categoria que vem 
tendo crescimento desde 
novembro de 2016 (ABr).

A produção total do pré-sal 
fechou o mês de setembro 
totalizando 1,677 milhão de 
barris de óleo equivalente 
por dia (petróleo e gás na-
tural). O volume representa 
um crescimento de 6,6% em 
relação ao mês anterior e já 
corresponde a 49,8% de todo 
o óleo equivalente produzido 
no país. Os dados foram divul-
gados pela ANP. A produção 
se deu a partir de 82 poços, 
atingindo 1,351 milhão de 
barris de petróleo e 52 milhões 
de metros cúbicos diários de 
gás natural por dia.

Em setembro, foram produzi-
dos no total aproximadamente 
3,270 milhões de barris de 
petróleo e gás natural por dia. 
A produção de petróleo atingiu 
2,653 milhões de barris por dia 
(bbl/d), volume 3% superior à 
produção de agosto, mas 0,7% 
inferior a de setembro do ano 
passado. Já a produção de gás 

O destaque fi cou com a FPSO Cidade de Itaguaí que produziu 

188,4 mil barris de óleo equivalente por dia.

Com alta acumulada de 
14,8% em 2017, a fabricação 
de veículos automotores con-
tribuiu para o crescimento da 
produção industrial nacional, 
que fechou o terceiro trimestre 
com crescimento de 1,6%. Na 
comparação com setembro 
de 2016, o aumento do setor 
automotivo é de 20,9%, e na 
relação com agosto de 2017 
o setor cresceu 1%. Os dados 
foram divulgados pelo IBGE, 
na Pesquisa Industrial Mensal 
Produção Física – Brasil.

A produção industrial nacio-
nal fi cou praticamente estável, 
com acréscimo de 0,2% em 
setembro frente a agosto, 
quando recuou 0,7%. Na com-
paração com setembro de 2016, 
o aumento foi de 2,6%. No acu-
mulado de 2017, a produção in-
dustrial está em 1,6%, com 0,4% 
no acumulado de 12 meses. A 
média móvel trimestral fi cou 
em 0,1%. Sem o ajuste sazonal, 
a indústria cresceu 2,6% em 
setembro na comparação com 
agosto, a quinta alta seguida. 

De acordo com o IBGE, é 
o primeiro resultado positivo 
desde maio de 2014, quando 
o acumulado fi cou em 0,3%, 
“prosseguindo na trajetória as-
cendente iniciada em junho de 
2016”, quando o índice fi cou em 

Fabricação de veículos 

contribui para o crescimento 

da produção industrial 

nacional.

A dívida pública federal 
deve alcançar 80% do PIB e, 
a partir de 2020, estabilizar-se 
nesse patamar. A previsão foi 
apresentada pelo ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
durante audiência pública na 
Comissão Mista do Orçamento, 
na Câmara. “Teremos continui-
dade do crescimento da dívida 
pública, que já está em mais de 
75% este ano”, disse o ministro, 
acrescentando que, em 2013, a 
dívida estava em 51,5% do PIB.

“Em 2019, deveremos supe-
rar 80% do PIB, mas com as 
reformas o cenário é de esta-
bilização a partir de 2020, em 
80% do PIB. É um percentual 
alto mas que, com as medidas, 
poderá ser controlado”. A 
expectativa é de que Lei Orça-
mentária de 2018 seja aprovada 
pelos parlamentares antes do 
recesso de fi m de ano. A lei 
antecipa a receita que deve 
ser arrecadada e determina o 
limite das despesas para o ano 
que vem.

Na mensagem modifi cativa 
do Projeto de Lei Orçamen-

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Preço do gás
A Petrobras anunciou um rea-

juste médio de 6,5% dos preços de 
comercialização às distribuidoras 
do gás liquefeito de petróleo (GLP) 
destinado aos usos industrial e co-
mercial. O reajuste não se aplica aos 
preços do GLP para uso residencial, 
o gás de cozinha, comercializado 
pelas distribuidoras em botijões 
de até 13 quilos. A estimativa do 
Sindigás é que o valor do produto 
destinado a embalagens maiores 
que 13 Kg fi cará 46% acima da 
paridade de importação. 

Em vez de tentar restringir 
os aplicativos, os taxistas de-
veriam adotar como estratégia 
a luta pela fl exibilização da 
própria regulamentação, na 
avaliação do senador Eduardo 
Lopes (PRB-RJ), que foi o 
relator do projeto aprovado 
com alterações e enviado à 
Câmara. Mesmo considerando 
que o Senado “já fez sua parte”, 
Lopes se dispôs a continuar a 
colaborar com os taxistas du-
rante a tramitação na Câmara.

“Vi muita preocupação dos 
taxistas em querer regulamen-
tar os aplicativos. Acho que 
eles tinham que começar de 
outra maneira: fl exibilizando 
a regulamentação do táxi. Mas 
se os taxistas me procurarem, 
estou disposto a ajudar”, disse 
Lopes, para quem o resultado 
da votação da véspera foi sa-
tisfatório, por reconhecer que 
“o transporte por aplicativo é 
uma realidade, é a modernida-
de que chega”.

“Sempre disse que não era 
contra o táxi nem contra o Uber. 
Quero boa convivência, e não 
podemos fugir. Citei um exem-
plo muito conhecido: a Kodak 
não vende mais fi lmes para 
máquinas fotográfi cas. Tentou 

Senador Eduardo Lopes

(PRB-RJ).
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Brasília - Após reunião no 
STF, na quarta-feira (1º), com 
o ministro da Justiça, Torqua-
to Jardim, e a presidente do 
Supremo, Cármen Lúcia, o mi-
nistro da Educação, Mendonça 
Filho, afi rmou que está sendo 
traçado um plano para imple-
mentar duas unidades APACs 
(Associação de Proteção e 
Assistência ao Condenado) 
destinada a adolescentes deti-
dos, com o objetivo de mudar 
paradigma dos espaços dedica-
dos a jovens em cumprimento 
de medidas socioeducativas, 
como a internação, com o foco 
na recuperação. 

As primeiras unidades serão 
em Fortaleza e em Itaúna/MG. A 
APAC Juvenil de Itaúna já havia 
sido anunciada em junho pelo 
CNJ como prevista para entrar 
em funcionamento até março 
de 2018, como um modelo de 
internação focado em reabilita-
ção. Segundo o ministro, poste-
riormente, o plano é expandir a 
ideia para utilização em outras 
partes do país. “As duas seriam 
experiências referências para que 
a gente possa propagar e estender 
para outros estados à medida que 
o projeto se torne viável e impor-
tante”, disse Mendonça Filho.

Nas APACs, o preso cumpre 
rotina de ensino e trabalho, 

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho.
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Marcos Issa/Bloomberg

Produção do pré-sal sobe 6,6% e já 
corresponde a 49,8% do total do país

setembro, por 95,3% de todo 
o petróleo produzidos nos 
campos nacionais e por 79,3% 
do gás natural. A produção 
total se deu a partir de 8.115 
poços, sendo 725 marítimos e 
7.390 terrestres.

Sozinha, a Petrobras res-
pondeu por 93,8% de todo o 
petróleo equivalente produzido 
nos campos nacionais, com 
destaque para o campo de 
Marlim Sul, na Bacia de Santos, 
com seus 92 poços produtores; 
enquanto em terra o destaque 
fi cou com o campo de Estreito, 
na Bacia Potiguar, com seus 
1.091 poços. Individualmente, 
o destaque fi cou com a FPSO 
Cidade de Itaguaí (plataforma 
fl utuante de produção, arma-
zenamento e escoamento de 
petróleo e gás natural) que, 
por meio dos 6 poços a ela in-
terligados, produziu 188,4 mil 
barris de óleo equivalente por 
dia (ABr).

natural totalizou 114 milhões 
de metros cúbicos por dia 
(m3/d), um aumento de 1,9% 
em relação ao mês anterior e 
de 3,2% em relação a setembro 
de 2016.

O campo de Lula, no pré-sal 
da Bacia de Santos, continua 

sendo o de maior produção 
de petróleo e gás natural do 
país. Em setembro, foram em 
média, 799 mil barris diários 
de petróleo e 33,2 milhões de 
milhões de metros cúbicos 
de gás natural. Os campos 
marítimos responderam, em 

Dívida pública deverá 
estabilizar-se em 2020

tária Anual (PLOA) de 2018, 
o governo mantém a previsão 
de crescimento de 2% do PIB 
para 2018 e uma infl ação ofi cial 
pelo IPCA de 4,2%. O governo 
também reduziu a previsão da 
taxa Selic de 8% ao ano para 
7,25%. A mensagem modifi -
cativa foi necessária porque a 
peça orçamentária enviada em 
31 de agosto não considerou a 
revisão da meta de défi cit fi scal 
para o ano que vem e a redução 
das despesas (ABr).

Taxistas deveriam lutar 
para ‘fl exibilizar regras’

resistir, mas é a modernidade. 
Não que os táxis vão acabar. No 
Rio, já há um aplicativo operado 
para os taxistas, e eles gosta-
ram. Não adianta endurecer 
contra os aplicativos, porque 
a população quer’. 

Ele lamentou a rejeição, du-
rante a votação, de uma emenda 
que permitiria ao taxista aceitar 
corridas fora do município onde 
tem licença. Para ele, é um bom 
exemplo do tipo de fl exibili-
zação que a categoria deveria 
buscar. “É uma demanda antiga” 
(Ag.Senado). 

IBGE: produção de 
veículos cresceu 14,8%

-9,7%. Segundo André Macedo, 
gerente da pesquisa, “em todas 
as comparações, o setor de 
veículos automotores aparece 
como um componente positivo 
para o resultado da indústria”. 
Disse, ainda, que o setor foi im-
pulsionado pelas exportações 
de automóveis de passeio e 
também de caminhões.

Para Macedo, apesar da 
“maior frequência de resulta-
dos positivos” no ano, a produ-
ção industrial do país ainda não 
conseguiu recuperar as perdas 
do passado (ABr).

Governo Federal quer 
implementar APAC Juvenil

com suporte de voluntários e 
funcionários. Cabe aos inter-
nos, inclusive, a segurança do 
local, por não possuir agentes 
prisionais. Mendonça Filho 
e Torquato Jardim disseram 
que está sendo buscada uma 
forma de o Governo Federal 
injetar recursos em projetos 
deste tipo.

Segundo o ministro da Justi-
ça, na MP que trata do Funpen, 
havia expressão legal para 
autorizar o financiamento 
para esse tipo de atividade, 
mas, “no projeto de conversão, 
essa linguagem foi retirada 
no Congresso, e temos agora 
que reconstruir a concepção 
do Funpen para atender essa 
demanda social” (AE).



Mario Enzio (*)

Tem saída?

O que lhe impede 

de pensar que tudo 

que está ocorrendo 

na sociedade, na 

economia, na política, 

na sua comunidade não 

tenha uma saída que 

lhe satisfaça?  

Só os pessimistas ou 
derrotistas diriam que 
não há uma solução. Já 

os que pensam com ressalvas 
diriam que saída existe, o que 
não se sabe é quando tempo 
ainda irá durar toda essa 
turbulência. Mas, será que as 
pessoas – de maneira geral – 
são capazes de enunciar ou 
relacionar mecanismos legais 
do que precisaria ser feito em 
cada um desses cenários para 
melhorar? Pode ser que sim, 
pode ser que não. 

Penso que somos meio 
economistas, meio cientistas 
políticos, meio prefeitos, meio 
técnicos, que gostamos de 
opinar sobre tudo que está 
por aí. Como nas conversas 
de bar que começam com um 
debate caloroso sobre infl ação 
e terminam falando do gol 
perdido de algum jogador na 
partida de quarta-feira. 

Há quem dirá que os cami-
nhos da renovação podem ser 
viáveis e fi carão na retórica do 
“disse tudo e não disse nada”. 
O que vejo é que quando pode 
estar bom para alguns outros 
irão reclamar. Nunca todos 
estarão satisfeitos, e sempre 
se pensará que o que vem pela 
frente pode ser melhor. 

O que penso, sem ressalvas, 
é que tudo pode ser modifi -
cado ou transformado. Basta 
querer. Até porque, como um 
meio otimista, repito como um 
mantra: “o que ocorreu ontem, 
foi melhor que anteontem, e 
amanhã será melhor” ou “o 
dia de hoje sempre trará boas 
novidades”. 

Por exemplo, a mudança 
ou criação de determina-

da lei pode ser de repente 
modifi cada, pela vontade e 
pressão popular. Ou pode ser 
derivada de estudos compa-
rados de normas que vigem 
em outros países, ou ainda 
por convenções, acordos ou 
tratados internacionais, ou 
outros mecanismos. Um con-
junto completo de leis pode 
ser um caminho de um país 
que pretenda reorganizar sua 
sociedade. 

Vamos a 1988, quando 
entrou em vigor a nova Cons-
tituição Federal, que foram 
vinte e dois meses de trabalho, 
com 588 pessoas em intensos 
debates que resultaram nos 
desejos da sociedade naquela 
época. Leis regulam, proíbem, 
autorizam, defi nem o que que-
remos ou que pode ser feito.

Entretanto, nem sempre 
a mudança ou a criação de 
uma lei signifi ca que será bem 
recebida. Por detrás desse 
fenômeno jurídico, existe 
a comoção social e, conse-
quentemente, cultural. As 
mudanças culturais são muito 
mais lentas que a mudança das 
leis. Quando a necessidade 
exigir uma nova lei, serão os 
legisladores quem irão decidir. 

Há leis que estão no forno 
das ideias, há outras que 
fi cam gestando por décadas, 
outras andam rápido e logo 
são preparadas, votadas, 
promulgadas. Pode ser que as 
que gerem polêmica tenham 
mais divulgação na mídia, nas 
Comissões Especiais, e como 
balões de ensaio, em sessões 
públicas, seus conteúdos 
serão avaliados e a reação 
popular pode ser que indique 
alguma receptividade. 

Será ou não será conside-
rada viável para existir no 
mundo jurídico? Saída tem, 
só precisa ter vontade política.   

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Casais britânicos 
poderão fazer 
divórcio online

Os casais britânicos pode-
rão dar entrada no pedido de 
divórcio de maneira online, 
sendo necessário apenas pre-
encher um simples formulário, 
informou na quarta-feira (1) o 
ministério da Justiça do Reino 
Unido. De acordo com a impren-
sa local, após o casal fi nalizar o 
preenchimento do formulário, 
a sentença é decretada em até 
seis semanas. O novo método 
está sendo testado em Nottin-
gham, no leste da Inglaterra, 
mas a intenção é que em breve 
seja oferecido ao resto do país. 

A iniciativa, que faz parte 
de um projeto piloto para a 
reforma do sistema judiciário 
britânico, permitirá a redução 
de tempo e documentos bu-
rocráticos para os trâmites do 
divórcio. No entanto, o formu-
lário só poderá ser preenchido 
por aqueles que optam por um 
divórcio consensual. Casais que 
têm questões não resolvidas e 
bens materiais a serem dividos 
terão que acionar advogados. 
Segundo o ministério, a ideia é 
“inteligente e adapta as pergun-
tas e motivos das circunstâncias 
sobre o rompimento matrimo-
nial”. Além disso, resultará 
ao país uma economia de 250 
milhões de libras esterlinas 
(ANSA).

Conduzir um veículo com 
celular em mãos é infração 
gravíssima prevista no Código 
de Trânsito Brasileiro, pode 
render 7 pontos na carteira, 
multa de R$ 293,47, e aumentar 
signifi cativamente a probabi-
lidade de acidentes. Apesar 
disso, metade dos motoristas 
admite fazer uso do dispositi-
vo enquanto dirige. Segundo 
pesquisa realizada pela Arteris 
- uma das maiores companhias 
do setor de concessões de ro-
dovias do Brasil –, 51,9% dos 
motoristas admitem dirigir com 
celular em mãos. O percentual 
é ainda mais expressivo para os 
motoristas com idade entre 18 e 
21 anos e residentes da região 
sudeste do País. 

Alguns segundos de distra-
ção ao digitar um número de 
telefone ou mensagem, por 
exemplo, a uma velocidade de 
pouco mais de 100km/h, pode 

Suspensão de carteira 
de motorista

O Contran publicou no Diário Ofi -
cial da União resolução que estabele-
ce os procedimentos administrativos 
relativos à aplicação das penalidades 
de suspensão e cassação da carteira 
de motorista. A suspensão do direito 
de dirigir ocorrerá nos casos em que 
o infrator somar, no período de 12 
meses, 20 pontos em decorrência 
de transgressões às leis de trânsito. 
A suspensão terá duração mínima 
de seis meses. 

Se houver reincidência, a sus-
pensão mínima será de oito meses, 
podendo chegar a 2 anos. Nos casos 
em que as infrações já preveem, de 
forma específi ca, a suspensão, ela 
será aplicada mesmo que o motorista 
não tenha atingido os 20 pontos. 
Caso o infrator seja fl agrado dirigindo 
após ter sua habilitação suspensa, a 
penalidade aplicada será de cassação 
da carteira de motorista. 

Está prevista a cassação da car-
teira em situações como dirigir em 
categorias diferentes daquela para 
a qual foi habilitado; disputa de 
corrida; ou quando o motorista fi zer 
uso de veículos para demonstrar ou 
exibir manobra perigosa, ou fi zer 
arrancada brusca, derrapagem ou 
frenagem com deslizamento ou ar-
rastamento de pneus (os chamados 
cavalos de pau) (ABr).

O RG é o documento pessoal 
mais utilizado para identifi car os 
cidadãos em todo o país. Só no 
Estado de São Paulo, os postos 
do Poupatempo realizam em 
média 400 mil atendimentos 
para emissão de carteiras de 
identidade por mês. 

O que nem todos sabem é que 
um documento similar ao RG pode 
ser solicitado até mesmo para uma 
pessoa já falecida, quando, por 
exemplo, a família precise dar en-
trada em inventário, recebimento 
de pensão ou  partilha de bens, 
uma vez que nem sempre todos 
os dados necessários constam na 
Certidão de Óbito. 

Para isso, o Poupatempo ofe-
rece a Certidão de Prontuário, 
que traz todos os registros civis 
do cidadão – os mesmos que 
constam no RG –, além de outras 
informações pessoais, como cor 
de pele, profi ssão e estado civil. 
Para solicitar a Certidão de 
Prontuário no Poupatempo basta 
que um parente próximo com-

pareça em uma das 71 unidades 
do programa estadual, levando 
seus documentos pessoais (RG 
e Certidão de Nascimento ou 
Casamento, original e cópia) e os 
documentos do falecido (como o 
número do RG – que precisa ter 
sido emitido no Estado de São 
Paulo –, Certidão de Nascimento/
Casamento e Certidão de Óbito, 
original e cópia). 

O serviço tem uma taxa de 
R$ 41,37, podendo ter custo 
adicional de R$ 4,14 por folha – 
se necessário.  A certidão pode 
ser solicitada quando a família 
não possui o RG do falecido ou 
mesmo quando o documento está 
desatualizado ou em mau estado 
de conservação, impedindo o re-
conhecimento das informações. 
Para tirar a Certidão de Prontuá-
rio no Poupatempo não é neces-
sário agendar com antecedência. 
Já os serviços mais solicitados, 
como RG e CNH, são realizados 
com dia e hora marcados (www.
poupatempo.sp.gov.br).

A maioria dos candidatos 
que farão o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
já sabe que não pode fazer 
qualquer consulta ou rece-
ber e repassar informações 
sobre o conteúdo das provas 
durante o exame. Essa é uma 
das ações que pode levar 
à eliminação do candidato, 
mas outras atitudes também 
podem provocar a exclusão 
do participante. A eliminação 
pode ocorrer, por exemplo, se 
o candidato começar a prova 
antes das 13h30 ou sair da sala 
sem acompanhamento de um 
fi scal depois das 13h.

Também não é permitido 
deixar o local da prova em 
defi nitivo antes de completar 
duas horas depois do início 
das provas. A eliminação po-
derá ainda ocorrer durante a 
realização das provas, caso 
ele utilize lápis, caneta de 
material não transparente, 
lapiseira, borrachas, livros, 
manuais, impressos, anota-
ções. Também não é permi-
tido utilizar óculos escuros e 
artigos de chapelaria, como 
boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares.

O uso de dispositivos eletrô-
nicos, como máquinas calcu-

Estudantes aguardam abertura de portões para fazer as provas 

do Enem.

A violência nas vidas de 
crianças e adolescen-
tes”, em 2015, mais de 82 

mil pessoas com idades entre 10 
e 19 anos morreram vítimas de 
assassinato, confl ito armado ou 
violência coletiva. Na América 
Latina e Caribe estão os indíces 
mais altos, com cerca de 24,5 
mil mortes, segundo o estudo, 
que utilizou dados da OMS e do 
Ministério da Saúde.

“Os homicídios muitas vezes 
são só a última etapa em um 
ciclo de violência a que crianças 
e adolescentes estão expostos 
desde a primeira infância”, 
explica Florence Bauer, re-
presentante do UNICEF no 
Brasil. “O relatório nos diz que 
a maioria dos homicídios contra 
adolescentes não acontece em 
países que estão em confl ito, 
como Síria, mas nos países da 
América Latina e do Caribe, 
e o Brasil encontra-se entre 
aqueles com as taxas mais alta 
de homicídios de adolescentes 
do mundo”, acrescentou. Em 
2015, houve 51,3 mil assassina-

Em Homs, Síria, após ação contra o Estado Islâmico,

local onde crianças e adolescentes mais morrem

vítimas de confl itos armados.
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Uma criança morre a cada 7 
minutos no mundo, diz Unicef
A cada sete minutos, uma criança ou adolescente morre vítima de violência no mundo, informou o 
Unicef. De acordo com o relatório “Um Rosto Familiar: 

tório, a região mais segura para 
os jovens viverem é a Europa 
Ocidental. Lá, há 0,4 morte 
para cada 100 mil pessoas nessa 
faixa etária. Por sua vez, apro-
ximadamente 31 mil crianças 
e adolescentes morreram em 
confl itos armados ou em de-
corrência de violência coletiva 
em 2015. O Oriente Médio e o 
Norte da África concentram 
70% dessas mortes. Ali vivem 
6% das crianças e adolescentes 
do mundo.

A Síria é o país com o maior 
indíce de mortes de meninos 
e rapazes de 10 a 19 anos. Ao 
todo, são 327,4 mortes para 
cada 100 mil pessoas. Tam-
bém não tiveram resultados 
positivos o Iraque (122,6), 
Afeganistão (49,4), Sudão do 
Sul (29) e República Centro-
-Africana (18,9). Além disso, 
a Unicef afi rma que em todo 
o mundo, cerca de 15 milhões 
de adolescentes meninas, de 
15 a 19 anos, foram vítimas de 
relações sexuais ou outros atos 
sexuais forçados (ANSA).

tos de crianças e adolescentes 
em locais onde não há confl ito 
armado.

Neste grupo, a Venezuela se 
destaca negativamente. A taxa 
no país é de 96,7 mortes para 
cada 100 mil crianças e adoles-
centes do gênero masculino. 
Em seguida, vêm Colômbia 
(70,7), El Salvador (65,5), 
Honduras (64,9) e Brasil (59).

O Brasil está entre os países 
que têm uma legislação que pro-
íbe o castigo físico. De acordo 
com o estudo, apenas 9% das 
crianças com menos de cinco 
anos em todo o mundo vivem 
nesses países. Ao todo, 607 
milhões de pessoas fi cam sem 
proteção legal contra esse tipo 
de violência.

Ainda de acordo com o rela-

Troca de informações e uso de lápis 
podem levar à eliminação no Enem

ladoras, agendas eletrônicas ou 
similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, ipod, 
gravadores, pen drive, mp3 ou 
similar, relógio, ou qualquer 
receptor ou transmissor de 
dados e mensagens também 
estão proibidos e resultam 
na exclusão do participante. 
Em 2016, 8,7 mil candidatos 
foram eliminados durante a 
aplicação das provas. A maio-
ria das eliminações (44,3%) 
ocorreu porque os candidatos 
não marcaram o tipo de prova 
recebida. 

Neste ano, será usada a 
prova personalizada, com os 
Cadernos de Questões identi-
fi cados com nome e número 
de inscrição do participante. 
Mais 19,77% das eliminações 
foram por porte de lápis, 
caneta de material não trans-
parente, lapiseira, borrachas, 
livros, manuais, impressos 
e anotações. A ausência da 
sala de prova sem acompa-
nhamento resultou em 9,1% 
das eliminações e 7,41% foram 
por portar equipamentos ele-
trônicos (ABr).

Similar ao RG para pessoas falecidas
Mais de 50% dos motoristas 

admitem usar celular ao volante
A pesquisa foi realizada entre 

15 e 27 de julho, com 2.686 
motoristas, das cinco regiões 
do País, que responderam a um 
conjunto de perguntas sobre o 
seu próprio comportamento 
no trânsito. No estudo, foram 
abordados quatro eixos de aná-
lise: uso do cinto de segurança; 
direção após o consumo de 
bebida alcoólica; desrespeito 
aos limites de velocidade; e uso 
do celular ao volante. O único 
que apresentou melhoria em 
relação aos dados coletados 
no ano passado foi o índice 
sobre velocidade. 59,3% dos 
entrevistados declararam 
sempre respeitar os limites 
estabelecidos, enquanto em 
2016, o percentual foi de 
51,3%. Para os demais eixos, 
não houve variação estatística 
signifi cativa.

Fonte e mais informações
(www.arteris.com.br).

levar um motorista a percorrer 
a distância equivalente a quatro 
campos de futebol totalmente 
às cegas. O que parece algo 
inofensivo, um deslize simples, 
pode custar vidas. Os acidentes 
de trânsito estão entre as prin-
cipais causas externas de morte 
no Brasil e no mundo. A cada 
hora, 140 pessoas perdem a 
vida no trânsito segundo a OMS. 

“Os aparelhos de celular 
fazem parte da nossa reali-
dade atualmente, mas, prati-
camente todos os aplicativos 
disponíveis hoje, podem ser 
programados ou iniciados an-
tes de dar partida no veículo. 
Infelizmente, a pesquisa indica 
que os motoristas brasileiros, 
mesmo cientes da legislação e 
do perigo, ignoram essa pos-
sibilidade e seguem adotando 
comportamentos de risco”, 
afi rma Elvis Granzotti, gerente 
de Operações da Arteris. 
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Cicloturismo, Ciclovias 
e Ciclo-Assassinatos

A - Porteira Aberta 
A Fundação SOS Mata Atlântica realiza, no próximo dia 11, a 36ª edição 
do Porteira Aberta, evento que abre as portas do Centro de Experimentos 
Florestais SOS Mata Atlântica – Heineken Brasil, uma antiga fazenda 
de café em Itu, para interessados em conhecer o espaço e as atividades 
ali realizadas. A ação, que acontece entre 9h e 12h, inclui dentre as 
atividades a trilha, visita a um jardim sensorial e uma ofi cina criativa, 
com materiais reutilizáveis. Mais do que uma manhã em contato com a 
natureza, o evento objetiva levar à sociedade uma proximidade com a 
natureza, mesmo vivendo em grandes metrópoles. As vagas são limitadas 
e as inscrições podem ser realizadas no link: (https://goo.gl/kgEwUk).

B - Ingressar na Política 
O RenovaBR está com as inscrições para seu processo seletivo de bol-
sistas. O programa capacita novos talentos que queiram ingressar na 
política, podendo candidatar-se a uma vaga no Congresso Nacional em 
2018. Criado com o propósito de acelerar novas lideranças políticas, o 
RenovaBR mobilizará recursos de pessoas físicas motivadas exclusiva-
mente pelo interesse público para dar a novas caras de todo o país a 
oportunidade de transformar a política brasileira e servir a sociedade. 
A contrapartida esperada para as bolsas é simples: compromisso com 
transparência, com a ética e a democracia e motivação para fazer do 
Brasil um país melhor. Os interessados devem se cadastrar no site 
(www.renovabr.org). 

C - Encontro de 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 próximos dias 8 e 9, no 
auditório da Fapesp, com a participação de pesquisadores, tomadores 
de decisão e representantes de empresas do Brasil e da Alemanha. O 
tema será ‘Bioeconomy: Research and Innovation Shaping the New 
Biobased Economy’. No painel que discutirá as estratégias e políticas na 
área, representantes dos ministérios que cuidam da pasta de ciência e 
tecnologia de cada país irão relatar suas ações. Mais informações sobre 
o evento: (www.fapesp.br/eventos/6dialogue).

D - Área de Tecnologia
A Acesso Digital, empresa de tecnologia focada em oferecer soluções 
digitais que desburocratizem as relações entre pessoas e empresas, busca 

profi ssionais experientes e antenados para a área de Tecnologia. As va-
gas são para “Devops Engineer”, que dará sustentação aos produtos da 
empresa, e Front-End Developer, que será responsável pela criação do 
front de novos produtos com foco em mobile. O profi ssional precisa ser 
experiente e antenado para dar suporte ao desenvolvimento e operações 
da plataforma tecnológica que dá sustentação aos produtos da empresa, 
com vontade de criar algo de valor, que possa mudar a cara do Brasil, 
trabalhando com Designers e ajudando a criar uma experiênciapara os 
usuários. Saiba mais em: (www.vagas.com.br/acesso).

E - Oportunidade aos Talentos 
A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) anuncia 
a abertura das inscrições para a quarta edição do FenapróUniversitário, 
concurso realizado com a participação de matriculados em cursos su-
periores de publicidade e propaganda de todo o País, com o propósito 
descobrir e dar oportunidade aos talentos que ainda estão nas univer-
sidades e valorizar o profi ssional da propaganda. O tema: “O futuro é 
seu!”,  é inspirado no projeto “The future is yours”, da Adobe (https://
futureisyours.adobe.com/). A ideia é que o estudante projete seu futuro 
numa campanha, como profi ssional de propaganda e ser humano atuante 
na sociedade. Regulamento e prêmios disponível no site: (http://www.
fenaprouniversitario.org.br/). 

F - Obras de Oshibana-e
Nos próximos dias 11 e 12, das 9h às 18h30, acontece a XVI Exposição 
de Oshibana-e. Promovida pelo Ateliê Oshibana-e, será realizado no 
Instituto IACE, (Rua Frei Eusébio de Soledade, 84 - Vila Mariana - Metrô 
Ana Rosa). Estarão expostas 90 obras de oshibana-e, mais pingentes, 
marcadores de livros e cartões. Ao longo do evento, também acontecerá 
o sorteio de um quadro da professora Alice, “No Alvorecer da Caminha-
da”, com arrecadação revertida para o GRAACC. Aos interessados em 
conhecer a arte do oshibana e outras, como kirigami, origami e washi-e, 
haverá workshops. Estas atividades desenvolvem a concentração e a 
criatividade, trazendo bem-estar e equilíbrio. Mais informações: (11) 
5573-8099. E-mail: (aliceimai@oshibana-e.com.br). 

G - Gestão de Parques
As parcerias entre os setores público e privado para gestão dos par-
ques são tema cada vez mais presente no nosso dia a dia. O Instituto 
Semeia realiza, no próximo dia 7, o encontro “Parques do Brasil – As 
novas fronteiras da gestão dos parques”. Esse é o único fórum do Brasil 

dedicado exclusivamente à discussão sobre o futuro da gestão dos 
parques e será realizado das 9h às 18h no Espaço Traffô, Rua Gomes 
de Carvalho 560, Vila Olímpia. Participam especialistas, como Ricardo 
Soavinski, presidente do ICMBio; Ciça Wey, executiva do Instituto Ekos; 
Ernesto Castro, chefe do Parque Nacional da Tijuca; Miguel Milano, 
diretor da Permian Brasil; Beatriz Frontin, Direito Ambiental da BMA 
Advogados, entre outros. Mais informações: (http://www.semeia.org.
br/parquesdobrasil/). 

H - Outback e AACD
No próximo dia 6 (segunda-feira), o Outback Steakhouse realiza pelo 
segundo ano o ‘Iced Tea Day’, dia em que o valor líquido arrecadado 
com a venda do clássico Iced Tea será revertido para a AACD - Asso-
ciação de Assistência à Criança Defi ciente. Nos sabores limão, pêssego, 
cranberry (R$ 10,75) ou tradicional (R$ 9,75), os chás do Outback 
possuem cortesia de refi l como tradição do restaurante, em que o 
cliente só paga o primeiro copo e todos os seguintes são por conta da 
casa. A ação é válida em todas as unidades do Brasil nessa data. Por 
ser fi lantrópica e sem fi ns lucrativos, a AACD necessita de doações 
para manter os serviços de excelência na área de reabilitação física. 
A rede Outback Steakhouse possui 87 restaurantes no Brasil, está 
presente em 37 cidades. 

I - Liderança Pública 
O fundador e presidente do Centro de Liderança Pública, Luiz Feli-
pe D’Ávilla, é o palestrante convidado do próximo Fórum de Temas 
Nacionais 2017, promovido pela ADVB – Associação dos Dirigentes 
de Vendas e Marketing do Brasil. O evento acontece no próximo dia 
7 (terça-feira), a partir das 8h, no Hotel Maksoud Plaza. A palestra 
aborda o tema “Liderança e inovação na gestão pública” e contará 
com a presença de associados da ADVB, diversos empresários e 
autoridades. O Fórum de Temas Nacionais tem o objetivo de discutir 
assuntos que afetam a economia do país e que impactam diretamente 
o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, o desempe-
nho das vendas. O encontro tem patrocínio do Hotel Terras Altas e da 
Ghelfond Diagnósticos. 

J - Serviços Sustentáveis
Atenta à importância de construir uma moda responsável, a Renner 
está engajada no objetivo de entregar produtos e serviços susten-
táveis. Nesse sentido, a varejista desenvolveu junto a fornecedores 
peças confeccionadas com componentes menos impactantes ao meio 
ambiente para incorporar às suas coleções. As lojas recebem produtos 
femininos, masculinos e infantis com tags explicativas indicando o uso 
de duas matérias-primas sustentáveis: o fi o reciclado e o liocel. As tags 
descrevem as características dessas matérias-primas. No total, são 
130 modelos diferentes. Em volume, a quantidade de peças feitas com 
matérias-primas sustentáveis em 2017 chega a 500 mil. Os produtos 
estão disponíveis tanto nas lojas físicas como no e-commerce (www.
lojasrenner.com.br).

A - Porteira Aberta 
A Fundação SOS Mata Atlântica realiza, no próximo dia 11, a 36ª edição 

profi ssionais experientes e antenados para a área de Tecnologia. As va-
gas são para “Devops Engineer”, que dará sustentação aos produtos da 
empresa e Front End Developer que será responsável pela criação do

Sou fã dos grandes 

circuitos de bicicleta 

mundo a fora. Castelos 

do Loire, Serra Gaúcha, 

volta de Florida, Grand 

Canyon e o famoso 

caminho de Compostela

Quem inventou a bicicleta 
como nós conhecemos 
foi o ferreiro escocês 

Kirkpatrick Macmillan, em 
1839. Foi ele quem primeiro 
apareceu com os pedais gruda-
dos na enorme roda da frente 
– acreditava-se que quanto 
maior ela fosse, mais rápida a 
engenhoca andaria. Naquela 
época as ruas sem calçamento 
eram divididas entre os cavalos 
ou charretes, e as modernas 
bicicletas  da época. 

O pior acidente que poderia 
acontecer seria um tranco de 
um cavalo mais irritado que 
provocaria um ou outro ar-
ranhão mais ou menos sério. 
Ninguém era atropelado por 
uma carruagem e nem ciclovia 
existia. Eu ando meio amoado 
com estes atropelamentos 
quase que diários no Brasil, 
em especial de “bicicleteiros” 
urbanos.

Quando um ciclista é atro-
pelado nas ruas de nossas 
metrópoles, ele é vítima de to-
dos nós. Eu explico: todos nós 
reconhecemos a ferocidade do 
trânsito das ruas, avenidas e 
estradas do Brasil. 

Fomentar a ocupação das 
ruas por bicicletas que dispu-
tarão espaço com ônibus, cami-
nhões e imbecis em geral é ser 
conivente com o assassinato 
anunciado destes incautos que 
se acreditam protegidos. Eles 
serão mortos e adicionados 
a macabra estatística de as-
sassinatos no trânsito porque 
acreditaram no prefeito, no 
vereador e em você sobre o 

quão seguro é andar de camelo 
pelas ruas de São Paulo, por 
exemplo. Você é culpado. 

Já sei: você acha que o espaço 
público é para todos etc, etc. 
Eu até entendo e louvo seu ar-
gumento, mas ele não resistirá 
a um bi-articulado espremendo 
você e sua magrela contra a 
guia, na rua. Get real. Os dis-
positivos de proteção a vida 
devem vir antes dos discursos 
panfletários de mobilidade 
social. Aqueles, em especial, 
discursados sob a trilha sonora 
do Raul Seixas e sua próspera 
sociedade alternativa, em uma 
realidade fantasiosa que ainda 
não existe. 

É nossa obrigação promover 
a inclusão em todos os proje-
tos de mobilidade urbana e a 
bicicleta é peça fundamental 
neste cenário. Entretanto 
antes de soltar as presas nas 
ruas, precisamos preparar os 
predadores. Antes de disputar 
espaço com os predadores, 
precisamos educar também as 
presas. Os espaços precisam 
ser adaptados, os motoristas 
educados, e os atos de violência 
e acidentes apurados, julgados 
e, se couber, punidos. 

A partir daí eu me sentirei 
seguro de tirar a magrela da 
garagem e pedalar, não só aos 
fi nais de semana como também 
em todos os dias, indo e vol-
tando do trabalho. Certamente 
me sentirei neste dia tão feliz 
quanto nos belos campos da 
Normandia, bem ali na Mancha, 
pedalando na estrada entre 
carneiros e montes de sal, com 
a proteção de São Miguel e seu 
mosteiro ao fundo.

Mas por enquanto, para mim, 
por aqui, é carro ou taxi.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel, sócio e 

Diretor da MTD Hospitality.

Julio Gavinho (*)

Infl ação 
avança em 
cinco das 
sete capitais 
pesquisadas 

A infl ação medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) avançou 
de 0,29% para 0,33% entre a 
semana encerrada em 22 de 
outubro e a que terminou no 
dia 31, com alta em cinco das 
sete capitais pesquisadas pelo 
Ibre/FGV. A maior alta na última 
semana, em comparação com 
a anterior, foi registrada em 
Porto Alegre: a taxa subiu 0,15 
ponto percentual entre as duas 
semanas e fechou em 0,51%. 

Tiveram destaque na acelera-
ção os grupos habitação e ali-
mentação, cujas taxas passaram 
de 0,21% para 0,79% e de 0,54% 
para 0,78% respectivamente.

Aparecem ainda com acele-
ração de preços São Paulo (de 
0,40% para 0,43%), Recife (de 
0,2% para 0,22%) e, com índices 
iguais, Brasília e Salvador (de 
0,14% para 0,21%).

Ocorreu desaceleração de 
preços, entre as semanas encer-
radas em 22 e em 31 de outu-
bro, no Rio de Janeiro (0,12%, 
desaceleração de 0,04 ponto 
percentual), menor índice do 
país; e em Belo Horizonte, onde 
o IPC-S passou de 0,47% para 
0,44% – ainda assim, a capital 
mineira registrou o segundo 
maior IPC-S (ABr).

Segurança no emprego e juros mais baixa proporcionam 

melhores condições de aquisição de bens duráveis.

É o que revela o Índice de 
Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF), que 

subiu novamente em outubro ao 
atingir 80,3 pontos, 1,7% supe-
rior aos 79 pontos registrados 
em setembro. Na comparação 
com o mesmo mês do ano pas-
sado, houve crescimento de 
9,2%, quando o ICF se situava 
em 73,5 pontos. 

Desde fevereiro o ICF vem 
oscilando entre 77 e 79 pontos, 
e agora passa a linha dos 80 pon-
tos, um bom termômetro para 
os empresários do setor - que se 
programam para as vendas de 
Natal, principal data do varejo. 
O ICF é apurado mensalmente 
pela FecomercioSP e varia de 
zero a 200 pontos, sendo que 
abaixo de 100 pontos signifi ca 
insatisfação e acima de 100, 
satisfação, em relação às con-

Os pedidos de falência caíram 
15,7% na variação acumulada 
no ano até outubro, contra o 
mesmo período do ano anterior, 
segundo dados com abrangên-
cia nacional da Boa Vista SCPC. 
Mantida a base de comparação, 
as falências decretadas subiram 
4,3%, enquanto nos pedidos de 
recuperação judicial e recupe-
rações judiciais deferidas  foram 
observadas quedas de 25,8% e 
18,6%, respectivamente.

Com exceção de falências de-
cretadas que ainda apresentam 

crescimento, os demais indicado-
res seguem em retração quando 
observados pelos valores acu-
mulados em 12 meses. Passado 
o período de intensa diminuição 
da atividade econômica, redução 
do consumo, restrição e encare-
cimento do crédito, as empresas 
passam agora a demonstrar 
sinais mais sólidos dos indica-
dores de solvência, tendência 
que deverá ser mantida devido 
às melhorias das condições de 
juros, spreads, infl ação, entre 
outros fatores (SCPC).

Os indicadores econômicos 
mais recentes dão sinais de 
que o comércio  iniciou uma 
lenta e gradual recuperação 
nos últimos meses. Uma pes-
quisa feita com empresários 
do varejo em todas as capitais 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que as vendas neste 
fi m de ano serão melhores 
para 39% dos comerciantes. 
A minoria dos entrevistados 
(22%) disse que as vendas 
serão piores. Para um terço 
(33%) as vendas se manterão 
estáveis. 

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, os números observados 
em 2017 são positivos e levam 
otimismo ao varejo, embora o 
nível elevado de desemprego 
force uma recuperação mais 
lenta que o desejável. “Não 
se espera uma recuperação 
rápida da economia, mas o fato 
importante é que há indícios 
de que já esteja acontecendo 
e, um deles, é a melhora das 
expectativas para o Natal”. A 
pesquisa também investigou a 
intenção de contratar mão de 
obra para as festas de Natal e 
Réveillon. 

Apenas 15% dos comer-
ciantes já contrataram ou 
irão contratar mão de obra 

Pesquisa feita com empresários do varejo mostra que as vendas 

neste fi m de ano serão melhores para 39% deles.
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Intenção de consumo atinge a maior 
pontuação desde junho de 2015

Menos pessimistas, a maioria dos paulistanos está mais segura no seu emprego do que no mesmo 
período de 2016, fazendo com que voltem a consumir

que o consumo da sua família e 
da população em geral tende a 
ser maior nos próximos meses, 
enquanto que em outubro do 
ano passado, esse porcentual 
era de 20%.

Segundo a FecomercioSP, 
mais segurança no emprego 
aliado a uma taxa de juros mais 
baixa proporcionam ao consu-
midor melhores condições de 
aquisição de bens duráveis. O 
item Momento para duráveis 
avançou 1,9% na comparação 
mensal, passando de 54,5 
pontos em setembro para 55,6 
pontos em outubro. Contudo, 
59% das famílias da capital 
paulista afirmaram comprar 
menos do que em relação há 
um ano, redução de 8 pontos 
percentuais em relação ao 
mesmo mês do ano passado 
(AI/FecomercioSP).

dições de consumo.
O destaque de outubro foi o 

item Perspectiva de consumo, 
que apresentou uma alta anual 
de 19,8% e atingiu a maior pon-

tuação desde abril de 2015. Em 
outubro, o item passou dos 75,6 
para os 81,5 pontos, alta mensal 
de 7,9%. A pesquisa mostra que 
26% dos paulistanos disseram 

Vendas neste fi m de ano devem 
superar resultado de 2016

extra para reforçar o quadro 
de trabalhadores nesse perío-
do – sejam eles temporários, 
informais, efetivos ou terceiri-
zados. Em números absolutos, 
isso signifi ca que pouco mais de 
32,2 mil vagas devem ser cria-
das neste trimestre. Para 79% 
desses comerciantes, o princi-
pal motivo das contratações é 
suprir a demanda aquecida no 
período do Natal. Os que não 
devem contratar somam 81% 
da amostra.

A sondagem revela ainda 
que ter experiência pesa mais 
do que a formação técnica na 
área em que o trabalhador bus-
ca uma oportunidade. Quatro 

em cada dez (44%) comer-
ciantes solicitam funcioná-
rios que tenham experiência 
anterior na área. Apenas 
2% exigem que o candida-
to tenha feito algum curso 
profissionalizante. Ainda 
sobre o perfi l do trabalhador 
a ser contratado, 55% dos 
empresários procuram pro-
fi ssionais que tenham até 34 
anos de idade e 44% esperam 
que o novo funcionário tenha 
pelo menos o ensino médio 
completo. Há também uma 
preferência por mulheres 
(52%) em detrimento de 
homens (17%) - (SPC Brasil/
CNDL).

Pedidos de falência caem 
15,7% no acumulado do ano
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COLUNA DO HERÓDOTO

Mais uma vez esse 

maldito défi cit fi scal. O 

governo gasta mais do 

que arrecada. Isto, ao 

longo do tempo, formou 

uma verdadeira bola de 

neve, denominada de 

dívida pública. 

A arrecadação de impos-
tos deveria ser sufi-
ciente para bancar os 

gastos do Estado, mas estes 
aumentam sistematicamente, 
e um dirigente passa o défi cit  
para  o outro. Este por sua vez 
se esforça para equilibrar o 
orçamento, e as vezes, não  in-
tencionalmente, contribui para 
aumentar ainda mais a dívida. 
Ele não consegue resistir ás 
pressões dos poderosos e que 
dominam grande parte da eco-
nomia especialmente, bancos, 
comércio e agricultura. 

São privilegiados, conside-
ram isso um direito divino, que 
o gestor tem que satisfazer, 
quer queira quer não. Assim, 
os gastos do Estado não pa-
ram de aumentar e um dos 
responsáveis é a quantidade 
de apaniguados pendurados 
nos salários bancados pelos 
impostos. Uma imensa buro-
cracia privilegiada, vitalícia e 
improdutiva que contribuí para 
agravar ainda mais a situação 
fi nanceira. O desfecho era pre-
visível, uma hora os fi nanciado-
res da dívida do Estado iriam 
suspeitar de uma crise maior, 
suspenderiam os empréstimos 
e o país iria  quebrar.   

A elite fi nanceira está sem-
pre de olho na relação da dívida 
com a capacidade do Estado 
pagar pelo menos os juros. 
A situação nacional  evolui 
para um tal rombo que não 
há dinheiro nem para pagar os 
juros, quanto mais as parcelas 
da dívida. Todo ano o tesouro 
apresenta défi cit e mais uma 
vez o Estado é obrigado a se 
socorrer de empréstimos dos 
endinheirados convencidos 
por taxas de juros cada vez 
maiores e que agravam ainda 
mais o défi cit. Na outra ponta 
está a arrecadação.  

Ninguém quer pagar impos-
tos. Alguns setores ganham do 
Estado isenção tributária sob o 
pretexto de poder fazer frente 

à concorrência dos importados 
e gerar empregos.  Os pagado-
res de impostos fogem como 
podem. Uns simplesmente 
sonegam. Outros conseguem 
leis privilegiadas. Outros ainda 
confessam a dívida mas espe-
ram por descontos generosos 
para quita-las. Uma ciranda 
que privilegia os rentistas e 
agrava a situação da população 
que não tem como escapar dos 
impostos. A crise  vivida é mui-
to mais de ordem fi nanceira do 
que econômica. 

O pais acumulou uma dívida 
vultosa e sua renda é insufi -
ciente para pagar os juros e 
a inchada máquina estatal. 
Há a necessidade da escolha 
de um ministro da economia 
que seja pragmático, mas que 
ao mesmo tempo seja terno e 
fl exível. Um daqueles homens 
que falam com o mercado e 
são os fi adores da dívida pe-
rante os bancos. A tentativa  
de reorganização  da dívida 
é a colocação no mercado de 
títulos da dívida pública, cada 
vez mais desacreditados. 

Os fi nanciadores contudo  
estão de olho na questão polí-
tica, para onde vai o pais e se 
há algum risco do ministro ar-
ticular um calote no mercado. 
Ninguém dorme sossegado. A 
única saída possível é a assem-
bleia, contar com os deputados 
para a aprovação de leis que 
acabem com os privilégios e 
crie novos impostos. Há uma 
reação forte no centrão sob o 
pretexto que a carga tributária 
é alta, o povo não pode pagar, 
e que é necessário  cortar na 
carne, desengordurar  a estru-
tura do Estado dos parasitas e 
diminuir os gastos. 

A realeza e a nobreza rea-
giram e forçaram a demissão 
do ministro Necker. Ele não 
conseguiu fazer os milagres 
que o rei Luís XVI esperava. 
O terceiro estado liderado 
pela burguesia tomou conta 
da Assembleia Nacional e 
redigiu uma constituição para 
transformar a monarquia ab-
solutista. 

A reação da nobreza foi o 
estopim para o início da revolu-
ção que mudou o rumo político 
da humanidade. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News, escritor e palestrante.

CCOOLUUNA DOO HERÓÓDOOTOO

Heródoto Barbeiro (*)

Um homem do 
mercado

Após a Câmara dos Deputa-
dos suspender a tramitação da 
denúncia contra o presidente 
Temer e os ministros Eliseu 
Padilha e Moreira Franco, o 
ministro Edson Fachin, do 
STF, decidiu desmembrar o 
processo, enviando para a 
primeira instância as investi-
gações contra os outros acu-
sados sem foro privilegiado. 
Ao juiz federal Sérgio Moro, 
Fachin enviou parte da denún-
cia por organização criminosa 
referente ao ex-deputado 
cassado Eduardo Cunha, ao 
ex-ministro Henrique Edu-
ardo Alves, ao ex-deputado 
Geddel Vieira Lima e Rodrigo 
Rocha Loures.

Os acusados foram apon-
tados pelo então procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, como responsáveis por 
formar um grupo criminoso 
que atuava em nome do PMDB 
na Câmara. Segundo a denún-
cia, eles ofereciam vantagens 
indevidas a empresas em 
órgãos públicos, em troca de 
propinas para o fi nanciamento 
de campanhas. Para a Justiça 
Federal no DF, Fachin enviou 
a parte de denúncia pelo cri-
me de obstrução de Justiça 
que envolve Joesley Batista, 

Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público de São 
Paulo anunciou o fechamento 
de um acordo com o Banco Sa-
fra para pagamento de US$ 10 
milhões, por ter movimentado 
dinheiro desviado pelo ex-pre-
feito de São Paulo Paulo Maluf. 
É o quarto acordo fi rmado entre 
a promotoria e instituições 
fi nanceiras usadas por Maluf 
para enviar ao exterior cerca 
de US$ 400 milhões retirados 
dos cofres públicos da capital 
paulista. As indenizações acer-
tadas somam US$ 55 milhões.

A maior parte do montante 
do novo acordo será destinada 
à prefeitura paulistana, que 
receberá US$ 9 milhões para 
construção e reformas de 
creches. O governo do estado 
fi cará com US$ 400 mil, que vão 
cobrir despesas decorrentes do 
processo. Além disso, US$ 400 
mil irão para o Fundo Estadual 

O deputado Paulo Maluf.

Ele classifi cou como “nor-
mais” as reações contrá-
rias às suas afi rmações. 

Ele esteve na quarta-feira (1º) 
no STF, onde se reuniu com a 
presidente da Corte, ministra 
Cármen Lúcia, e o ministro da 
Educação, Mendonça Filho.

No Rio, uma comissão da 
Assembleia Legislativa (Alerj) 
informou que irá enviar repre-
sentação à PGR para que apure 
as afi rmações feitas pelo ministro 
da Justiça. Em entrevistas à 
imprensa, o ministro disse que 
o comando da Polícia Militar fl u-
minense estaria fazendo acertos 
com o crime organizado, retro-
cedendo a situação da segurança 
pública no Rio a um estado de 
coisas semelhante ao retratado 
nos fi lmes Tropa de Elite 1 e 2.

Ao ser questionado por jor-
nalistas, o ministro da Justiça 
não recuou em suas afi rmações. 
“Sobre o Rio de Janeiro, não sei, 

Ministro da Justiça Torquato Jardim (a esquerda) reúne-se com 

a presidente do STF, Cármen Lúcia.
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Abastecimento de 
caixa eletrônico para 
atividades econômicas

A Comissão de Finanças da 
Câmara aprovou proposta que 
obriga os bancos a disponibilizar 
nos caixas eletrônicos dinheiro 
em espécie em quantidade su-
fi ciente para atendimento dos 
clientes, inclusive nos fi ns de 
semana. A medida está prevista 
no projeto do deputado Hildo 
Rocha (PMDB-MA), que recebeu 
parecer pela aprovação do relator 
na comissão, deputado Mauro 
Pereira (PMDB-RS).

O relator entendeu que a 
matéria tem relevância para um 
grupo da população que depen-
de dos caixas para realizar as 
atividades econômicas básicas. 
“Não raras vezes, os consumi-
dores bancários se defrontam 
com a falta de papel-moeda nos 
equipamentos de autoatendi-
mento, especialmente nos fi nais 
de semana, quando não têm a 
opção de comparecer às agências 
bancárias”, observou.

Mauro disse ainda que também 
os bancos serão benefi ciados pela 
medida, uma vez que estarão 
menos expostos às punições 
aplicadas pela Justiça. “Em caso 
de falta de numerário por algum 
evento extraordinário, os bancos 
poderiam ser sujeitos a ações 
judiciais no âmbito da defesa 
do consumidor”. A comissão 
também considerou que a ma-
téria não implica em aumento 
ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas (Ag.Câmara).

O Plenário da Câmara aprovou na última 
terça-feira (31) a MP que reformula o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies). O texto 
aprovado é o parecer do relator, deputado 
Alex Canziani (PTB-PR), com destaques que 
alteraram alguns pontos. A matéria, agora, será 
enviada ao Senado. A MP exige, para 2018, 
a adesão das faculdades interessadas a um 
fundo de garantia; e o pagamento das parcelas 
do fi nanciamento pelo estudante logo após o 
término do curso.

Não haverá mais carência de 18 meses para 
começar a pagar após o término da faculdade, 
mas o projeto de Canziani especifi ca que os 
benefi ciários terão juros zero, na forma defi nida 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), para 
os contratos assinados a partir de 2018. Eventuais 

alterações dos juros incidirão somente sobre os 
contratos fi rmados a partir da data de entrada 
em vigor dessa mudança.

O texto aprovado prevê a destinação de re-
cursos de vários fundos regionais para o Fies: 
fundos de desenvolvimento do Centro-Oeste 
(FDCO), do Nordeste (FDNE) e da Amazônia 
(FDA); fundos constitucionais de fi nanciamento 
do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-
-Oeste (FCO); além do BNDES.

“Com os fundos constitucionais e o BNDES, 
vamos ter condições de dar juros razoáveis 
para o aluno que queira usar os recursos do 
programa”, afi rmou Alex Canziani, para quem 
os juros de mercado em novas modalidades 
criadas pelo texto fi carão em torno de 2,5% a 
3% (Ag.Câmara).

A Comissão de Meio Ambiente 
da Câmara aprovou a instalação 
obrigatória de circuito interno de 
vídeo em pet shops e hotéis espe-
cializados, a fi m de que os clientes 
possam acompanhar serviços de 
banho e tosa e ainda de guarda de 
seus animais de estimação. As gra-
vações deverão ser armazenadas 
por seis meses após a realização 
dos serviços. Quando solicitado, o 
estabelecimento deverá fornecer 
ao cliente, em até três dias úteis, 
uma cópia das imagens gravadas 
de seu animal. 

As imagens também deverão 
estar disponíveis aos clientes, em 
tempo real, pela internet. Quem 
descumprir as normas poderá 
ser punido com sanções que 
variam de advertência a multa 
e suspensão das atividades. Se 
aprovada defi nitivamente, a lei 

entrará em vigor um ano após sua 
publicação, para que os estabe-
lecimentos tenham tempo de se 
adaptar à exigência. O relator da 
proposta nas duas comissões foi o 
deputado Ricardo Izar (PP-SP), 
para quem a proposta atende 
tanto a defesa dos direitos do 
consumidor quanto o cuidado 
com os animais.

“Em procedimentos de banho 
e tosa, não são raras as ocorrên-
cias de fraturas, lesões de pele, 
queimaduras e até de morte dos 
animais. Nesse sentido, a possibi-
lidade de visualização dos serviços 
proporciona maior controle e 
transparência, com o intuito de 
inibir maus-tratos”, observou 
Izar. O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado ainda 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Ricardo Izar: possibilidade de visualização dos serviço inibe 

possíveis maus-tratos.

Lucio Bernardo/Ag.Câmara
Projeto de 
regulamentação do 
Uber é alterado e 
volta para a Câmara

O Plenário do Senado apro-
vou com alterações o projeto 
para regulamentar os serviços 
de transporte que usam aplica-
tivos, como Uber, Cabify e 99. 
Foram 46 votos favoráveis, 10 
contrários e uma abstenção. O 
relator, senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ), acatou três das 20 
emendas apresentadas e o texto 
volta para análise da Câmara. 
Duas das mudanças aprovadas 
foram decididas por acordo dos 
líderes partidários. Elas retiram a 
obrigatoriedade do uso de placas 
vermelhas e a exigência de que 
o condutor seja proprietário do 
veículo.

Também foi aprovada emenda 
que atribui ao município apenas a 
competência para fi scalizar o ser-
viço dos aplicativos. A prefeitura 
não terá o papel de autorizar o 
exercício da atividade como es-
tava previsto no texto original da 
Câmara. “O aplicativo será obri-
gado a mandar para a prefeitura 
a sua base de dados. A prefeitura 
vai ter acesso a quantos são os 
motoristas do Uber, onde estão 
e quem são. Se houver alguma 
dúvida em relação a algum ponto, 
ele entra em contato com o Uber 
e decide se a pessoa sai do serviço 
ou continua”,  explicou o relator.

Com essa alteração, caiu o 
ponto principal do projeto do de-
putado Carlos Zarattini (PT-SP), 
que estabelecia que empresas 
como o Uber são prestadoras de 
serviço público, dependentes de 
regulamentação, e que os moto-
ristas precisariam de permissão 
para trabalhar. Pelo texto, cada 
município cobrariam os devidos 
impostos (Ag.Senado).

Ministro da Justiça confi rma críticas 
à segurança do estado do Rio

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, confi rmou, em Brasília, declarações dadas à imprensa nos 
últimos dias sobre a segurança no estado do Rio de Janeiro

de deputados estaduais do Rio. 
O presidente da Alerj, Jorge 
Picciani (PMDB), disse que há 
mais de uma década não existe 
interferência do crime organi-
zado na segurança estadual. 
“A declaração é de quem não 
tem nenhum conhecimento, 
de quem é irresponsável e de 
quem age com má-fé”, afi rmou.

Em nota, o governador do Rio, 
Luiz Fernando Pezão, rebateu 
as declarações do ministro e 
afi rmou que o governo estadual e 
o comando da PM não negociam 
com criminosos. Ele ressaltou 
que “o comandante da PM, coro-
nel Wolney Dias, é um profi ssio-
nal íntegro”. No jornal O Globo, 
Torquato respondeu a Pezão 
afi rmando ter “melhor memória” 
ao se lembrar de ter discutido 
o tema com o governador. O 
ministro assegurou haver “todo 
um serviço de inteligência” que 
atesta suas declarações (ABr).

já falei o que tinha que falar. 
Nenhuma reclamação. Reações 
são normais”, disse. Em en-
trevista ao jornalista Josias de 
Souza publicada no dia 31, pelo 
portal UOL, Torquato afi rmou 
que o comando de batalhões 
da PM do Rio seria defi nido por 
“acerto com deputado estadual 

e o crime organizado”.
Em outra entrevista, publi-

cada pelo jornal O Globo, ele 
disse que “em algum lugar, 
voltamos a Tropa de Elite 1 e 2. 
Em algum lugar, alguma coisa 
está sendo autorizada infor-
malmente”. As acusações do 
ministro foram alvo de reações 

Fachin manda para Moro denúncia 
contra Cunha, Geddel, Alves e Loures

Ricardo Saud, Lúcio Funaro, 
Roberta Funaro, Eduardo 
Cunha e Rodrigo Rocha Loures. 

Eles são acusados de partici-
par de um esquema para com-
prar o silêncio de Funaro, evi-
tando que o operador fi nanceiro 
fechasse um acordo de delação 
premiada. “A necessidade de 
prévia autorização da Câmara 
para processar o Presidente 
da República e Ministros de 
Estado não se comunica aos 
corréus”, disse Fachin. Em 
relação a Temer, Padilha e Mo-
reira Franco, o ministro Edson 

Fachin ofi cializou a suspensão 
da tramitação da denúncia 
enquanto eles permaneçam 
em seus cargos.

“Diante da negativa de 
autorização por parte da Câ-
mara para o prosseguimento 
da denúncia formulada em 
desfavor do Presidente da 
República e dos aludidos 
ministros de Estado, o pre-
sente feito deverá permanecer 
suspenso enquanto durar o 
mandato presidencial e as 
investiduras nos respectivos 
cargos” (ABr).Instalação obrigatória de 

câmeras em pet shops Safra pagará US$ 10 milhões por 
movimentar dinheiro de Maluf

Com o pagamento, o banco, 
assim como as outras intitiui-
ções fi nanceiras, está livre de 
possíveis ações judiciais por ter 
sido usado para lavar dinheiro.

Ao todo, o MP estima que 
Maluf desviou quase US$ 400 
milhões de recursos públicos no 
período em que foi prefeito de 
São Paulo (1993-1996). Segun-
do os promotores, a maior parte 
do dinheiro saiu das obras na 
Av. Água Espraiada e do Túnel 
Ayrton Senna. As duas ações 
propostas contra o ex-prefeito e 
atual deputado federal pelo PP, 
pedem que Maluf e sua família 
paguem US$ 1,7 bilhão, entre 
ressarcimento e indenizações 
pelos danos causados. Em nota, 
o advogado de Maluf, Antonio 
Carlos de Almeida Castro, o 
Kakay, disse que irá recorrer 
ao plenário do STF para tentar 
reverter a decisão (ABr).

de Perícias Estaduais e US$ 200 
mil para o Fundo Estadual de 
Direitos Difusos.

“Esse acordo resolve uma 
questão que poderia durar 20 
anos, se a gente tivesse que 
propor uma ação contra o 
banco”, ressaltou o promotor 
Silvio Marques após explicar 
os temos fi rmados com o Safra. 

Câmara aprova medida provisória que reformula o Fies



Se já não vivemos mais 

em cavernas, que tal 

fazer as pazes com a 

rejeição?

Pensamentos do tipo 
“espero não ter ninguém 
em casa para tocar meu 

violão sem ter que lidar com go-
zação”, ou “será que eu coloco 
esta ou aquela roupa... uso este 
ou aquele tom de voz… quando 
encontrar com a pessoa que 
estou querendo conquistar”, 
habitam sua cabeça? 

Se sim, você é um dependen-
te de aprovação. Essa atitude 
é tão prejudicial quanto a de 
comer compulsivamente, que 
te divorcia da possibilidade de 
ser saudável, tão ruim quanto a 
de usar drogas, que te impede 
de ter lucidez. Ou seja, é perder 
a sua autenticidade.

Nós seres humanos quere-
mos sempre a inclusão, afi nal, 
a rejeição nos desencadeia 
medo. E isso está marcado 
em nossos arquivos mais pri-
mórdios. Na Antiguidade, ser 
expulso ou fi car isolado do 
grupo de convivência signifi -
cava risco de perder a vida. O 
dilema é que mesmo depois 
de mais de 2 mil anos esses 
registros ainda interferem em 
nossas vidas.

Pesquisas mostram que a 
reprovação ativa diversas regi-
ões no cérebro, até as que têm 
relação com a dor física. Se já 
não vivemos mais em cavernas, 
que tal fazer as pazes com a 
rejeição? Um dos caminhos é 
enxergá-la como uma possibili-
dade de rever o que aconteceu 
com você e se perguntar: eu 
fui autêntico em determinada 

situação? Lembre-se do fato 
e depois avalie o que pensou, 
sentiu e se a maneira como 
agiu estavam alinhados ao seu 
sentimento.

A partir daí, perceba se a 
pessoa que te repeliu não te 
compreende ou não quer lidar 
com seu verdadeiro eu. Então, 
ou você utiliza toda sua com-
paixão para continuar a convi-
ver com ela, ou escolhe manter 
uma distância saudável. A 
outra possibilidade é você 
perceber tudo isso e querer 
realinhar profundamente sua 
relação com este indivíduo, 
propondo que ambos revejam 
as expectativas mutuamente.

Para fazer as pazes com a re-
jeição, abrace sua mentalidade 
de crescimento. Isso acontece 
quando você determina que irá 
cuidar de sua autenticidade 
como uma habilidade a ser de-
senvolvida ao longo do tempo 
por meio de vivências de auto-
conhecimento, leituras sobre 
autoestima e autoconfi ança. 

Esta opção nos conecta com 
a consciência de que todos 
os dias vivemos nosso pleno 
potencial. 

Isso nos deixa mais propen-
sos a nos desafi armos e para-
mos de perceber o feedback 
e a desaprovação como sinais 
de fracasso. Ao entender que 
há um abundante espaço para 
crescimento, nos afastamos 
da necessidade constante de 
validação.

(*) - Especialista em gestão 
estratégica de confl itos e negociação, 

facilitação e treinamento para 
potencializar negócios através do 

desenvolvimento de pessoas, é 
palestrante da AlleaoLado, empresa 

focada em treinamentos
e consultoria.

Pare de buscar 
aprovação

Allessandra Canuto (*)
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GLEICE BAPTISTA DE OLIVEIRA PEDROGÃO USINAGEM - ME - Torna público que
requereu à SEMA a Licença Ambiental Prévia e de Instalação para serviços de
usinagem, tornearia e solda à Rua João Rodrigues de Miranda, 108, galpão 02, Vila
Sorocabana, Guarulhos-SP, através do processo administrativo 60526/2017.

GLOBAL TERMOPLÁSTICOS EIRELI - EPP - Torna público que requereu à SEMA a
Licença Ambiental Unificada para fabricação de artefatos de material plástico para usos
industriais à Rua Amélia Lago, 90/100, Ponte Grande, Guarulhos-SP, através do
processo administrativo 60895/2017.

Cinpal Companhia
Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ: 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17/07/2017

Data: 17/07/2017; Horário: 13:00 horas; Local: Sede social da Cinpal Companhia Industrial de Peças
Para Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88, NIRE 35.300.039.092; Publicações:) Con-
vocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do
artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana secretaria-
da por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social: Or-
dem do dia e deliberações: I - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas
Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre
às Demonstrações Contábeis em 31/12/2015 e 31/12/2016 e Relatório da Diretoria: Publicados no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios do dia 28 de junho de 2017 - Aprovados por
unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do resultado à disposição da As-
sembleia: A sociedade apurou prejuízo e, por este motivo, não foi deliberado sobre a destinação do lucro; c)
Fixação dos honorários da Diretoria: Os honorários globais mensais da diretoria da sociedade para o
próximo mandato cuja eleição será realizada por reunião do Conselho de Administração foram fixa-
dos em R$ 166.916,39 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos),
valor base de julho de 2017, e serão corrigidos e reajustados nas mesmas proporções salariais que forem
concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas épocas em que estes eventos
ocorrerem, cujas atribuições de valores individualmente será objeto de deliberação da diretoria em reunião
a ser convocada especialmente para esta finalidade. d) Distribuição de dividendos: Foi aprovada por unani-
midade a distribuição de dividendos no importe de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) me-
diante utilização parcial da reserva estatutária de 31/12/2008 a serem pagos aos Senhores Acionistas no
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir desta data; e) Em razão de estar pendente parte do pagamento
dos dividendos no valor de R$ 1.990.244,56 (hum milhão, novecentos e noventa mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e cinquenta e seis centavos) aprovados pela Assembleia Geral realizada em 18/01/2008, regis-
trada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 46.211/08-1, em sessão de 08/02/2008 na parte
cabente a Hargrove lnvestments LLC foi deliberado pelos Srs. Acionistas, por unanimidade, no sentido de
que seja ratificada referida distribuição para que o pagamento seja efetivado no prazo de até 12 (doze) me-
ses contados a partir desta data. II Extraordináriamente: a) Aumento de Capital: - Deliberado por una-
nimidade pelo aumento do capital da sociedade no importe de R$ 6.900.000,00 (seis milhões e
novecentos mil reais) por subscrição dos senhores acionistas na proporção das ações ordinárias e prefe-
renciais da titularidade de cada um. Em decorrência desta deliberação o capital social foi aumentado de
R$ 286.559.393,68 (duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noven-
ta e três reais e sessenta e oito centavos) para R$ 293.459.393,68 (duzentos e noventa e três milhões, qui-
nhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) com
integralização imediata em moeda corrente nacional conforme boletim de subscrição assinado por todos os
acionistas da sociedade. Consequentemente o artigo 5º dos Estatutos Sociais passará a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 293.459.393,68 (duzentos e noventa e três mi-
lhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos),
dividido em 3.785.409.870 (três bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentas e nove mil, oito-
centas e setenta) ações, sendo, 1.892.704.935 (um bilhão, oitocentos e noventa e dois milhões, setecentos e
quatro mil, novecentas e trinta e cinco) ações ordinárias e 1.892.704.935 (um bilhão, oitocentos e noventa e
dois milhões, setecentos e quatro mil, novecentas e trinta e cinco) ações preferenciais sem valor nominal”.
Em seguida o Sr. Presidente declarou em vigência a nova redação do artigo 5º dos Estatutos da Sociedade.
Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
Taboão da Serra, 17 de julho de 2017. (aa.) Vítor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa; Antonio
Afonso Simões - Secretario da mesa; Acionistas: Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr.
Gilberto Cipullo, Hargrove lnvestments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi
Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vítor Luiz Taddeo Mammana - sócio admi-
nistrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 17
de julho de 2017. Vitor Luiz Taddeo Mammana  - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário
da mesa. JUCESP nº 474.189/17-0 em 11.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MIE BRASIL HOLDING S/A - (Em Organização) - Ata de Assembleia Geral de Constituição - Aos 27 dias do mês de agosto de 2.013, às 11:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Lourenço de Almeida, n. 819, sala 01, Vila Nova Conceição, CEP 04508-001, reuniram-se em Assembleia Geral os subscritores do capital social Mie Brasil Holding 
S/A, em organização, a saber, Maurício Rolim Amaro, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 12.238.20-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 269.303.758-
10; e Gabriela Borges, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n. 29.277.436-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 294.649.258-33; ambos residentes e 
domiciliados na Rua Escobar Ortiz, n. 578, apto. 101, na Cidade e Estado de São Paulo, para o fim especial de, conforme o disposto no art. 88, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, constituir 
definitivamente a Companhia. Assumiu a Presidência da Mesa o sócio fundador Maurício Rolim Amaro, que convidou a mim, Gabriela Borges, para Secretária. Depois de ressaltar que a 
publicação de edital de convocação foi dispensada, em virtude da presença de todos os subscritores do capital inicial, convidados por carta, declarou o Sr. Presidente que, de acordo com os 
termos da carta convocatória, a Assembleia tinha por objetivo promover a constituição da sociedade Mie Brasil Holding S/A, cabendo aos presentes deliberar sobre as seguintes matérias: 
(a) aprovação da proposta de Estatuto Social a ser adotado pela Companhia, conforme projeto em duplicata entregue aos subscritores; (b) homologação da subscrição das ações do capital 
social de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dividido em 8.000,00 (oito mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que serão integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional; (c) 
eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração; e (d) outros assuntos de interesse da sociedade. Discutidos e votados cada um dos assuntos acima, as seguintes deliberações 
foram tomadas, por unanimidade de votos: (1) aprovar a redação do Estatuto Social, cuja reprodução constitui o Anexo I à presente ata; (2) homologar, conforme Boletim de Subscrição, 
que também integra esta ata, a subscrição do capital inicial pelos acionistas presentes, como segue: Maurício Rolim Amaro subscreve 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e Gabriela Borges subscreve 3.000 (três mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Todos os subscritores neste ato 
integralizaram as ações subscritas, em moeda corrente nacional; (3) para compor a Diretoria, foram eleitos para um mandato de 03 (três) anos os seguintes membros: o Sr. Maurício Rolim 
Amaro, e a Sra. Gabriela Borges, acima qualificados, para os cargos de Diretores, sem designação específica, dando-se a posse a partir da assinatura do competente termo em livro próprio. 
A remuneração da Diretoria será fixada oportunamente; e (4) não instalar o Conselho Fiscal, para o presente exercício. Declaração de Desimpedimento: Os diretores eleitos declararam, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Finalizando, disse 
o Sr. Presidente que, atendidas todas as formalidades legais, fica definitivamente constituída a sociedade Mie Brasil Holding S/A, na forma da Lei n. 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, 
foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos foi a presente lida e tendo sido aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de 
agosto de 2013; (aa) Maurício Rolim Amaro, Presidente da Mesa; Gabriela Borges, Secretária da Mesa; Maurício Rolim Amaro e Gabriela Borges, Diretores; Acionistas: Maurício Rolim Amaro 
e Gabriela Borges. Maurício Rolim Amaro - Presidente; Gabriela Borges - Secretária. Diretoria: Maurício Rolim Amaro - Diretor Administrativo e Financeiro; Gabriela Borges - Di-
retora Comercial. Acionistas: Maurício Rolim Amaro; Gabriela Borges. Visto do Advogado: Carlos Eduardo Fujita - OAB/SP nº: 247.409. JUCESP NIRE 3530046145-2 em 14/01/2014.
Anexo I - Estatuto Social da Mie Brasil Holding S/A - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Companhia que adota a denominação social de Mie 
Brasil Holding S/A, se regerá por este estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Lourenço de Almeida, n. 819, sala 01, Vila Nova Conceição, CEP 04508-001. Parágrafo único - Poderá a Companhia, a critério de sua Diretoria, instalar ou extinguir filiais 
em qualquer parte do território nacional ou exterior. Artigo 3º - A companhia tem por objeto a (i) participação em outras Companhias, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou 
quotista; (ii) comercialização, importação e exportação de equipamentos, acessórios industriais, produtos alimentícios e commodities agrícolas; (iii) consultoria e assessoria empresarial; (iv) 
realização de estudos, planejamentos e projetos econômico-financeiro-industriais; (v) incorporação de bens imóveis; (vi) representação comercial e agenciamento de produtos alimentícios, 
manufaturados e serviços; (vii) participação em outras Companhias, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista; e (viii) prática de todas as atividades correlatas e relacio-
nadas com os objetivos acima estabelecidos. Artigo 4º - A Companhia vigorará por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social totalmente 
subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dividido em 8.000 (oito mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Parágrafo único - A 
cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações de Assembleias Gerais. Artigo 6º - Os acionistas da Companhia gozarão, nos termos do art. 171, da Lei n. 6.404/76, de prefe-
rência para subscrição do aumento do capital da sociedade. Parágrafo único - O direito de preferência decairá após decorridos 30 (trinta) dias contados da deliberação relativa ao aumen-
to do capital social. Artigo 7º - O acionista que pretender vender, ou por qualquer título, transferir ou alienar suas ações ou direitos de subscrição de ações a terceiros, deverá oferecê-los 
aos demais acionistas para exercício do direito de preferência na aquisição, nos termos deste Estatuto. Alternativamente, havendo desinteresse dos acionistas no exercício da preferência, por 
deliberação da Assembleia Geral, a Sociedade poderá adquirir as ações oferecidas, mantendo-as em tesouraria, observadas as disposições previstas na legislação aplicável. Parágrafo Pri-
meiro - O acionista que desejar alienar suas ações a terceiros deverá notificar os demais acionistas e a própria Sociedade, por escrito, de sua intenção, especificando nome e qualificação do 
possível comprador, preço e demais condições da operação. Parágrafo Segundo - Os acionistas notificados na forma do parágrafo anterior terão 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
do recebimento da notificação, para o exercício de seu direito de preferência e, no caso de mais de um acionista desejar fazê-lo, os mesmos farão jus ao direito de preferência na exata 
proporção de sua respectiva participação no capital social da Sociedade. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias deverá a Sociedade manifestar-se a respeito do seu interesse no exercício do 
direito de preferência. Parágrafo Terceiro - Após 30 (trinta) dias do recebimento da notificação sem que haja manifestação de interesse na aquisição pelos demais acionistas e pela Socie-
dade, o acionista ofertante ficará livre para alienar as ações dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, após o qual as ações deverão ser novamente oferecidas aos demais acionistas, retoman-
do-se o mesmo procedimento acima estabelecido. Artigo 8º - Os dividendos ou bonificações em dinheiro serão pagos aos acionistas dentro do exercício social em que forem declarados, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua declaração, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 9º - As Assem-
bleias Gerais poderão ser Ordinárias e/ou Extraordinárias, onde os acionistas reunir-se-ão ordinariamente, dentro dos primeiros quatro meses após o término do exercício social, e extraordi-
nariamente, sempre que convocada, na forma da lei. Artigo 10 - As Assembleias serão presididas por qualquer membro da Diretoria e secretariadas por um terceiro, acionista ou não, esco-
lhido na oportunidade pelo Presidente da Assembleia. Na ausência dos Diretores, serão as Assembleias presididas por qualquer dos presentes que seja indicado por aclamação dos acionistas 
presentes. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 02 (dois) membros e, no máximo, 05 (cinco) 
membros, acionistas ou não, residentes no país. Artigo 12 - Os Diretores terão amplos poderes de administração, cabendo-lhes: a) representar a Companhia em Juízo ou fora dele; b) alienar, 
onerar, e adquirir bens móveis ou imóveis, assinando os contratos necessários, públicos ou particulares; c) contrair empréstimos em nome da Companhia, dando as garantias que se fizerem 
necessárias, por mais específicas que sejam; d) sacar promissórias, aceitar letras de câmbio, firmar compromissos, acordos e contratos, bem como todo e qualquer documento que envolva 
responsabilidade social; e) movimentar contas bancárias através de todas as formas conhecidas, consagradas pelo uso ou pela legislação vigente; f) assinar duplicatas ou recibos e endossá-
-los quando necessário a favor de instituição de crédito para desconto ou simples cobrança; g) outorgar procurações em nome da Companhia, com poderes para a prática de atos privativos 
da Diretoria ou quaisquer outros necessários à consecução dos objetivos sociais; h) confessar dividas, transigir, renunciar e desistir, representar a Companhia perante repartições públicas e 
demais instituições de direito público; i) convocar as reuniões da Diretoria; j) fazer cumprir o estatuto social, as disposições legais e as deliberações da Diretoria e das Assembleias Gerais; e 
k) praticar, enfim, todo e qualquer ato, por mais especial que seja desde que relacionado aos interesses da Companhia. Artigo 13 - A Companhia se considerará obrigada pela assinatura 
conjunta de 02 (dois) Diretores, sendo que obrigatoriamente uma das assinaturas deverá ser do Diretor Financeiro. Artigo 14 - O mandato da Diretoria será de 03 (três) anos, permitida a 
reeleição, e os diretores permanecerão no exercício do cargo até a posse dos novos diretores. Artigo 15 - Ocorrendo vaga de um dos cargos da Diretoria, a Assembleia Geral designará o 
substituto. Artigo 16 - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer membro da Diretoria, para fim específico de participar das reuniões, estes poderão ou não indicar um 
substituto, para servir, durante sua ausência ou impedimento. O substituto do Diretor poderá ser um dos demais Diretores ou um procurador com poderes específicos para tanto. O Diretor 
substituto assim indicado exercerá todas as funções e terá os poderes, direitos e deveres do Diretor substituído para o fim específico de participar das reuniões. Se o substituto for um dos 
demais Diretores, votará nas reuniões da Diretoria por si e pelo Diretor que estiver substituindo. Artigo 17 - Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse 
lavrado no “Livro de Atas das Reuniões da Diretoria”, observadas as disposições legais aplicáveis, e dispensada a prestação de caução. Artigo 18 - A remuneração individual e/ou global 
dos membros da Diretoria será fixada anualmente em Assembleia Geral. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 19 - O Conselho Fiscal da Companhia será integrado por 03 (três) 
membros efetivos e igual número de suplentes, e funcionará em caráter não permanente, sendo composto e instalado na forma da legislação vigente. Seus membros poderão ser reeleitos e 
terão a remuneração que for fixada em Assembleia Geral. Capítulo VI - Do Exercício Social - Artigo 20 - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. No fim de cada 
exercício serão elaboradas as demonstrações financeiras da companhia de conformidade com a legislação vigente. Poderão ser levantados balanços periódicos e distribuídos dividendos 
provisórios na forma da lei. Artigo 21 - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, após efetuadas as demais amortizações necessárias, serão deduzidos: a) 5% (cinco por cento) para 
a constituição da Reserva Legal até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido para pagamento de dividendo mínimo obrigatório; 
e c) o saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia Geral lhe destinar. Capítulo VII - Das Disposições Gerais - Artigo 22 - A Companhia entrará em liquidação nos casos pre-
vistos em lei, que se processará de acordo com deliberação da Assembleia Geral, competindo-lhe, também, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal. Artigo 23 - Toda e quaisquer controvér-
sias e reclamações relacionadas ao presente Estatuto Social deverão ser resolvidas através do processo de arbitragem. Caso as partes não cheguem a um acordo na questão ora discutida, 
deverão então, submetê-la a apreciação dos árbitros indicados pela Câmara de Arbitragem Brasil e Canadá ou Câmara de Arbitragem do Novo Mercado da Bovespa, ambas situadas na 
capital do Estado de São Paulo, valendo a escolha da Câmara que representar o menor custo para a Companhia, cujas regras serão aplicadas e a decisão deverá ser soberana e acatada 
pelas partes. Artigo 24 - Para todas as questões oriundas deste Estatuto, que não puderem ser resolvidas pela arbitragem, fica desde já eleito o foro central da Capital do Estado de São 
Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi por todos assinada. São Paulo, 27 de agosto de 2013. 
Maurício Rolim Amaro - Presidente; Gabriela Borges - Secretária. Visto do Advogado: Carlos Eduardo Fujita - OAB/SP nº: 247.409.
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em obediência às disposições legais e contratuais, submetemos à apresentação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido
e da Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 02 de agosto de 2017. A DIRETORIA

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)
Ativo Nota Explicativa 31/12/2016
Circulante 604.035
Bancos Conta Movimento 4.035
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 4.035
Mútuo com Terceiros 5 600.000
Não Circulante 2.709.996
Investimentos 6   2.709.996
Total do Ativo 3.314.031

Demonstração do Resultado do Exercício Levantado
em 31 de Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Levantado em 31 de
Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do Período Levantado
em 31 de Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)

Passivo Nota Explicativa 31/12/2016
Circulante 5.003
Fornecedores Nacionais 460
Obrigações Tributárias 4.543
Não Circulante 195
Outras Obrigações 195
Patrimônio Líquido 7 3.308.833
Capital Social 3.000.000
Reserva de Lucros     308.833
Total do Passivo e Patrimônio Social 3.314.031

Notas, Comentários e recomendações sobre os trabalhos efetuados
em 31 de dezembro de 2016

Em unidades de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto Operacional: A Bonama Participações S.A. teve seu Estatuto
Social lavrado na JUCESP em 02 de março de 2016, data em que oficialmen-
te iniciou suas atividades, fato motiva as Demonstrações Contábeis não
terem comparabilidade com períodos anteriores. A companhia tem sede e
foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Seráfico de
Assis Carvalho, 103 -CZ13-A, CEP 05614-040, podendo abrir, manter ou
extinguir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território naci-
onal ou fora dele, mediante deliberação da Assembleia Geral. A Bonama
Participações S.A. tem por objeto social a participação, como sócia ou aci-
onista, em outras sociedades no Brasil e no exterior, tendo prazo de duração
indeterminado. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais
políticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Contá-
beis estão definidas abaixo. 2.1. Base de Preparação das Demonstrações
Contábeis: As demonstrações contábeis da Bonama Participações S.A. do
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas com observân-
cia dos critérios contábeis constantes na Lei das S/A, com a nova redação
dada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 (Artigos 37 e 38). 3. Descrição das
Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do Resultado: O resultado é
apurado de acordo com o regime de competência. As receitas da companhia
são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial, conforme precei-
tuado no CPC 18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreen-
dimento Controlado em Conjunto. 3.2. Caixa e Equivalente de Caixa: Estão
representados exclusivamente por depósitos bancários com liquidez imedia-
ta na data de 31 de dezembro de 2016. 3.3. Mútuos: As contas de mútuos a
receber estão suportadas por contratos formalizados com terceiros,
contabilizados pelo custo histórico da transação e não preveem a aplicação
de juros na operação. 3.4. Investimentos: Os investimentos são contabiliza-
dos e reconhecidos pelo Método de Equivalência Patrimonial conforme pre-
ceituado pelo CPC 18 - Investimento em Controlada, em Coligada e em Em-
preendimento Controlado em Conjunto. 3.5. Passivos Circulantes e Passi-
vos não Circulantes: Os passivos circulantes e passivos não circulantes
são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quan-
do aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

3.6. Contas a Pagar aos Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores
são obrigações a pagar por serviços tomados de terceiros no curso normal
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o paga-
mento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante. Os fornecedores são inicialmen-
te reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amor-
tizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros.
Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura corresponden-
te, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição    31/12/2016
Banco Bradesco Agência. 3391, C/C 3750-8            4.035
Total 4.035
Caixa e equivalentes de caixa incluem exclusivamente os depósitos bancá-
rios no Banco Bradesco com liquidez imediata.
5. Mútuo com Terceiros: Descrição    31/12/2016
Marbom Participações Ltda        600.000
Total 600.000
A conta de Mútuos com Terceiros é suportada por contratos formais de tran-
sações financeiras, estando registrada pelo seu custo histórico. Tal contrato
não prevê a incidência de juros e o prazo de vencimento é indeterminado.
6. Investimentos: Descrição    31/12/2016
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda 9.075.666
(-) Deságio Investimento Petroplus     (6.365.570)
Total 2.709.996
O Investimento acima se refere a uma participação de 24,32% no Capital
Social da Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda, reconhecida pelo Método
de Equivalência Patrimonial preceituado pelo CPC 18 - Investimento em Con-
trolada, em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, de-
monstrado como segue:
Em 31 de dezembro de 2016                                     .                  R$
Patrimônio Líquido da
  Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda 39.304.295,00
Participação Bonama Participações S.A 24,32%
= Investimento Ajustado- Patrimônio Líquido 9.558.803,00
(-) Dividendos Excedentes Recebidos em 2016 (483.137)
= Saldo Final de Investimentos 9.075.666,00
Resultado Equivalência Patrimonial
Lucro Líquido 2016 da Petroplus Sul 12.266.159,00
= Resultado Equivalência Patrimonial 2016 2.983.276,00
(+) Resultado Equivalência Patrimonial - Dezembro/2015 301.580,00
Total 3.284.856,00
7. Capital Social: O Capital Social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de

reais) totalmente subscrito, representado por 3.000.000 (três milhões) de
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Compõem-se:
Acionistas % de Participação    Valor R$
Marcelo Rocha Bonadia 99,99% 2.999.999
Marbom Participações - EIRELI                  0,01%              1
Total 100% 3.000.000
8. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis: A Diretoria
da companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações
contábeis em 24 de julho de 2017, as quais consideram os eventos
subsequentes ocorridos até esta data, que não tiveram efeitos sobre
essas demonstrações contábeis.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
KSI BRASIL - RAI/SP 022/2017
Aos Diretores e Acionistas da Bonama Participações S.A. Examinamos as
Demonstrações Contábeis da Bonama Participações S.A., que compreen-
dem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos
Fluxos de Caixa, para o exercício findo nesta data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis: Em nossa
opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitula-
da “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Bonama Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva sobre as demonstra-
ções contábeis: Investimentos: A Bonama Participações S.A. detém
24,32% de participação no capital social da Petroplus Sul Comércio Exte-
rior Ltda, devidamente valorizada pelo Método de Equivalência Patrimonial,
com base nas Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2016 da
investida. Todavia, as referidas Demonstrações Contábeis não foram
auditadas por nós ou outros auditores independentes e, portanto, o saldo de
investimento na Bonama Participações S.A pode não refletir eventuais ajus-
tes decorrentes, se houver, caso sejam auditadas. A sociedade investida
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda efetuou distribuição antecipada de
lucros durante o exercício de 2016 que superaram o resultado líquido do
exercício e cujos excedentes foram deduzidos dos lucros distribuídos do 1°
trimestre de 2017. Na Bonama Participações S.A, cujo valor corresponde a
R$ 483.137,00 (quatrocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e sete reais),
figura reduzido da conta de investimentos. Outras informações que acom-
panham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Adminis-
tração da Companhia é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-

xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-
tração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstra-
ções Contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governan-
ça da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade dos
Auditores Independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de julho de 2017.
KSI Brasil Auditores Independentes
CRC 2 SP 018.460/O-1

Tethuo Ogassawara
CRC 1 SP 172.692/O-6

Descrição Nota Explicativa 31/12/2016
Participação nos Lucros de Coligada 6 3.284.856
Ganhos com Investimento em Coligada 6 2.030.599
Despesas Administrativas (68.404)
Impostos e Taxas (144)

Lucro Operacional 5.246.907
Despesas Financeiras (34)
Receitas Financeiras 4.183

Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas 4.149
Lucro Líquido Antes da Provisão oara Imposto de Renda 5.251.056
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social        (1.004)

Lucro Líquido do Exercício   5.250.052

Patrimônio Reservas
Descrição        Social  de Lucros         Total
Saldo Inicial em 02/03/2016 - - -
Integralização de Capital 3.000.000 - 3.000.000
Resultado do Exercício - 5.250.052 5.250.052
Distribuição de Lucros                - (4.941.219) (4.941.219)
Saldo Final em 31/12/2016 3.000.000 308.833 3.308.833

Descrição    31/12/2016
Proveniente das Operações
Lucro Líquido do Período 5.250.052
Resultado de Coligada Reconhecido
  por Equivaência Patrimonial (3.284.856)
Ganhos com Investimento em Coligada     (2.030.599)

Resultado Líquido Ajustado         (65.403)
I - Das Atividades Operacionais
(Aumento) ou Redução nos Ativos Operacionais (600.000)
Mútuo com Terceiros (Ativos) (600.000)
Aumento ou (Redução) nos Passivos Operacionais 5.198
Fornecedores 460
Obrigações Tributárias 4.543
Outras Obrigações              195

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais        (660.204)
II - Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimentos (2.999.999)
Dividendos Recebidos      5.605.458

Caixa Líquido Consumido
  pelas Atividades de Investimentos      2.605.459
III - Das Atividades de Financiamentos
Integralização de Capital Social 3.000.000.00
Dividendos Pagos aos Acionistas     (1.941.219)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos     (1.941.219)
Aumento nas Disponibilidades e Valores Equivalentes 4.035
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício -
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício            4.035

Variação de Caixa e Equivalente de Caixa 4.035

    Diretoria:                                                Marcelo Rocha Bonadia        •         Melissa Martins Balbino - Contadora - CRC-SP 1SP241434/O-9

A empresa pode escolher a entidade a ser benefi ciada entre os 

projetos aprovados e “aptos para captação”.

As empresas podem doar 
até 1% do seu imposto 
devido, com base no lu-

cro real às organizações sociais 
e, com isso, abater a doação do 
imposto de renda devido ao invés 
de destiná-lo ao governo. Um 
dos programas que estimulam 
a doação com incentivo fi scal 
é o promovido pelo Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, que permite 
que essa parte do imposto que já 
seria pago automaticamente seja 
doado ao FIA – Fundos da Infân-
cia e Adolescência, neste caso 
ao Fundo Estadual da Criança e 
Adolescente.

A empresa também pode esco-
lher a entidade a ser benefi ciada 
entre os projetos aprovados e 
“aptos para captação”. O modelo 
da carta está disponível no link: 

Empresas têm até dezembro para doar 
parte do IRPJ a entidades cadastradas

“Essas doações representam cerca de 30% dos recursos do IOS para continuar capacitando e ajudando 
jovens e pessoas com defi ciências a conseguir uma colocação no mercado de trabalho”.

entre os dias 28 e 29 de dezembro 
para que a doação seja feita e aba-
tida. A empresa doadora não paga 
mais impostos por isso. O valor não 
é acrescentado ao que já estava 
sendo pago, mas sim realocado. 
Após a doação feita a entidade 
escolhida, a empresa envia uma 
carta ao Conselho informando 
o direcionamento dos recursos 
ao projeto.

Destacamos também que o IOS 
possui projetos aprovados no FU-
MCAD, que é o Fundo Municipal 
das crianças e adolescentes que 
tem o mesmo enquadramento 
fi scal, o mesmo percentual de 
dedução, porém, todo o proces-
so de doação, geração de guia e 
direcionamento ao projeto é feito 
por meio do site (http://fumcad.
prefeitura.sp.gov.br/forms/frmen-
tidades.aspx).
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(http://www.condeca.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2015/11/
Modelo-

de-carta-de-direcionamento-.
pdf). O IOS – Instituto da Oportu-
nidade Social, comprometida com 
a capacitação e empregabilidade 
de jovens de famílias de baixa 
renda é uma delas. “Essas doações 

representam cerca de 30% dos 
recursos do IOS para continuar 
capacitando e ajudando jovens e 
pessoas com defi ciências a conse-
guir uma colocação no mercado 
de trabalho”, declara a gestora do 
IOS, Alecsandra Neri.

A data limite é sempre no último 
dia útil de cada ano, neste ano será 

Correios 
reajustam 
tarifas 

Os Correios reajustaram na 
terça-feira (31) as tarifas de 
serviços postais e telegráfi cos. 
O reajuste médio é de 1,2% em 
relação a tarifa anterior para 
serviços nacionais e interna-
cionais. O primeiro porte da 
Carta Comercial, por exem-
plo, terá o valor atualizado de 
R$ 1,80 para R$ 1,85.

No caso de telegrama na-
cional redigido pela internet, 
o novo valor é de R$ 7,69 
por página. A tarifa da Carta 
Social, destinada aos bene-
fi ciários do programa Bolsa 
Família, permanece inalte-
rada em R$ 0,01, bem como 
a da Carta Não Comercial, 
que permanece com o valor 
de R$ 1,25. As novas tarifas 
não se aplicam ao segmento 
de encomendas e marketing 
direto (ABr).

Os rituais
nas vendas

Carlos Cruz (*)

Os rituais fazem parte da 
vida do ser humano desde 
cedo. 

Eles estão presentes em 
formaturas, casamentos, 
despedidas, no momento 
em que antecede um nasci-
mento. Essa prática pode ter 
diferentes funções: dar um 
signifi cado para uma ocasião 
importante, estreitar uma 
relação afetiva, fortalecer 
os laços entre as pessoas e 
expressar gratidão. 

O ritual ajuda a sociedade a 
lidar melhor com aquilo que 
não é concreto e interfere na 
maneira como enxergamos 
as situações. E isso não muda 
no ambiente corporativo! 
Ao serem bem utilizados, os 
rituais são capazes de tornar 
os procedimentos diários 
mais efi cientes. 

No caso das vendas, eles 
cumprem o papel de moldar 
comportamentos, despertar 
sentimentos e, consequen-
temente, gerar resultados. 
Um exemplo presente em 
muitas empresas é o toque 
do sino após o fechamento 
de uma negociação, prática 
capaz de mobilizar colegas e 
superiores para recompen-
sar o bom trabalho de um 
profi ssional.

Algo parecido acontece 
com as palmas após o grande 
feito de um dos integrantes 
da equipe. Além da vibração 
e do reconhecimento, esse 
hábito acaba colaborando 
com o espírito coletivo do 
grupo. Outras maneiras de 
fortalecer a prática dos ri-
tuais entre os colaboradores 
são pelos encontros de ven-
das, premiações, conven-
ções, em que a empresa fala 
sobre sua origem e procura 
alinhar os seus objetivos com 
todos os vendedores. 

As pessoas são motivadas 
por uma série de fatores, 
além do dinheiro, e uma 
boa venda não é realizada 
sem que haja motivação. 
Após o longo caminho da 
negociação, marcado por es-
tratégias, quedas e vitórias, 
os rituais devem entrar em 
cena para lembrar que todas 
as tentativas valem a pena 
e que é hora de se renovar 
para os próximos obstáculos 
que virão.  

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



Embora o foco do 

meu trabalho não 

sejam crianças, 

senti necessidade em 

aprofundar-me no 

tema para encontrar 

respostas para alguns 

desafios que encontrei 

no desenvolvimento de 

líderes

Na Antroposofi a extrai 
muito do aprendi-
zado que apliquei 

profi ssionalmente e como 
mãe. Rudolph Steiner, pai 
da antroposofi a, dentre suas 
inúmeras contribuições, 
observou o desenvolvimen-
to humano em setênios, 
dividindo a biografi a pessoal 
em nove partes de sete anos. 
Cada uma dessas etapas de-
manda cuidados singulares, 
porém, as primeiras, por im-
pactarem profundamente as 
vindouras, possuem especial 
relevância.

Até por isso percebemos 
na história da humanidade o 
cuidado que diversas tradi-
ções tinham com suas crian-
ças. Mas, às vezes, parece 
que com toda a revolução 
tecnológica e social acaba-
mos deixando esse cuidado 
de lado. Principalmente, 
num país, como o Brasil, 
onde a licença maternida-
de possuí alguns meses e 
a paternidade alguns dias, 
diferentemente, de alguns 
países da Europa que esse 
período para mãe pode pas-
sar de um ano e para o pai 
alcançar alguns meses.  

A antroposofi a ensina que 
a primeira infância, coin-
cidentemente o primeiro 
setênio, isto é, os primeiros 
sete anos, a principal tarefa 
da criança é crescer, de-
senvolver os órgãos físicos 
que estão sendo formados. 
Nessa fase a criança deveria 
ter vivências permeadas por 
situações e circunstâncias 
que a levassem a perceber 
o mundo como algo bom. É 
por experimentação que a 
criança aprende, por tenta-
tiva e erro, e pelo princípio 
da imitação. 

Porém, quando a criança 
sofre algum tipo de abuso 
nessa fase, ao invés dela 
aprender a confi ar no mundo, 
ela desenvolve mecanismos 
de defesa por acreditar que 
o mundo é mal e que todas 
as pessoas que estão ao seu 
redor não merecem sua con-
fi ança. Além disso, por conta 
do aprendizado por meio da 
imitação, essa criança apren-
de que a violência é uma 

resposta quase que padrão 
nas relações.

Ao fi nal do processo an-
terior, ao chegar o segundo 
setênio, que fi naliza aos 14 
anos, a criança começa a 
aprender sua relação com o 
mundo, isto é, conectar seu 
mundo interno ao externo. 
O papel dos adultos, pais e 
professores, possui grande 
influência nesse período, 
pois é através deles, que 
eles apreendem se relacionar 
com a autoridade.

Portanto, os valores e 
ideias que o adulto possui 
pode benefi ciar ou prejudi-
car a formação da imagem 
do mundo infantil. Se a 
autoridade é excessiva pode 
promover uma timidez exa-
cerbada ou introversão. Se, 
por outro lado, há falta de au-
toridade, se ela é insufi ciente 
para o estabelecimento de 
normas tão essenciais nesse 
período, o resultado pode ser 
uma extroversão exagerada, 
que leva a criança a desco-
nhecer seu imite e o do outro.

O abuso infantil envolve di-
versos fatores, dentre eles a 
imprudência, violência física 
ou psicológica, imperícia e 
negligência por parte de um 
adulto ou pessoa mais velha. 
As práticas mais comuns 
envolvem a violência domés-
tica (física e psicológica) e o 
abuso sexual. 

Imagine uma criança como 
se fosse vaso, sendo assim 
o que entra primeiro fi cará 
lá o fundo, atuando para o 
resto da vida. Portanto, o que 
acontece com essa pessoa 
que no momento de apren-
der a confi ar, experimentou 
algum tipo de abuso. Ou na 
sequência, quando era o 
momento de aprender lidar 
com a autoridade passou por 
uma experiência violenta. 

Aprender a confi ar ou lidar 
com autoridade e poder tem 
sido com frequência o pano 
de fundo de boa parte dos 
desafios profissionais dos 
executivos ou líderes que 
venho desenvolvendo.

Nessa história não há ví-
timas ou culpados, somos 
seres em construção, por-
tanto não nascemos sabendo, 
estamos em constante apren-
dizado, porém isso não nos 
exime da responsabilidade 
enquanto humanos seres 
que somos de cuidarmos de 
nossas sementes. 

Saiba mais sobre os se-
tênios: www.antroposofy.
com.br

(*) - Especialista em 
desenvolvimento humano e 

liderança. Palestrante, coach e 
mentora. Conheça mais a autora: 

www.rebecatoyama.com.br.

A formação
de um líder
saudável começa
na infância
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Especial

No ano 2000, a Fundação Cúpula Mundial da Mulher (WWSF) 
lançou o ‘Dia Mundial de Combate ao Abuso Infantil’, que deve 
ser celebrado todo dia 19 de novembro. A data tem o objetivo de 

chamar a atenção para o problema do abuso infantil e para a necessidade 
de difundir programas que possam prevenir essas práticas. Nesta come-
moração participam cerca de 130 países.

Tema muito importante e que precisa sair da sombra e vir à tona para 
que possa encontrar a cura. Com esse objetivo, o Jornal EMPRESAS & 
NEGÓCIOS começa uma campanha sobre o assunto. A cada sexta-feira, 
de hoje até o próximo dia 17, trará várias instituições e profi ssionais que  
abordarão o assunto. Acompanhe, leia, participe! Em nosso site (www.
netjen.com.br), todas as matérias a respeito fi carão à disposição para 
leitura e pesquisa por tempo indeterminado.

 (*) - Manoel J P Simão

A civilização em seu caminho his-
tórico e evolutivo sempre esteve 
permeada por situações de paz e 

guerra. Neste último as consequências ao 
ser humano são mazelas, confl itos, perdas 
fi nanceiras, ódio, depressões, resultantes 
de traumas ocorridos seja no campo do 
coletivo como no individual. Sociedades 
inteiras foram dilaceradas pelo horror dos 
confl itos e cada ser humano de cada vila, 
cidade e nação tem sofrido e passado às 
gerações futuras suas feridas. 

O que a Psicologia, especifi camente a 
Transpessoal, poderia ajudar enquanto 
uma ciência da ajuda psicológica? Para 
isso precisamos compreender como se dá 
em cada nível físico, mental e emocional 
– e por que não dizer no espiritual. As 
situações traumáticas podem ser desde 
uma palavra dita por um de nossos pais, 
que impacta em nossa autoestima – “você 
é um lixo de fi lho” -, como uma cena de 
violência doméstica – agressões entre 
pais ou pais e fi lhos. Pode ser fruto de 
violência sexual ocorrida em casa ou 
na vizinhança ou rua. Aliás, estatísticas 
mostram que a maior parte da violência 
sexual ocorre dentro da própria casa e 
por um dos genitores ou algum grau de 
parentesco. 

Esses vivências afetam a capacidade de 
raciocínio, lógica e aprendizagem, como 
exemplo difi culdades no planejamento 
com as situações da vida e rebaixamento 
do campo de decisões. Afetam a autoesti-
ma e autoimagem, gerando desconfi anças 
da própria capacidade de enfrentar a 
vida, de novos relacionamento e novas 
oportunidades. É esse o resultado de 
indivíduos e comunidades que sofreram 
de abusos infantis, traumas em violência 
doméstica e sexual. 

Em psicologia transpessoal entende-
mos que na dor traumática a energia fi ca 
armazenada e presa, de forma inconscien-
te, no corpo físico, mental e emocional. 
Isso infl uencia as patologias e difi culdades 
que cada indivíduo enfrenta. Da simples 
dor crônica nos ombros, na dor de cabeça 
e em tensões que pode levar a perda de 
emprego, a agressividade contida ou 
extravasada levando a ruptura de rela-
cionamentos, perda de emprego, entre 
outros agravantes. Ou seja, os resultados 
são esperados quando não realizado o 
acompanhamento daqueles que passam 

por situações traumáticas.  
Mais especifi camente o abuso sexual 

infantil e juvenil acarreta consequên-
cias para uma vida toda. Podemos falar 
em personalidades mais resilientes que 
somados a apoio familiar, boa condução 
terapêutica do caso, integram e levam a 
uma superação completa para uma vida 
razoavelmente normal. Porém não é o 
que acontece na maioria das pessoas que 
sofreram de algum tipo de abuso sexual. 
O padrão mais frequente é o silêncio de 
imediato por parte das vítimas, somadas 
a vergonha, culpa e em sua dinâmica 
psíquica, o congelamento das emoções. A 
razão desconsidera o fato como proteção 
tentando esquecê-lo por completo e até 
mesmo a família pode desconsiderar o 
ocorrido, culpabilizando a vítima e pior 
ainda protegendo de alguma forma o 
agressor. 

A forma que encontramos em transpes-
soal para a ajuda psicológica é no primeiro 
momento ajudar o 
indivíduo a reconhe-
cer os conflitos já 
manifestos ajudando 
num primeiro olhar a 
perceber os sintomas 
que se encontram ins-
talados como dores, 
tristeza e depressões 
sem causa específi ca, 
baixa estima, ansieda-
de e pânicos, pesade-
los recorretes, fobias 
específi cas de causa 
irracional, entre ou-
tros sintomas. Seguir 
por um aprofunda-
mento, identifi cando 
as raízes históricas, 
os padrões repetitivos, as reações físicas 
para então irmos auxiliando na desiden-
tifi cação, transmutação e transformação 
desses padrões, crenças, ressentimentos 
e autoabandono. 

Compreendemos que há uma essência 
em cada ser humano, sagrada, imaculada 
e que provém da fonte da Vida e que cada 
ser deve acessá-la. Na desidentifi cação do 
evento traumático, o processo se auxilia 
em fazer com que o cliente eleve seu 
nível de consciência ao seu Eu Essencial 
e divino podendo se aproximar das eta-
pas de reparação, perdão e liberação da 
energia represada nos corpos, de todas 
as falas contidas e como compreendemos, 

terminar o que está 
inacabado, para 
então nessa relação 
de ajuda, elaborar 
e integrar todo o 
material trazido 
à consciência de 
forma curativa e 
regeneradora.

O Se Humano possui imensa capacida-
de para o adoecimento, mas acreditamos 
mais ainda para a recuperação. Estimula-
do em sua parte mais saudável, conduzido 
por um terapeuta competente e treinado, 
isso auxilia com que esses recursos inter-
nos adormecidos ou reprimidos afl orem 
e o resultado é como uma natureza que 
precisa de que sua terra seja revolvida, 
arada, reciclada para que a força da Vida 
se manifeste novamente em exuberância. 
Assim se dá com o processo de ajuda as 
vítimas de traumas, em especial abusos 
sexuais. Primeiramente uma atitude de 
absoluto respeito e não-julgamento, que 
entendemos como aceitação incondicio-
nal, somada a uma atitude de presença e 
confi ança que naquele cliente se encontra 
bondade, dignidade a amor. Respeitar, 
caminhar junto com esse cliente ou 
grupo auxilia com que recursos absolu-
tamente regenerativos e saudáveis que 
se encontram no Eu maior ou Self trans-

pessoal conduzam a energia à caminhos 
de retorno ao uma reorganização de 
cada individuo o que refl etem em Valores 
essenciais, frutos agora de uma natureza 
mais espiritual, divina na relação consigo 
e com os outros. Na transpessoal resgatar 
a Essência primordial e acima de tudo 
espiritual e incorruptível é uma proposta 
entre outras, o que resulta na liberação 
da energia represada e na retomada do 
fl uxo natural da Vida de cada ser humano. 
A superação não acontece estando só e 
escondidos em meio a vergonha, culpa 
ou negação dos fatos traumáticos, mas 
se dá mediante uma atitude de coragem, 
confi ança e entrega a uma relação de 
ajuda e no resgate da fé de que acima de 
tudo todo ser humano é dotado de digni-
dade, honra e merecedor de uma vida de 
abundância e sentido, o que então resulta 
em escolhas mais satisfatórias e felizes.

(*) - Psicólogo e psicoterapeuta, conselheiro da 
Alubrat Brasil e Unipaz São Paulo, coordenador da 
pós-graduação em psicologia transpessoal da alubrat 
(www.alubrat.org.br).
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abuso infantil

Rebeca Toyama (*)

a
Trauma e Resiliência no 
abuso sexual infantil

ou 
Ser Humano, dignidade 
e superação de Traumas

ou 
Humanidade e 
superação de Traumas 
no abuso infantil, um 
olhar transpessoal

O abuso sexual infantil e juvenil acarreta 
consequências para uma vida toda

as a asco t daseco
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Todas as empresas, 

independente do porte, 

estão passíveis de sofrer 

com desperdícios

Sem processos bem dese-
nhados e controlados, o 
desperdício acontece e, 

consequentemente, os custos 
operacionais são elevados. De 
maneira geral, a melhor forma 
de evitar as perdas e ter um bom 
controle dos processos é investir 
em tecnologia a fi m de se facilitar 
a medição e comparação de da-
dos, e, com isso, obter melhoria 
contínua de processos, práticas 
e da efi ciência. 

Neste aspecto, o cenário 
da automação industrial no 
Brasil ainda é incipiente, com 
boa parte das empresas ainda 
realizando suas operações 
de maneira manual. Estudos 
apontam que apenas cerca de 
30% das indústrias brasileiras 
adotam a tecnologia em nível 
moderado ou alto. Com exce-
ção das grandes corporações, 
a maior parte das companhias 
considera alto o custo para au-
tomatizar suas operações, sem 
conseguir visualizar o valor que 
a tecnologia embarcada agrega 
ao negócio. 

Com a economia brasileira ain-
da em crise, as indústrias tendem 
a barrar investimentos elevados, 
sem a visão de que muitas vezes, 
tal investimento na otimização de 
processos possibilita ganhos em 
qualidade e redução de custos. 
Como por exemplo, a utilização 
de softwares. 

Atualmente, os principais 
hardwares de automação in-
dustrial contam com softwares, 
seja para sua configuração, 
manuseio ou manutenção. O 
mercado oferece uma grande 
quantidade deles para cada tipo 
de equipamento, uma vez que 
cada fabricante possui softwa-
res específi cos, o que muitas 
vezes acaba tornando complexo 
o processo de integração, o que 
pode elevar o custo de mão de 
obra para a indústria.   

Como então seria possível ter 
um ganho em produtividade 
com o uso de softwares? O ideal 
é que a empresa busque traba-
lhar com um número reduzido 
de fornecedores. Ou mesmo 
procurar por um que consiga 
atender todas as pontas, visan-
do uma total integração dos 
equipamentos. Esta solução 
permite a centralização das 
informações de programação 
em uma única plataforma, tra-
zendo visualização amigável de 
dados e, consequentemente, 
eliminando custos desnecessá-
rios com análise de problemas 
e reparação de erros de pro-
gramação dos componentes. 

É importante destacar que a 
utilização de componentes de 
diferentes fabricantes exige 
ainda uma grande versatilidade 
dos profi ssionais envolvidos, 
uma vez que a comunicação 
poderá envolver de rede e 

linguagem distintos. Se a ope-
ração contempla o máximo de 
equipamentos de um mesmo 
fabricante, que ofereça um 
software capaz de gerenciá-los 
no mesmo programa, o ganho 
em produtividade dos cola-
boradores também aumenta, 
concretizando assim o cenário 
ideal da automação industrial, 
onde a profi ssionalização da 
mão de obra acontece em 
conjunto com equipamentos e 
soluções, possibilitando assim 
bons resultados em quantidade, 
qualidade e redução de custos. 

Como exemplo, podemos 
citar uma integração entre 
um CLP (Controlador Lógico 
Programável), que faz todo o 
controle dos equipamentos 
de automação industrial da 
operação, com um Inversor 
de Frequência. O primeiro 
necessita de um software 
que realize a programação, 
enquanto que o segundo pode 
ser programado diretamente 
no hardware. Neste caso, o 
software é capaz de realizar a 
integração, fazendo com que 
o CLP controle o Inversor 
de Frequência, atendendo a 
necessidade de operação da 
indústria e fornecendo da-
dos de ambos os hardwares, 
permitindo a realização de 
diagnósticos para um melhor 
funcionamento.

Uma vez que os equipamen-
tos estejam integrados por 
meio do software, os benefícios 
que começam a surgir vão além 
da redução na relação homem/
hora dentro do custo da opera-
ção. Com a comunicação entre 
todos os componentes que 
integram uma solução facilita-
da, o gerenciamento de dados 
e a construção do sistema de 
automação se tornam mais 
rápidos e assertivos.

Mas esta integração pode ser 
ainda mais simples e efi caz. 
Existem no mercado diversas 
soluções que realizam a progra-
mação e confi guração integrada 
de diferentes componentes 
como IHMs, CLPs, servo-
-amplifi cadores, inversores de 
frequência, motion controllers 
e robôs. E aqui reforçamos 
novamente que quanto menor o 
número de fornecedores destes 
equipamentos, mais simples 
será sua integração.

Observados todos estes pon-
tos, é possível concluir que a 
escolha dos fornecedores de 
automação industrial é vital e 
deve considerar a integração 
dos equipamentos aos softwa-
res oferecidos para sua gestão. 
Tal cuidado poderá trazer eco-
nomia na relação homem/hora 
assim como ganhos futuros 
relacionados à produtividade 
e qualidade.

(*) É Bacharel e Mestre em 
Engenharia Elétrica pelo Centro 

Universitário da FEI e atua na área 
de automação industrial desde 1997. 
Atualmente é supervisor de suporte 

técnico da divisão de Automação 
Industrial da Mitsubishi Electric do 

Brasil.

Reduzindo custos de 
engenharia através da 
utilização de softwares

Thiago Turcato (*)

News@TI
Plataforma de programação para alunos do 
ensino fundamental chega ao Brasil 

@A Positivo Tecnologia, por meio de sua área de inovação educa-
cional, acaba de anunciar um acordo de cooperação tecnológica 

e pedagógica com a Micro:bit Foundation, entidade sem fi ns lucra-
tivos com sede na Inglaterra, para introduzir o micro:bit nas escolas 
públicas e privadas, inicialmente do Brasil e, sucessivamente, em 
outros países da América Latina.  A aliança estratégica prevê também 
a participação da Positivo no desenvolvimento, aperfeiçoamento  e 
adaptação do micro:bit,  plataforma baseada em um pequeno com-
putador programável criada pela BBC para despertar o interesse por 
tecnologia, invenção e empreendedorismo, inspirar a cultura maker 
e ajudar a formar uma nova geração de inovadores em ciência, tec-
nologia, engenharia e matemática (www.positivotecnologia.com.br).

Atos é parceira SAP para projetos de 
atualização de Nota Fiscal Eletrônica 

@A Nota Fiscal Eletrônica passou por atualizações e, a partir do 
dia 6 de novembro, a utilização do novo modelo 4.0 se torna 

obrigatória para as empresas brasileiras. O prazo de migração para o 
novo modelo vai até o dia 2 de abril de 2018, quando a antiga versão 
3.1 será completamente desativada. A Atos, líder mundial em trans-
formação digital, é parceira Global Platinum SAP e possui cases de 
projetos de atualização de nota fi scal eletrônica com sucesso. Muitas 
destas atualizações demandam ações de alta especialização técnica, 
por isso, é necessário ter uma equipe de TI focada no sistema ou o 
apoio de um parceiro com expertise e experiência neste processo.

Marcel Mathias (*)

Se criarmos uma linha do tempo não exaustiva, só em 2017, 
tivemos três ataques de grande repercussão global (consi-
derando o mais atual, Bad Rabbit), além de outros episódios 

de menor impacto que não ocupou tanto espaço nos noticiários.

Não vamos diminuir o impacto que esse tipo de malware pode 
causar em uma empresa ou até mesmo para um usuário domés-
tico. Porém, os ransomware existem há algum tempo, e muito 
já foi discutido sobre as formas de sua disseminação e técnicas 
de criptografi a. Então, o que há de realmente novo sobre esta 
modalidade de ameaça? Quais são as perspectivas de futuro na 
aplicação dessa técnica?

Oferta e demanda: Com a facilidade para fornecer serviços 
na nuvem, hoje você pode encomendar/comprar uma ameaça na 
Deep Web. Ou seja, existe um mercado direto de ransomware, em 
que o cibercriminoso desenvolve o código capaz de indisponibilizar 
acesso aos seus dados ou sistemas. Porém, o retorno fi nanceiro 
depende da expansão do ataque e número de usuários dispostos 
a pagar resgate. Por outro lado, há um mercado indireto, em que 
um cibercriminoso pode desenvolver ransomware como produto 
de prateleira ou até modelos customizados. Seu retorno não 
depende exclusivamente das infecções, senão da sua "política 
comercial" – custo por produto, comissões por resgate etc.

Cripta-economia: Foi-se o tempo em que o valor do resgate 
deveria ser depositado em conta. Com a ascensão das cripto-
moedas e das ameaças, o Bitcoin se transformou em recurso do 

Precisamos falar sobre 
ransomware

Há anos ransomware é listado como uma das principais ameaças digitais de todos os tempos. Se 
buscarmos pelos números, poderíamos dizer que o cenário é desesperador. E parece que estamos 
falando de algo realmente novo, salvo que o histórico do malware que exige resgate para liberação 
de dados roubados já tem quase 30 anos. O primeiro ransomware é até mais antigo que o primeiro 
serviço de e-mail gratuito – que é hoje o principal ponto de partida para a distribuição de códigos 
maliciosos

ransomware. Justiça seja feita, embora seu objetivo seja facilitar 
as transações de valores pela internet, sem intermediação da 
instituição fi nanceira, o fato de que o Blockchain (a base des-
centralizada de registros das transações fi nanceiras) difi culta o 
rastreamento das transações, se transforma em uma vantagem 
no contexto da extorsão habilitada por malware.

Mutações lucrativas: Os aplicativos ransomware infectam 
dispositivos, criptografam arquivos e sistemas, mas seu objetivo 
primordial não é explorar as informações dos usuários, certo? 
Em partes. Especialistas vêm discutindo os próximos passos da 
evolução do malware e o fato de que, atualmente, os cibercrimi-
nosos não usam a técnica de extorsão para também explorar os 
dados é um dos questionamentos mais frequentes. Ao fi nal, os 
usuários infectados podem se recusar a pagar o resgate e seus 
dados não serão explorados, certo? Errado. Uma modalidade 
mutante chamada doxware combina os objetivos do ransomware 
com os do doxing (a exposição dos dados privados). Ou seja, o 
usuário pode ser chantageado para evitar que seus dados sejam 
vazados, certo? Correto. 

Tratar do crescente desafi o que é a onda de ransomware no 
mundo requer mais diligência por parte das empresas e usuários. 
Assim como as ameaças digitais evoluem, o desafi o da indústria 
de segurança é desenvolver tecnologia capaz de enfrentá-las. Na 
prática, essas tecnologias existem e estão sendo atualizadas a cada 
dia. Pelo lado dos usuários, é fundamental seguir as recomen-
dações da indústria, aplicar produtos adequados para previsão, 
prevenção e detecção de ameaças, a despeito da tendência que 
temos de ignorar as políticas de segurança. Nos momentos em 
que um ataque de ransomware explode, vemos o quanto o barato 
tende a sair caro. 

(*) É Network Software Manager da BLOCKBIT.

Qual a importância que a sua 
empresa dá ao planejamento 
de segurança digital e o que 
fazer ao descobrir que o site da 
sua empresa está comprome-
tido após um ataque hacker?

Um ataque hacker pode 
trazer diversos tipos de pre-
juízos fi nanceiros e de imagem 
para uma empresa, deixando 
rastros ou não. Independente 
do sintoma ou do propósito 
do ataque, é preciso uma sé-
rie de ações para reparar os 
danos. Para que sua empresa 
evite esse tipo de problema, a gerente comercial de Soluções 
em Segurança Digital da empresa brasileira Nap IT, Sandra 
Woodward, compilou algumas dicas para orientar os usuários 
sobre invasão de sites.

Segundo ela, mesmo sabendo dos impactos quando não há 
a devida segurança, muitas vezes os profi ssionais acabam dei-
xando o planejamento com a segurança digital para segundo 
plano por conta da rotina de trabalho. “Até mesmo os alertas 
enviados automaticamente pelos sistemas de segurança do 
site acabam ignorados. Por isso, é prática comum no mercado 
tratar as questões de segurança somente quando os problemas 
acontecem e isso abre muitas brechas e vulnerabilidades que 
causam danos às empresas”, afi rma.

Após o hacker invadir um site, em geral, ele altera alguns 
arquivos de confi guração e faz com que a aplicação passe a 
benefi ciá-lo. Isso porque, diversos arquivos são alterados pelas 
linhas de comando inseridas na aplicação e o hacker passa a 
ter benefícios no Google, por exemplo, onde outras páginas – 
as quais ele tira proveito – passam a fi car bem ranqueadas no 
sistema de buscas. Com essa prática, o hacker, provavelmente, 
alavanca vendas de produtos piratas, médicos e eletrônicos. 
Outra forma dele obter vantagem é pelo redirecionamento 
não autorizado, no qual ao clicar no resultado de uma busca 
no Google, o usuário é redirecionado para uma URL diferente 
do que havia buscado.

Leia agora as dicas para não ter um site vulnerável:

1 - Conheça (o inimigo e) as técnicas mais utilizadas 

pelos hackers: 

Existem muitas técnicas utilizadas pelos hackers para explorar 
vulnerabilidades em um site, mas se você estiver atento, suas 
chances de ser um alvo vão diminuir.  Algumas delas são:

• O uso de robôs que, devidamente automatizados, varrem a 
rede em busca de brechas; 

• A publicação de sites em servidores que não são atualizados 
com frequência e de forma ágil; 

• Erros de programação, onde os dados fi cam expostos sempre 
que o código malicioso é injetado na aplicação; 

• O uso de senhas fracas, que permitem acesso por tentativa 
e erro. Portanto, utilize senhas longas e complexas de adminis-
trativo que difi cultem que programas de computador possam 
simular combinações de senhas.

Esse tipo de ataque pode 
não prejudicar o seu negócio 
diretamente; no entanto, o 
site passará a ser um zumbi 
à disposição do hacker para 
qualquer fi m.

2 – Dê atenção aos 

sintomas mais comuns de 

um site invadido:

Entre os sintomas mais co-
muns de um site hackeado e 
usado para melhorar o ranque-
amento de outros domínios é 
exibir caracteres em chinês, 

inglês, russo ou outras línguas nativas do hacker, sempre que 
houver uma busca desse site no Google.

Uma dica de correção consiste em identifi car os arquivos que 
foram alterados e substituí-los por versões anteriores não com-
prometidas. Esse reparo não fará com que a busca do Google 
retire o uso de caracteres chineses das pesquisas, se esse for 
o caso, porém o buscador oferece recursos mais rápidos para 
reindexar as páginas e caracteres do site pelo menos.

3 – Antes da correção, previna-se:

 • Passe a usar HTTPS no site, que substitua os serviços que 
apresentem vulnerabilidade. Por exemplo, desativar o 
recurso de disparo de e-mails que não se usa e que esteja 
rodando no servidor; 

 • Mantenha procedimentos consistentes de backup de ima-
gens, dados e arquivos para poder restaurar uma versão 
não contaminada;

 • Dê preferência para a criação do website corporativo baseada 
na conexão segura HTTPS, ao invés do HTTP; da mesma 
forma, ao acessar sites externos;

 • Ao notar alguma ameaça, coloque seu site em quarentena;
 • Identifi que o serviço vulnerável (por onde o hacker entrou) 

por meio da leitura dos registros nos Logs, que armazenam 
eventos e tudo que foi alterado;

 • Acione os recursos técnicos que possam remover URLs 
criadas pelos hackers e limpar os servidores;

 • Notifi que o Google e as organizações como Anti-Pishing 
Working Group através do emails reportphishing@anti-
phishing.org;

 • Crie um plano de manutenção em longo prazo, incluindo 
um plano para ler os alertas disparados pelas ferramentas, 
analisar o conteúdo e criticidade, e uma ação para cada 
evento.

 
Após recuperar o serviço afetado e normalizar a visualização 

do site, é importante avaliar os danos para determinar os próxi-
mos passos. A invasão de um site pode causar prejuízos muitos 
sérios e requer - além de ações técnicas – medidas comerciais 
e jurídicas também.

(Fonte: Sandra Woodward, gerente comercial de Soluções em Segurança 
Digital da Nap IT - empresa brasileira especializada em consultoria de redes 

corporativas e integração de soluções em TI).

Invadiram meu site, e agora? Conheça dicas 
para sua empresa lidar com essa situação
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É avaliado
para cada
exercício
aeróbico

Desinên-
cia verbal
da 2ª con-
jugação

Dispositi-
vo anticon-
cepcional 
de barreira

Letra
puxada no
sotaque
caipira

Crustáceo
fixado na
pele de
baleias

Acumula-
ção de

fluidos no
abdome

Metabolis-
mo (?), dado
do cálculo
calórico

(?)-ricos:
são tema
de piadas
e críticas

Lady Gaga,
cantora
de "John
Wayne"

Deus-Sol
do Egito

faraônico
(Mit.)

Aprisiona-
das com
o uso de

armadilha
Repetições

de sons
na oração
(Gram.)

Palavra do
Hino Nacio-
nal para

"bandeira"

(?) Vegas:
a Capital
do Jogo
(EUA)

Rua, em
francês

São
(abrev.)

Gratificação
salarial 
Coloquei
(fogo em)

Traçar
risco

Trabalho-
sas (fig.)

Sua posição
exerce su-
posta in-
fluência
sobre os
signos do
Zodíaco

O dente 
do "juízo"

"Com a (?)
no Mundo",

sucesso
de Gonza-

guinha
Roll-(?),

tipo de de-
sodorante
Transferem
(um bem)
a favor de

outra
pessoa

Costuma 
ser poluído,
na grande

cidade

(?)-parto: o 
resguardo

Rio suíço
que deságua no Reno

Costuma ser dedicada
à decoração de

interiores

Não é po-
der (dito)
Estrutura
cerebral 

que regula
o sono

O terreno
onde vivem
crocodilos

e rãs

Cenário causado por
guerra nuclear, pan-

demia ou invasão alie-
nígena, em histórias

de ficção
científica

Grupo de pessoas que nasceram
entre 1978 a 1990, associado à

internet
(pop.)

A mulher,
na revista
masculina

(?) literá-
rias: Barro-
co, Realis-
mo e Mo-
dernismo

Teste, 
em inglês
Épocas

históricas

PC Siqueira, Kéfera e
Camila Coelho (web)

Iguaria do lanche
mineiro

3/aar — rue. 4/test. 6/ascite. 8/geração y. 9/youtubers.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o décimo sexto dia da lunação. Desde as 07h47 da manhã a Lua transita em Touro deixando o astral mais calmo. 

Vênus em bom aspecto com Saturno ajuda a fazer bons acordos dá maior maturidade para relações afetivas estáveis e duradou-

ras. As relações sociais devem fl uir de forma séria e com muito comprometimento. De tarde a Lua faz um aspecto negativo com 

Júpiter que tende a fazer cometer todos os tipos de excessos. No fi nal da tarde o Sol em bom aspecto com Netuno aumenta a sen-

sibilidade, trazendo compreensão e empatia. Momento positivo para ingressar em uma dimensão mais espiritual. As atividades 

artísticas também estarão favorecidas. A Lua também faz um bom contato com Netuno que aumenta a leveza e a sensibilidade.
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Vênus em bom aspecto com Saturno 
ajuda a fazer bons acordos dá maior 
maturidade para relações afetivas 
estáveis e duradouras. As relações 
sociais devem fl uir de forma séria 
e com muito comprometimento. 
Livre-se do que não serve mais e 
prepare-se para a renovação de sua 
vida material. 82/782 – Bege.

A Lua que transita para seu signo, 
revigora os ânimos, dando uma 
forte energia para viver o dia in-
tensamente. Controle as emoções e 
saiba convencer alguém até mesmo 
a mudar de opinião. A noite será boa 
para fazer inspirador e terminar bem 
o fi nal do dia. 29/829 – Azul.

Vai valorizar mais o material, a busca 
por bens e segurança. Conte com 
apoio para novas realizações. Man-
tenha boa relação com o ambiente 
e cuide da decoração do lar. Você 
está ingressando numa fase que 
trará defi nição dos rumos que a 
vida deve tomar. 99/499 – Amarelo.

Certas dúvidas no trabalho ou nas 
atividades domésticas serão em bre-
ve superadas. O melhor é não forçar 
nada na relação com a pessoa amada 
para não aumentar a pressão. No fi nal 
da tarde o Sol em bom aspecto com 
Netuno aumenta a sensibilidade, 
trazendo compreensão e empatia. 
44/244 – Verde.

Poderá superar algumas decepções 
que ocorreram a tempo atrás. Faça 
uma revisão de suas condições de 
vida e procure melhorar ainda mais 
neste fi nal de ano. Faça tudo com a 
máxima competência, imponha-se 
um alto nível de qualidade desde 
manhã cedo. 28/328 – Amarelo.

Através da organização e melhoran-
do o diálogo, que não deve ser crítico 
ou detalhista, terá mais facilidade 
Grande afetividade garantirá bons 
momentos íntimos. Evite cometer 
excessos alimentares para evitar 
intoxicações mais graves neste fi nal 
de ano. 62/262 – Verde.

É momento em que a sensualidade é 
ampliada, sendo fator de valorização 
correta da estabilidade e felicidade 
com quem ama. Aproveite bem as 
oportunidades que surgem devido 
à maior motivação. O dia é muito 
favorável para as boas compras com 
a Lua em Touro. 34/534 – Vermelho.

De tarde a Lua faz um aspecto nega-
tivo com Júpiter que tende a fazer 
cometer todos os tipos de excessos. 
Mude seu modo de pensar, diminua 
o ritmo e mantenha o equilíbrio nas 
relações sexuais. Relacionamentos 
e amizades podem ter algum res-
sentimento antes do aniversário. 
34/234 – Azul.

O desenvolvimento de atividades 
agradáveis pode ajudar a aumentar 
seus ganhos materiais. Cuidado com 
atitudes possessivas demais que 
serão responsáveis por crises no 
amor. Melhora o dinheiro através 
do trabalho que está realizando com 
chance de lucros. 53/453 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido. Problemas sociais e afetivos 
atrapalham. Pode haver uma situa-
ção difícil no ambiente de trabalho. 
Se souber agir tudo será vencido e 
resolvido logo. 23/223 – Cinza.

Aguarde, em breve terá chance de 
vislumbrar algo novo no setor pro-
fi ssional. Mantenha a harmonia no 
ambiente ou pode ser levado a uma 
situação de rompimento no amor. 
É época de entusiasmo, despreo-
cupação, honestidade e otimismo 
que fará tudo ir para o seu devido 
lugar. 78/378 – Azul.

Use uma maneira mais direta de agir 
benefi ciando a vida fi nanceira. O re-
lacionamento sexual deve melhorar 
neste fi nal da semana. Boas soluções 
sociais.  Cuidado com oscilação do 
seu humor e ressentimentos que pre-
judicam seu humor tente evitá-los.  
52/452 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 03 de Novembro de 2017. Dia de São Martinho de Lima e Dia 
do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia Mundial do Radioamador, 

Dia do Guarda Florestal, Dia das Artes, Dia do Inventor, Dia do 

Barbeiro, e Dia do Cabeleireiro. Hoje aniversaria o boxeador Larry 
Holmes que faz 68 anos e a modelo e apresentadora Luciana Gimenez que 
nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa sensível com necessidade de 
se expressar. Artístico e charmoso, com um excelente senso de humor, precisa 
evitar a tendência a se envolver com diversas atividades ao mesmo tempo e ter 
muitos interesses. Precisa também desenvolver a autoestima e evitar o excesso 
de preocupação e inseguranças emocionais. É sempre muito original nas suas 
ideias e se sente feliz com o que tem. Precisa melhorar a confi ança e aprender 
métodos práticos que o levam ao sucesso. Conviver com pessoas que estejam 
em boa posição social será sempre fundamental para alcançar altos postos 
profi ssionais. Está sempre disposto em partir para coisas novas.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter suas 
pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo durante 
três dias. Muitas borboletas voando à sua volta, felicidade 
extraordinária para o jogo durante muitos dias. Não deixe 
de tentar a sorte. Números de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

Simpatias que funcionam
Para receber uma dívida: Faça com um pano vermelho 
em uma espécie de saquinho moldando ele na palma da sua 
mão até que adquira o formato desejado. Não se esqueça de 
mentalizar seu desejo de receber a dívida e a pessoa que está 
lhe devendo durante a confecção do saquinho. Coloque dentro 
uma pimenta vermelha. Em seguida, sete grãos de sal grosso 
dentro do saquinho, junto com a pimenta e depois uma folha 
de comigo-ninguém-pode. Feche com a linha vermelha bem 
fechado para que não abra facilmente e os ingredientes não 
se percam. Vá até as proximidades da casa da pessoa que está 
lhe devendo, pode ser até a esquina mais próxima e deixe 
lá o saquinho vermelho dizendo: “Saquinho que as estrelas 
vão embalar, faça com que (diga o nome da pessoa que está 
lhe devendo) minha dívida vá pagar”. Assim que disser todas 
as palavras, deixe o local sem olhar para trás. Volte para sua 
casa e aguarde o efeito da simpatia para receber dívidas.
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A exposição Al Capone apre-
senta 23 imagens do lendário 
gângster que contam a história 
dele por meio de fotos com a 
família e com membros de sua 
gangue vindas diretamente de 
Angri, uma comuna da Itália. 
Nascido em 1899 no bairro do 
Brooklyn, em Nova Iorque, 
Estados Unidos, Alphonse 
Gabriel Capone viveu sua 
infância e adolescência parti-
cipando de quadrilhas juvenis 
e trabalhando para famosos 
gângsters italianos como Frank 
Yale. Reconhecido por chefi ar 
um grupo de criminosos que 
agiam com contrabando e 
venda de bebidas durante a 
Lei Seca entre as décadas de 
1920 e 1930, além de controlar 
informantes, casas de jogos, 
bordéis, bancas de apostas e 
clubes noturnos, Al Capone foi 
nomeado o homem mais impor-
tante do ano de 1929 ao lado 
de Albert Einstein e Mahat-
ma Gandhi. Oito anos após 
ser condenado em 1931 pela 
justiça americana a 11 anos 

A escritora irlandesa Marina Carr. 

O texto, inédito em São Paulo, da dramaturga 
irlandesa Marina Carr, é inspirado na tragédia 
“Medeia”, de Eurípides

A Cia Ludens realiza leitura dramática da peça “No Pântano 
dos Gatos....” O texto da dramaturga irlandesa Marina 
Carr, é inspirado na tragédia “Medeia”, de Eurípides. O 

evento contará com a presença da autora e o lançamento do 
livro com a tradução da peça, de Alinne Fernandes. A leitura 
conta a história de Hester Swane, uma mulher cigana irlan-
desa que se recusa a viver conforme normas e papéis sociais 
femininos tradicionais. Hester vive em um trailer no “pântano 
dos gatos”, à espera da volta de sua mãe, que a abandonou na 
infância, em constante tentativa de encontrar  um sentido para 
o abandono pessoal e social que enfrenta. O pântano, como um 
espaço proteico e liminar de acomodação entre a vida e a morte, 
entre este e outro mundo, entre realidades sociais distintas e 
confl itantes, abriga seres humanos e fantasmas e se torna um 
espaço de liberdade e ação para Hester Swane. Com Lígia Cor-
tez, Marco Furlan, Ângela Barros, Amazyles de Almeida, Anna 
Toledo, João Bourbonnais, Walter Granieri, Luiza Porto, Órion 
Lalli, Chico Cardoso, Julio Pompeo, Nathalie Machado, o músico 
Vinícius Davidovitch e a cantora Fabiana Portas.

Serviço: Sala Cultura Inglesa do Centro Cultura Inglesa do Centro Brasileiro Britânico, 
R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, tel. 3819-4120. Quarta (8) às 19h30. Entrada franca.

Leitura
Divulgação

Al Capone

de prisão, em Alcatraz, sem 
condicional por sonegação de 
impostos, teve a pena revisada 
por apresentar graves distúr-
bios mentais ocasionados pela 
sífi lis, que o caracterizavam 
como incapaz de articular 
novos crimes. Ele morreu em 
1947, vítima de um acidente 
vascular cerebral hemorrágico.

Serviço: APM, Av. Brigadeiro Luís An-
tônio, 278, Bela Vista, tel. 3188-4304. De 
segunda a sexta das 10h às 20h. Entrada 
franca. Até 24/11.

Manifestação
Ouça atentamente as suas palavras

Espere um momento antes de falar e escolha as suas pa-
lavras com sabedoria. Não coloque palavras em coisas que 
você não deseja incentivar em sua vida. Quando você coloca 
palavras em algo, isto aumenta ainda mais. Quando você 
coloca palavras no que não quer, como um passado triste ou 
a carência em sua vida, você o estimula com mais energia e 
não cura. Quando você coloca as suas palavras, e, portanto, 
os seus pensamentos e sentimentos, no que quer e onde 
deseja ir, isto é ampliado e você, então, cria uma onda para 
o que realmente deseja.

Ouça com cuidado a si mesmo e as histórias que você 
conta. Se não se trata da vida de seus sonhos, é o momento 
de mudar a sua história e entoar uma nova melodia.

O Mantra para hoje é: “A cada dia eu estou me tornando 
mais consciente das minhas palavras e do poder que elas têm 
no processo de criação.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Motivada por uma série de 
reações xenófobas contra os 
nordestinos, durante as elei-
ções presidenciais de 2014, 
Quitéria Kelly, atriz do Grupo 
Carmin, entrou em contato 
com a obra do Professor Dr. 
Durval Muniz de Albuquerque 
Jr, que escreveu o livro: “A In-
venção do Nordeste e Outras 
Artes” e montou a peça levou 
sete semanas de preparação, 

os atores refletem sobre sua 
identidade, cultura, história 
pessoal e descobrem que 
ser e viver um personagem 
nordestino não é tarefa sim-
ples. Com Henrique Fontes, 
Mateus Cardoso e Robson 
Medeiros. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adeli-
no, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Quinta 
a sábado às 21h30, e domingos às 18h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 26/11.

Cena de “A Invenção do Nordeste”.

Vida de nordestino 
José Tellys Fagundes Borges

MPB, 12 anos.
Com novo show e novas canções autorais, a cantora 

Bruna Moraes apresenta seu segundo disco, “Nua”, com 
lançamento previsto para 2018. Com leituras densas e 
arranjos minimalistas, Bruna canta os compositores da 
cena paulistana, como Lencker e Camila, “Tirano”, e outros 
consagrados por sua longa estrada. Bruna Moraes se des-
taca por sua genuína musicalidade e maturidade poética. 
Interpreta canções com veracidade, força e sofi sticação, 
recebendo elogios de grandes artistas da MPB como Tetê 
Espíndola e Guinga, que a comparou com a cantora Leila 
Pinheiro.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Terça (7) às 
21h. Ingresso: R$ 30.

Sarau com Lobão
Leda Nagle faz parte do rol dos mais importantes e co-

nhecidos nomes do jornalismo brasileiro. Sua simpatia e 
credibilidade, em especial com a classe artística, resultam 
agora no seu mais novo projeto: Sarau da Leda, um bate papo 
musical, que foi apresentado com grande sucesso. No Sarau 
do dia 6 , Leda bate um papo descontraído com Lobão e pede 
palhinha de seus grandes sucessos, tudo com a participação 
do público.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Segunda (6) às 
21h. Ingresso: R$ 60.
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36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001107-68.2014. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a CONSTRUTORA 
ROTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ. 07.586.251/0001-49, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), 
que GIOVANNI CARVALHO RODRIGUES - AREIA ME, ajuizou-lhe uma ação de Cobrança, que foi 
julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento 
de R$21.410,80 (atualizado até Julho/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada 
a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do 
débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: 
Terá a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV do NCPC).  Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ISAURA FRANCO PARDI, 
REQUERIDO POR MARIA DA GRACA PARDI WALDERRAMA E OUTRO - PROCESSO 
Nº1002844-44.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 24/03/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de ISAURA FRANCO PARDI, 
CPF 669.965.208-78, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Jose Pardi 
Neto. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 03 DE NOVEMBRO DE 2017

PAGAMENTO DE PRÊMIO INTERMITENTE
Empresa paga prêmio para os funcionários quando atingem as metas, 
como proceder com o pagamento intermitente? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI MOTORISTA REGISTRADO, COMO PROCEDER PARA 
O CONTROLE DA JORNADA EXTERNA?

Nos termos do § 3° do art. 74 da CLT, se o trabalho for executado fora do 
estabelecimento, o horário dos empregados constará, explicitamente, 
de ficha ou papeleta em seu poder, sendo que o horário de trabalho 
será anotado em registro de empregados com a indicação de acordos 
ou contratos coletivos porventura celebrados.

RELAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO COM PCMSO
O exame toxicológico será parte do PCMSO ou deverá constar em 
atestado de saúde ocupacional? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUINTE FACULTATIVO
Contribuinte facultativo que não trabalha e contribui ao INSS pelo 
salário mínimo, conseguiu benefício de auxilio doença por 01 ano, 
deve continuar contribuindo todo mês, como proceder na renovação 
do beneficio? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO É FEITA A TRANSFERÊNCIA DO FUNCIONÁRIO DA MATRIZ 
PARA A FILIAL NO CURSO DO MÊS, COMO SERÃO DEVIDOS OS DIAS 
TRABALHADOS INDIVIDUALMENTE, PRECISA FAZER EXAME MÉDICO?

Esclarecemos que cada estabelecimento deverá fazer sua folha de 
pagamento, e desta forma, a remuneração do empregado, visto a 
transferência, deverá ser rateado entre a folha de pagamento da matriz 
e filial, ou seja, os dias devidos pela matriz serão pagos pela matriz, 
e os dias devidos da filial serão pagos pela filial. Outrossim, o exame 
médico não é necessário em decorrência de transferência.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Heródoto – Edipro – O terceiro volume 
da coleção Historias – Vol. III, de um total 
de 09, é dedicado à Talia, musa da comédia 
. O grego Heródoto , considerado o pai da 
História, narra com bons detalhes, a invasão 
militar persa, contra o Egito. Envolvendo uma 
aura lendária, sua narrativa permite ao leitor 

sentir a logística preparativa, bem como o intuito da 
missão. Numa edição de fino gosto, capa dura, esmero 
não falta, para demonstrar um traço de uma época, que 
em limitadas proporções, guarda um resquício moderno. 
Sua leitura, a cada momento, sempre trará uma nova 
face. Ótimo presente.

Histórias – Livro III – Talia

Rogério Gabriel com Joaquim Cas-

tanheira – Schwarcz – Impetuoso, focado, 
visionário, esses são alguns dos atributos 
do biografado. Eu ficaria com um bem mais 
simples: incansável trabalhador! Quebrou. 
Levantou-se, com uma guinada de posiciona-

mento. Um toque genial. Hoje, seu empreendimento, o 
grupo de escolas franqueadas MoveEdu, contabiliza onze 
mil unidades. Típico exemplo que a queda, pode ser um 
bom amálgama para ótima têmpera! Belo exemplo a ser 
notado e seguido.

Do Chão ao Topo

Luis Roberto Antonik e Aderbal Ni-

colas Müller – Alta Books – Os mestres em 
administração e contabilidade, criaram uma 
maneira de esmiuçar o método “ Valuation”, 
imprescindível a qualquer empresa, administra-
da por um gestor de sábia visão e capacidade. 

O gerente e ou administrador, verá nesta ferramenta, as 
vantagens de aferir seu desempenho e consequentes re-
sultados. Mente aberta e alerta, levará o empreendimento 
ao topo. Demonstram os mestres, com muita simplicidade, 
caminhos perfeitamente factíveis, para “azeitar” a maquina 
e faze-la render o máximo. Muito útil!

Avaliação de Empresas para Leigos

José Kayan – Leader – Do alto dos seus 
“longos” 16 anos de vida, o poeta causa um 
enorme frisson ao atônito leitor, que depara-
se com versos rasgados, ao sabor de uma 
natureza inata a poucos ungidos. Sua linha 

de raciocínio, navega entre versos que recebem aca-
bamento, extraído do âmago de um ser extremamente 
bem inspirado. Tomara que o tempo não lhe roube tal 
inerente naturalidade. Poesia em alta. Fara levitar, até 
o leitor mais rígido. Vida longa!!

Coração de um Poeta

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

Com apresentação 
de Ralph Peter.

BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, CNPJ 09.346.601/0012-
88, situada à Rua Ricardo Prudente de Aquino, 85. Tamboré/SP, torna público que recebeu
da Prefeitura de Santana de Parnaíba, através do Processo 391.497 - OS 99.097/16, a
Licença Prévia e de Instalação nº 007/2017, para Substação de Energia Elétrica de Alta
Tensão de 88/138Kv, emitida em 24/10/2.017, com validade até 24/10/2.022.

Esta é uma das conclusões 
do relatório anual sobre 
a tuberculose que a OMS 

apresentou em Washington e 
que é elaborado desde 1997, 
quando estabeleceu seu siste-
ma de avaliação global sobre a 
doença.

Apesar dos bons resultados 
na queda da taxa de mortalida-
de, em 2016 foram registrados 
6,3 milhões de novos casos de 
tuberculose, o que representa 
um aumento em relação a 2015, 
quando houve 6,1 milhões de 
novos contágios.

Segundo o relatório, 10,4 
milhões de pessoas tiveram 
tuberculose em 2016, sendo 
que  90% delas eram adultos, 
65% eram homens e 10% eram 
pessoas com o vírus de imuno-
deficiência humana (HIV), que 
debilita o sistema imunológico 
e aumenta a possibilidade de 
sofrer a doença.

O fenômeno do fortalecimen-
to da tuberculose pelo HIV tem 
uma especial incidência na Áfri-

Campanhas de tratamento e 

diagnóstico precoce da tuberculose no Brasil.

Mortes globais por tuberculose 
caíram 37% desde o ano 2000

O número de mortes globais por tuberculose caiu 37% entre os anos 2000 e 2016, com grandes quedas 

infecciosa em todo o mundo, acima da Aids, anunciou ontem (30) a Organização Mundial da Saúde (OMS)
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Em média, atualmente, a taxa 
experimenta um descenso 
aproximado de 3% ao ano, en-
quanto os novos casos caíram 
2% ao ano. Segundo o relatório, 
esses dados devem melhorar 
de maneira significativa nos 
próximos anos, contribuindo 
para o cumprimento dos obje-
tivos fixados em maio de 2014 
em Genebra, quando os 194 
Estados-membros da OMS 
aprovaram uma resolução para 
acabar com a tuberculose.

Na ocasião, os países aprova-
ram a “Estratégia Mundial para a 
Tuberculose”, que procura redu-
zir as mortes pela doença em 95% 
e os novos casos em 90% entre 
2015 e 2035, assim como garantir 
que nenhuma família tenha que 
arcar com “despesas catastrófi-
cas” devido à tuberculose. Em 
seu relatório, a OMS avisa que o 
progresso efetuado no último ano 
“não é suficientemente rápido” 
para poder alcançar os objetivos 
fixados (ABr/EFE).

ca, onde se concentram 74% 
das pessoas com este vírus que 
se infectaram de tuberculose 
em 2016. Apenas em 2016 hou-
ve 1,67 milhão de mortes por 
tuberculose entre pessoas com 
HIV. Em média, a tuberculose 
provoca a morte de 10 milhões 
de pessoas ao ano e continua 
sendo a primeira causa de 

morte por doença infecciosa, 
acima da Aids, segundo a OMS.

Em nível global, a taxa de 
mortalidade por tuberculose 
caiu 37% entre os anos 2000 
e 2016 e, em nível regional. A 
baixa mais rápida aconteceu 
na Europa e na região Ásia-
Pacífico, que desde 2010 foram 
experimentando quedas de 6 e 

Os finlandeses contam com educação e saúde pública de qualidade, 

um governo bem-sucedido e economia em pleno desenvolvimento.

A Finlândia é sem dúvida um dos me-
lhores países do mundo para se morar. 
Os cinco milhões e meio de finlandeses 
que existem hoje contam com educação 
e saúde pública de qualidade, um gover-
no bem-sucedido e economia em pleno 
desenvolvimento. Confira abaixo alguns 
dos fatores que tornam o país um exemplo 
para o resto do mundo:

Política - A Finlândia é uma república 
parlamentar e é um dos países menos cor-
ruptos do mundo. A integridade faz parte 
do cotidiano da população. Por exemplo, 
um objeto perdido por lá dificilmente não 
é devolvido ao seu dono quando possível. 
O país é também considerado um dos mais 
democráticos do mundo, confirmando o 
sucesso político da nação. A Finlândia 
aderiu à União Europeia logo no seu início, 
em 1995, e também foi um dos primeiros 
países a adotar o Euro como sua moeda 
oficial, logo após seu lançamento em 2002. 
Atualmente, é o único país nórdico perten-
cente à Zona do Euro.

Educação - Na Finlândia, eles acreditam 
que as pessoas são os bens mais valiosos 
do país. Por isso, investir em educação 
é prioridade. Soluções ousadas permiti-
ram o desenvolvimento de um sistema 
que oferece oportunidade de estudo e 
auto-desenvolvimento a todos os finlan-
deses. Como resultado desses esforços, 
atualmente, toda a população do país é 
alfabetizada. Mais de 11% dos recursos 
públicos são investidos em educação e 
escolas particulares são uma raridade. 
Existem 39 universidades no país e 41% 
dos finlandeses em idade ativa possuem 
educação superior. 

Direitos Civis - Na Finlândia, a qualidade 
de vida da população é muito importante. 

Finlândia se destaca pela qualidade 
de vida e prosperidade econômica
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O país é um grande defensor da liberdade 
de expressão e da liberdade religiosa, 
sem falar que está no topo do ranking 
mundial quando o assunto é liberdade de 
imprensa. Todas as opniões e diferenças 
são aceitas e bem-vindas. O país foi o 
primeiro a conceder direitos políticos às 
mulheres, iniciando uma trajetória exem-
plar de igualdade de gênero. E ainda hoje 
continuam a se destacar com temáticas 
atuais, sendo também o primeiro país 
a tornar o acesso à internet um direito 
defendido por lei. 

Inovação na indústria - A criatividade do 
design finlandês é admirado pelo mundo 
inteiro. As criações vão desde os celulares 
da Nokia até os objetos de vidro da Ittala. 
Mas além da beleza, o design também tem o 
objetivo de oferecer soluções no país e está 

presente na construção naval, no trans-
porte público, na segurança do trabalho, 
na saúde, nos esportes, na comunicação 
e em várias outras indústrias. A Finlândia 
também tem um grande destaque interna-
cional na área dos jogos digitais. O famoso 
Angry Birds foi criado no país pela empresa 
Rovio Entertainment, assim como o Clash 
of Clans e Clash Royale, desenvolvidos 
pela Supercell. 

Neste ano, a Finlândia está celebrando 
100 anos de idependência e, por isso, será 
o foco da edição da Feira Escandinava, que 
acontece nesta terça (7) e quarta-feira (8), 
no Pinheiros. Mais informações sobre os 
100 anos de independência da Finlândia em 
(https://finland.fi/pt/vida-amp-sociedade/
finlandia-celebra-100-anos-de-indepen-
dencia-em-2017/).

(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

Entre os documentos se-
cretos sobre o assassinato do 
ex-presidente John F. Ken-
nedy, liberados pelo governo 
dos Estados Unidos, um deles 
indica que havia uma suspei-
ta sobre uma possível fuga 
do líder nazista Adolf Hitler 
para a América do Sul após 
a Segunda Guerra Mundial. 
De acordo com o arquivo, 
assinado pelo então chefe 
interino da CIA na Venezuela, 
David N. Brixnor, um agente 
secreto da agência de inte-
ligência se encontrou com o 
ex-soldado da Schutzstaffel 
(SS) Philip Citroen, que o 
informou que Hitler ainda 
estava vivo.

O documento contém uma 
fotografia dos anos 1950 de 
dois homens. Um deles é o 
próprio Citroen, e o outro 

Arquivo da CIA 

indica que sim.

Hitler fugiu para América?

é um indivíduo com traços 
físicos similares aos de Hitler. 
Na parte de trás da fotografia, 
estava escrito. “Adolf Schrit-
telmayor, Tunga, Colômbia, 
1954”. A teoria mais aceita 
sobre o que aconteceu com 
Hitler após o conflito é que 
ele teria se suicidado em seu 
bunker em abril de 1945, ao 
lado de sua companheira, Eva 
Braun (ANSA).
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O pretendente: FABIANO TENORIO FAGUNDES DA SILVA, nascido nesta Capital, 
Barra Funda - SP, no dia 25/08/1987, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tenorio da Silva e de 
Maria Elena Fagundes da Silva. A pretendente: ERICA SOUSA RODRIGUES, nascida 
em Acaraú (1º Ofício de Notas) - CE, no dia 17/02/1982, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
dos Santos Rodrigues e de Rita Maria Sousa Rodrigues.

O pretendente: ROSEMILTON SILVA SOUSA, nascido em Serrolândia - BA, no dia 
22/09/1978, estado civil solteiro, profi ssão motorista, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Mendes de Sousa e de Maria do Socorro 
da Silva. A pretendente: JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS, nascida em Nova 
Soure - BA, no dia 01/08/1980, estado civil solteira, profi ssão caseadeira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Silvério dos Santos e de 
Josefa Rodrigues dos Santos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: CAIO CESAR DA SILVA, solteiro, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 11/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Claudia da Silva. A pretendente: CAMILA DANTAS RODRIGUES DA SILVA, solteira, 
psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 13/03/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jovacy Rodrigues da Silva e de Vilma Maria Dantas Silva.

O pretendente: ALAN GUSTAVO TESSER, solteiro, analista de infraestrutura de TI, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 29/08/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Armando Tesser e de Solange Maria Gemin Tesser. A pretendente: RENATA 
REGINA VIEIRA, solteira, médica, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 
02/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Sergio Vieira e 
de Silmara Regina Savani Veira.

O pretendente: JONAS RIBEIRO CAJAIBA, solteiro, analista de impex, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 24/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Everaldo Ribeiro Cajaiba e de Aparecida Maria Pascoal Cajaiba. A pretendente: CIBELE 
RODRIGUES, solteira, assistente de recursos humanos, natural de Campinas - SP, nascida 
em 14/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Rodrigues 
Dias e de Lêda Marina Stavale Rodrigues.

O pretendente: FLÁVIO SOARES ALVES, solteiro, Professor universitário, natural de 
São José dos Campos - SP, nascido em 04/02/1980, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Vladimir Alves e de Mariza Aparecida Soares Alves. O pretendente: 
FERNANDO ANTONIO DE CASTRO, solteiro, engenheiro civil, natural de Santos - SP, 
nascido em 23/05/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio 
Alves de Castro e de Terezinha Antonia de Castro.

O pretendente: GERSON NILDO RODRIGUES DE SOUSA, solteiro, gráfi ca, natural de 
Teresina - PI, nascido em 03/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Antonio Rosa de Sousa e de Antonio Rodrigues de Sousa. A pretendente: MARIA 
RAIMUNDA OLIVEIRA SILVA, solteira, gráfi ca, natural de Quijingue - BA, nascida em 
24/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Alves da 
Silva e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: LUIS EDUARDO MIRANDA, solteiro, analista de sistemas, natural de 
Araraquara - SP, nascido em 27/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Carlos Miranda e de Sueli Teresinha Nonis Miranda. A pretendente: MARÍLIA 
MARCHIANI, solteira, administradora, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida 
em 11/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Vinicius 
Marchiani e de Neide da Penha Munhoz Marchiani.

O pretendente: MAGIDIEL SILVA SANTOS, solteiro, serviços gerais, natural de Barra de 
Santa Rosa - PB, nascido em 10/01/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Manoel Anesio dos Santos e de Genilda da Silva Santos. A pretendente: ANA 
LUCIA GOMES SILVA, solteira, montadora de embalagens, natural de Barra de Santa 
Rosa - PB, nascida em 13/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luiz Paulino da Silva e de Maria da Luz Gomes Silva.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DALARME, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 31/05/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de David José Dalarme e de Maria Aparecida 
Dalarme. A pretendente: ALBA LÚCIA EMIDIO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Ibiara - PB, no dia 13/11/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sebastião Emidio de Sousa ede Maria de Fatima de Sousa.

O pretendente: JAYME ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 25/03/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Naziozeno Alves de Oliveira e de Dulcinalva 
Mendes de Oliveira. A pretendente: ADRIANA PAIVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 26/07/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo José Paiva e de Rose Mari Peluso Paiva.

O pretendente: RUBENS HENRIQUE VIANA, estado civil solteiro, profi ssão controla-
dor de acesso, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 18/04/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Henrique Viana e de Nair 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: MÔNICA CRISTINA RIBEIRO, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/11/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josué Lucas Ribeiro 
e de Irene do Carmo Ribeiro.

O pretendente: WELLINGTON PESSOA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são balconista, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 15/03/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hilton Ramos de Oliveira 
e de Maria Edleusa Pessoa. A pretendente: FRANCISCA CAMILA ARAÚJO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Marco (Bela Cruz) - CE, no dia 
11/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Lopes de Araújo e de Rita de Cássia Araújo.

O pretendente: THIAGO FERNANDES BOVOLENTA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em máquina, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/11/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Bovolenta e de 
Maria de Fatima Fernandes Rosa Bovolenta. A pretendente: NAYARA LIEVIRISCI DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão lider de atendimento, nascida nesta Capital, 
Liberdade - SP, no dia 04/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcio Machado dos Santos e de Sandra Lievirisci Machado dos Santos.

O pretendente: DIÓGENES ROCHA MENEZES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão economista, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 24/10/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Menezes da Silva 
e de Tereza de Jesus Rocha da Silva. A pretendente: PAULA DE PAULA TOLAINE, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Londrina (1º Ofício) - PR, no 
dia 26/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor 
Tolaine Filho e de Carmen Lucia de Paula Tolaine.

O pretendente: KAUAN ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de impressão, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 14/08/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo João da Silva e de Valdecir Jurema 
Roberto. A pretendente: BRUNA PRADO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos (1º subdistrito) - SP, no dia 02/03/1998, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Everaldo Bernardo de Souza e de 
Marta Prado de Souza. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no Cartório 
de residência da contraente.

O pretendente: FELIPE SADDI CORRÊA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 25/07/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Homero Corrêa Leite Filho e de Beatriz Apare-
cida de Mello Saddi. A pretendente: JANAINA MENDES DA CRUZ, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Guarulhos (1º subdistrito) - SP, no 
dia 03/08/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime 
Paulo da Cruz e de Jacyra Mendes da Cruz.

O pretendente: ISAAC BARELLA ACRAS, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 20/03/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Acras Filho e de Daisy Maria Barella 
Acras. A pretendente: MONICA SZNIRER, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em Buenos Aires, Argentina, no dia 29/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Enrique Sznirer e de Sonia Szmid Sznirer.

O pretendente: GILMAR DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 18/12/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto da Silva Lima e de Angela Maria 
Atanazio. A pretendente: DENISE ALVES ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/08/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Almeida e de Dalila Pinto Alves Almeida.

O pretendente: RODRIGO LOSSO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido nesta 
Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 14/03/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Losso e de Maria Izilda Cardoso Losso. A pretendente: 
THILDA SOUSA LEMOS GROSS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 03/07/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Martin Jerome Gross e de Maria de Lourdes Sousa.

O pretendente: PAULO EGIDIO SEABRA SUCCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/02/1967, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Succar e de Marta Maria Seabra 
Succar. A pretendente: SONIA MARIA MITRI, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 21/10/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Massoud Chehade Mitri e de May Bechara Mitri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIZ YUZI SATO, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 26/07/1967, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Mamoru Sato e de Miyako Sato. A convivente: MICHELINE 
CHAVES SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em Natal - RN, no dia 21/07/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Cruz Santana e de Francisca Célia Chaves Santana. Obs.: Findo o 
prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato o registro 
da conversão da União Estável em Casamento.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRUNO BASTOS BECKER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Porto Alegre - RS, 14/01/1985, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Inacio Becker e de Cleys Ricci Bastos Becker. O 
pretendente: ALFREDO URIBE SANCHEZ, nacionalidade americana, solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em Condado Passaic, Estados Unidos da América, 
13/10/1988, residente e domiciliado em Estados Unidos da América, fi lho de José 
Sanchez e de Refugio Uribe.

O pretendente: RODRIGO LAGROTTA SILVA FARAH, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em Brasilia - DF, 01/04/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Farah e de Lia Lagrotta e Silva Farah. 
A pretendente: SANDRA HERSCHEL BAETA NEVES, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Belo Horizonte - MG, 04/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Ribeiro Baeta Neves e de Walceli Herschel Baeta 
Neves.

O pretendente: ANGELO JOSÉ GRIZZO, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Jaú - SP, 14/11/1982, residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de 
Arnaldo Grizzo e de Rosa Maria de Lima Grizzo. A pretendente: FLÁVIA MORTARI 
LOTFI, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Presidente Prudente - SP, 
25/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Lotfi  Junior e de Sandra Maria Mortari Lotfi .

O pretendente: ALEXANDRE MARTINS NOBRE, solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido em Porto Alegre - RS, 21/12/1969, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezequiel Nobre e de Maria da Piedade Martins. 
A pretendente:LUCINEIDE FERREIRA GALVÃO, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, 27/04/1974, residente e domiciliada em Jd. 
Mitsutani, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Lima Galvão e de Lindaura Ferreira Galvão.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES BIFULCO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, 12/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Blas Bifulco Filho e de Luci Aparecida Fernandes 
Bifulco. A pretendente: ANDRÉA MARCO ANTONIO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Santo André - SP, 07/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha deArmando Marco Antonio e de Marlise Zampieri

O pretendente: EDUARDO ARTHUR SIMAS DA SILVA, solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em Florianópolis- SC, 21/09/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Altomirando da Silva e de Alba Simas da Silva. A pretendente: 
RENATA DE ARAUJO ANTONINI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo 
- SP, 07/04/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Wagner Lopes Antonini e de Maria Bernardete de Araujo Antonini.

O pretendente: SANDRO CACHIELLO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
São Paulo - SP, 07/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sergio Luiz Cachiello e de Luizette Nero Davini Cachiello. A pretendente: ANA 
LARA PEREIRA CAVALEIRO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo 
- SP,17/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manuel João Pires Cavaleiro e de Neusa Pereira de Souza Cavaleiro.

O pretendente: ANDRÉ REINALDO OLIVEIRA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, 08/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Genilson Oliveira e de Maria Helena de Oliveira. A pretendente: 
ANDRESSA DE LIMA DIAS, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, 
07/07/1986, residente e domiciliada em Vila Andrade, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Dias e de Elza Lima Dias.

O pretendente: FELIPE GENNARI, solteiro, profi ssão consultor educacional, nascido em 
São Paulo - SP, 28/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Marco Antonio Gennari e de Izilda Maria de Melo Santos Gennari. A pretendente: 
JULIANA DE SOUZA NASCIMENTO ELIAS, solteira, profi ssão produtora de eventos, 
nascida em São Paulo - SP, 31/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Tadeu do Nascimento Elias e de Cristiane Neli Pinto Souza.

O pretendente: PASCHOAL SANTANA MORELLI, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Barueri - SP, 24/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Francisco Morelli e de Teresa Maria de Santana Morelli. A pretendente: 
LUÍSA HERCK GIAQUINTO, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo 
- SP, 12/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Giaquinto e de Marie Ange Edmond Arnold Jeanne Herck Giaquinto.

O pretendente: FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em Rio de Janeiro- RJ, 27/12/1975, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Armbrust Lohmann e de Eliana Lima 
Rocha Lohmann. A pretendente: MARIANA BARBOSA DO REGO MONTEIRO, 
divorciada, profi ssão engenheira, nascida em Rio de Janeiro - RJ, 23/09/1977, residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar do Rego 
Monteiro e de Rosa Celia Pimentel Barbosa.

O pretendente: DUANE RIOS DE AGUIAR, solteiro, profi ssão editor de video, nascido 
em Santos - SP, 18/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Alves de Aguira Filho e de Lenira Rios de Aguiar. A pretendente: ANA 
LAURA MARTINEZ TESSORE, nacionalidade uruguaia, solteira, profi ssão socióloga, 
nascida no Uruguai , 14/12/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Martinez e de Maria Angelica Tessore.

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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INICIO A MINHA COLUNA comentando a determinação 
de Sílvio Santos de demitir funcionários a partir da segunda 
quinzena de novembro. Serão uma média de 150, em um es-
forço para economizar R$ 12 milhões e compensar a queda de 
receitas com publicidade.

UMA DAS RAZÕES DESSA MEDIDA TOMADA por seus 
diretores é que o SBT passa por um dos piores anos de sua his-
tória recente. Outras ações de reduções de despesas somadas 
deverão atingir  80 milhões em dezembro. As estimativas são 
que a rede de Sílvio Santos encerrará 2017 com prejuízo.

SEGUNDO A AUDITORIA A EMISSORA FECHA com 
um faturamento de 130 milhões menor que do ano passado, 
quando arrecadou 1,012 Bilião. Com a saída do ar  em agosto do 
programa ‘Máquina da Fama’,  de Patrícia Abravanel, 15 vagas 
também fi zeram parte desse corte de profi ssionais.

A BEM DA VERDADE, O SBT VEM DEMITINDO DES-

DE 2015 nos meses de novembro na tentativa de enxugar as 
despesas que sempre são maiores que as receitas. A queda do 
faturamento da emissora se deveu também a um fator extra: de 
abril a agosto, a emissora fi cou fora das principais operadoras 
de TV por assinatura e isso afugentou os anunciantes.

HOMOSSEXUAL ASSUMIDO, AGUINALDO SILVA critica 
a reversão sexual e denúncia o preconceito contra idosos. Se-
gundo ele a classe artística, formada por muitos homossexuais 
e simpatizantes, está alvoroçada com a liminar concedida por 
um juiz do Distrito Federal que permite a terapia de reversão 
popularmente conhecida como ‘Cura Gay’.

AGUINALDO SILVA, AUTOR DE NOVELAS DE SUCES-

SO COMO ‘ROQUE SANTEIRO’ E ‘TIETA’, entre outras, 
usou o seu Twitter para debochar da decisão judicial. O autor foi 
claro: “Se ser Gay é uma doença ela não tem cura e a reversão 
por terapia não existe e ponto fi nal”.   

A TV GLOBO, POR DETERMINAÇÃO DE SUA DI-

REÇÃO, apagou da sua história no projeto ‘Memória Globo’ a 
produtora Marlene Mattos, a jornalista Ana Paula Padrão e o 
humorista Tom Cavalcanti. O projeto criado desde 1999 para 
contar sua história de mais de 50 anos tem depoimentos em 
vídeos de seus contratados.

NO AR, NA ‘DANÇA DOS FAMOSOS’, A APRESENTA-

DORA ADRIANE GALISTEU está determinada a continuar 
trabalhando na Globo. Desta feita como atriz. Na semana pas-
sada, ela preencheu uma fi cha se candidatando a empregos na 
emissora. Galisteu terá que fazer testes e ser aprovada pela 
direção artística.

FRASE FINAl: Nada é impossível, há caminhos que condu-
zem a todas as coisas.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A cantora Mariene de Castro,

no programa Conversa com Roseann Kennedy.

Na adolescência, cantou 
com o grupo Timbalada, 
de Carlinhos Brown. Em 

96, quando fez seu primeiro 
show solo, no Pelourinho, foi 
convidada para uma turnê por 
20 cidades da França. Mariene 
foi a entrevistada do programa 
Conversa com Roseann Kenne-
dy, que foi ao ar segunda (30), 
às 21h30, na TV Brasil.

Para ela, entre o artista e o 
público existe uma comunica-
ção universal. “A comunicação 
ultrapassa a nossa língua”. Pela 
forte interpretação, Mariene 
chegou a ser comparada pela 
crítica francesa à cantora Edith 
Piaf. “Foi uma honra. E depois 
que fui conhecer a fundo a his-
tória e a obra dela, entendo bem 
o que é uma artista visceral, que 
cantava com a emoção e com 
todo o sofrimento da vida dela.”

Dona de uma energia ines-
gotável, a cantora considera 
o palco o seu local de oração, 
onde as canções são feitas para 
se comunicar com as pessoas. 
“A vida em si é a espiritualidade 
falando o tempo todo. Então, 
isso no palco, só se potencializa. 
Porque ali a gente se conecta 
diretamente com o sagrado”. 
Para ela, as letras das músicas 
têm que expressar a própria 
história, um sentimento e até 

“A minha voz é a minha vida. É como consigo 
me comunicar”, diz Mariene de Castro

Reconhecida como uma das principais revelações da música brasileira dos últimos anos, a cantora 
baiana Mariene de Castro tem verdadeira intimidade com o palco. Ela começou cedo na carreira e, aos 
5 anos, já dançava no Teatro Castro Alves, em Salvador

Senhor do Bonfi m e fazer uma 
oração na abertura da 11ª Jor-
nada Maria da Penha, Mariene 
recebeu elogios e um abraço 
emocionado da presidente 
do STF, Cármen Lúcia. Além 
do engajamento na luta pelas 
mulheres, a artista defende a 
tolerância, critica a homofobia, 
o desrespeito às práticas reli-
giosas e defende as minorias. 
“Os direitos humanos precisam 
ser respeitados, assim como a 
natureza, a fl oresta amazônica, 
os índios, os negros... A gente 
vem de um lugar onde os índios 
são os donos, os primórdios 
dessa terra e eles foram des-
truídos, exterminados. E eu 
fi co muito preocupada porque 
parece que é um país que não 
tem memória”.

Por fi m, entre os inúmeros 
compromissos profissionais 
de sua carreira, Mariene ainda 
consegue ser uma mãe zeloza 
de cinco fi lhos. Diz ter satisfa-
ção em levá-los para a escola, 
brincar e almoçar juntos. Para 
ela, isso é o que lhe dá forças e 
a alimenta no cumprimento de 
seus desafi os. “Poder ter uma 
vida cumprindo a missão que me 
foi dada, de artista, de cantora, 
e cumprir a missão de mãe que 
eu escolhi. É uma grande benção 
poder conciliar isso” (ABr).
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uma inspiração. “O caminho 
da palavra é como eu consigo 
me conectar e acessar a minha 
alma”.

Com cinco discos lançados, 
entre eles o tributo a Clara 
Nunes, intitulado Ser de Luz, 
Mariene faz justa homenagem à 
cantora e compositora mineira 
que imortalizou as canções Con-
to de areia, A deusa dos orixás, e 
O mar serenou. E declara: “Com 
certeza, a Clara foi um presente 
na minha vida. É impressionante 
a comoção das pessoas quando 
se fala de Clara”.

Depois de conquistar o pú-
blico do samba com sua voz 

vigorosa, Mariene também 
impressionou como atriz. E 
surpreendeu na pele de Dalva, 
da novela Velho Chico, onde fez 
o papel de uma empregada pra 
lá de atrevida. Da personagem, 
ela guardou boas lembranças. 
“Dalva foi um ‘presentaço’, 
que eu nem esperava. Ela já 
chegou dona de si. Ela era a 
alforriada, dona do nariz dela 
e com um discurso que eu 
tinha gosto de falar. Eu pude 
representar um povo oprimido 
e machucado pelo preconceito, 
pelo racismo”.

Em agosto, ao cantar o Hino 
ao Dois de Julho, o Hino do 


