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“A justiça não consiste 
em ser neutro entre o 
certo e o errado, mas 
em descobrir o certo e 
sustentá-lo, onde quer 
que ele se encontre, 
contra o errado”.
Theodore Roosevelt (1858/1919)
26º Presidente dos Estados Unidos 

BOLSAS
O Ibovespa: -1,93% Pontos: 
72.930,69 Máxima estável: 
74.363 pontos Mínima de 
-2,11% : 72.795 pontos Vo-
lume: 8,96 bilhões Variação 
em 2017: 21,09% Variação no 
mês: -1,85% Dow Jones: -0,45% 
(18h32)  Pontos: 23.458,08 
Nasdaq: -0,87% (18h32)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2590 Venda: R$ 3,2595 
Variação: +0,05% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2509 Venda: R$ 
3,2515 Variação: +0,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,4030 Variação: es-
tável - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,29% ao 
ano. - Capital de giro, 11,02% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,3% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,000 
Variação: +0,75%.

Cotação: R$ 3,2600 Variação: 
-0,09% - Euro (18h32)  Compra: 
US$ 1,1647   Venda: US$ 1,1647   
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7930 Venda: R$ 
3,7950 Variação: +0,53% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7270 Ven-
da: R$ 3,9500 Variação: +0,51%.

tos: 6.729,88 Ibovespa Futuro: 
-1,96% Pontos: 73.385 Máxi-
ma (pontos): 74.790 Mínima 
(pontos): 73.175. Global 40 
Cotação: 928,462 centavos de 
dólar Variação: +0,38%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (9) que as 

alterações a serem feitas no 
texto original da reforma da 
Previdência precisam manter 
um percentual “substancial-
mente acima de 50%” dos 
benefícios fi scais previstos 
inicialmente, de R$ 800 bi-
lhões. Tal percentual estará 
garantido, se forem mantidos 
pontos como idade mínima 
para homens e mulheres, 
período de transição e simila-
ridade entre as previdências 
pública e privada.

“Há pontos fundamentais, 
como a questão da idade mí-
nima para homens e mulheres. 
Tem o período de transição 

Unifi car previdência dos 
setores público e privado 
é 'base da reforma'

e o fato de o regime público 
ser similar ao setor privado, 
criando condições para que 
cada vez mais a previdência 
complementar do servidor 
publico possa cobrir essa 
diferença. São contribuições 
extras feitas pelo servidor, de 
maneira que [se] diminua de 
fato o défi cit do regime geral. 
Unifi cação dos sistema é muito 
importante. É a base”, afi rmou 
Meirelles.

O ministro ressaltou que o 
tempo mínimo de contribuição 
também é importante para que 
se consiga manter o percentual 
de benefícios fi scais acima dos 
50% inicialmente previstos. 
“Temos sempre de levar em 
conta qual é a queda desse 

benefício. Além disso, [serão 
necessárias] outras medidas 
que assegurem a economia 
fi scal, para que atinjamos algo 
substancialmente acima de 
50%”. Meirelles evitou precisar 
qual seria esse percentual aci-
ma de 50%, até porque quem 
terá a palavra fi nal sobre essa 
questão será o Congresso Na-
cional. “Teremos os números 
logo que possível. O que é im-
portante é que seja um número 
que faça efeito no equilíbrio 
das contas públicas no Brasil 
e que garanta o benefi cio fi scal 
do Brasil nos próximos anos”, 
acrescentou.

O ministro reiterou a con-
fi ança de que a matéria seja 
aprovada ainda este ano pelo 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no 1º Seminário Internacional

de Dívida Pública.

Legislativo. Ele classifi cou de 
“proposta substitutiva que seja 
de fato aprovável” a que está 
sendo redigida pelo relator da 
reforma, deputado André Maia 

(PPS-BA). “A grande questão 
é: qual é a restrição? Eu te-
nho deixado claro que, a cada 
proposta de mudança, temos 
de olhar qual é a redução do 

benefício. Repito: o projeto 
fi nal aprovado e sancionado 
tem de ser substancialmente 
acima de 50% daqueles bene-
fícios fi scais previstos” (ABr).

Os vencedores do leilão terão 
que fazer investimentos imedia-
tos de R$ 2,4 bilhões, e é previsto 
um total de R$ 7,8 bilhões em cin-
co anos. As empresas fi cam nas 
regiões Norte e Nordeste e são 
defi citárias, segundo o BNDES, 
como a a Boa Vista Energia S.A., 
de Roraima, a Centrais Elétricas 
de Rondônia, a Eletroacre, a 
Companhia Energética de Alago-
as; a Companhia Energética do 
Piauí e a Amazonas Distribuidora 
de Energia S.A.

O processo prevê que a 
Eletrobras assuma cerca de 
R$ 11 bilhões em dívidas das 
distribuidoras. A Eletrobras é a 
credora dessas dívidas que vai 
assumir, e o objetivo da medida 
é possibilitar que o valor total 
das dívidas das distribuidoras, 
de R$ 20,8 bilhões, não supere 
o valor global dessas empresas, 
avaliado em R$ 10,2 bilhões. 
O superintendente da Área 
de Desestatização do BNDES, 

A publicação do edital do 

leilão está prevista para 

fevereiro.

Filha e sobrinha 
servindo de
barriga de aluguel

O Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) atualizou as normas 
para a utilização das técnicas de 
reprodução assistida no Brasil. 
A partir de agora, familiares em 
grau de parentesco descendente 
poderão fazer a cessão temporá-
ria do útero (gestação de substi-
tuição). Até então, de primeiro 
a quatro graus, somente mãe, 
avó, irmã, tia e prima poderiam 
ser barriga de aluguel, como o 
procedimento é popularmente 
conhecido. 

Com a mudança na regra, 
fi lha e sobrinha também podem 
ceder temporariamente seus 
úteros. Pessoas solteiras também 
passam a ter direito a recorrer a 
cessão temporária de útero. “Um 
homem solteiro que queira ter 
um fi lho, agora tem essa opção”, 
informou a presidente da Socie-
dade Brasileira de Reprodução 
Assistida, Hitomi Nakagawa. 
Outra alteração prevista na reso-
lução é a redução de cinco para 
três anos o período mínimo para 
descarte de embriões (ABr).

Uso de biodiesel 
O Conselho Nacional de Política 

Energética aprovou ontem (9) a 
antecipação para 1º de março de 
2018 da mistura de 10% de biodiesel 
ao diesel usado no mercado interno. 
O prazo para o aumento de 10% de 
biodiesel no diesel seria 1º de março 
de 2019. A decisão de antecipar em 
um ano a mistura visa reduzir as 
importações brasileiras de diesel 
para atender ao mercado interno. 
A expectativa é de que caia o preço 
fi nal do diesel usado no Brasil.

Afastado da presidência do 
PSDB desde maio, quando foi 
acusado de pedir R$ 2 milhões 
ao empresário Joesley Batista, 
dono do grupo JBS, em troca de 
favores, o senador Aécio Neves 
reassumiu o cargo ontem (9). 
O fato ocorre um dia após o 
presidente interino da legen-
da, senador Tasso Jereissati 
(CE), anunciar ofi cialmente a 
candidatura dele à presidência 
do partido. 

Em um comunicado enviado 
a Jereissati, Aécio afi rma que 
retoma o posto para “garantir 
a desejável isonomia entre os 
postulantes” na disputa pela 
presidência do PSDB. No do-
cumento, o senador mineiro 
informou ainda que indicou 
o ex-vice-governador de São 
Paulo, Alberto Goldman, para 
conduzir o processo eleitoral, 
marcado para o dia 9 de de-
zembro, quando ocorrerá a 
convenção nacional do partido.

Ainda no comunicado, Aé-
cio faz um agradecimento a 
Jereissati por ter aceitado as-
sumir o partido interinamente. 
“Aproveito a oportunidade para 
agradecer-lhe por ter aceito 
minha indicação e assumido a 
presidência interina do PSDB 
nos últimos meses”. Por diver-
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Senador Aécio Neves reassumiu 

a presidência do partido.
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Memorial da Imigração Judaica inaugura exposição 

permanente sobre o holocausto, que vitimou mais de

6 milhões de judeus durante a II Guerra Mundial.

Uma réplica em tamanho 
natural de um barracão de 
prisioneiros judeus, objetos e 
peças de vestuários, posters 
da propaganda nazista. Logo 
na entrada, a famosa frase do 
portão do campo de Auschwitz 
‘Arbeit Macht Frei’ (o trabalho 
liberta), seguida pela foto de 
Anne Frank. Uma exposição 
inaugurada ontem (9) em São 
Paulo vai levar o visitante de 
volta ao passado para um perío-
do importante, embora trágico, 
da história mundial.

Considerado um dos episó-
dios mais cruéis da humanida-

de, o Holocausto vitimou mais 
de 6 milhões de judeus, entre 
eles 1,5 milhão de crianças, mas 
ainda é pouco conhecido entre 
os brasileiros, especialmente os 
mais jovens. Para preencher 
essa lacuna, o Memorial da Imi-
gração Judaica (Rua da Graça, 
160, Bom Retiro) inaugurou a 
exposição permanente sobre 
o tema.

A exposição  também pro-
porciona contato com objetos 
autênticos pertencentes às 
vítimas do Holocausto e doados 
por seus familiares que hoje 
residem no Brasil (ABr).

Rovena Rosa/ABr

Ontem (9), durante o lança-
mento do Programa Avançar, 
que pretende retomar obras pa-
radas nos últimos anos no país, 
o presidente Temer disse que 
muitos vão se surpreender com 
seu governo. Sem citar nomes, 
criticou aqueles que “pregam 
a paralisação do governo” e 
afi rmou que fará “muito mais”.

“Esse é um governo que não 
para. Se em 17 meses fi zemos 
tudo, aqueles que pregam a 
paralisação do governo vão se 
surpreender. Nós fi zemos o que 
pudemos até hoje com grande 
efetivo resultado. Mas agora 
vamos fazer muito mais com 
o Programa Avançar”, disse o 
presidente.

Temer fez uma rápida ava-
liação dos cinco meses em que 
enfrentou a tramitação das 
denúncias feitas contra ele pelo 
então procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot. Agora, 
com as denúncias rejeitadas, 
ele afi rmou que “a verdade 
veio à luz”.

Presidente Temer lança o 

programa Avançar.

Brasília - O ministro do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira, afi r-
mou ontem (9), em cerimônia 
de lançamento do Programa 
Avançar, que agora o conceito 
do programa é de ‘responsabili-
dade’. “Não há neste programa 
ideias fantasiosas, nem ideias 
magnífi cas”, disse. Segundo 
Dyogo, os R$ 130 bilhões de 
investimento previstos já estão 
garantidos no Orçamento. “São 
obras com orçamento, com 
datas para começar e termi-
nar. É um programa realista”, 
destacou.

O primeiro critério utilizado 
para o Avançar foi a disponibili-
dade orçamentária. “São obras 
que efetivamente têm possibi-
lidade de entrega até o fi nal do 
ano que vem”, garantiu Dyogo, 
ao afi rmar que o governo Temer 
tirou o Brasil da pior recessão 
da história. “E colocamos o 
Brasil para crescer”. 

O ministro destacou que o 
programa Avançar está ade-
quado à realidade mesmo em 
tempos de ajuste fi scal e que a 
recuperação econômica não é 
uma palavra sua, mas sim uma 
‘visão geral do mercado’.

Dyogo disse ainda que o 
programa traz obras e ações 
estruturantes para o país, que 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira, na cerimônia 

de lançamento do Programa 

Avançar.
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Marcelo Camargo/ABr

Seis distribuidoras da Eletrobras 
serão leiloadas entre março e abril

por grupos capazes de arcar 
com as dívidas remanescentes. 
O BNDES é o responsável pela 
gestão da desestatização, que 
tem a coordenação do Ministé-
rio de Minas e Energia. O banco 
deve disponibilizar ao mercado 
informações sobre as distribui-
doras no fi m de novembro. A 
publicação do edital do leilão 
está prevista para o fi nal de 
fevereiro.

A melhor proposta no leilão 
vai ser aquela que abrir mão do 
maior percentual do acréscimo 
tarifário transitório concedido 
pela Aneel nos últimos reajus-
tes. Caso mais de uma empresa 
abra mão de 100% do aumento, 
vencerá a que apresentar maior 
bonifi cação pela outorga do 
contrato, a ser paga à União. 
Os empregados e aposentados 
poderão comprar um volume 
de ações equivalente a até 10% 
da participação detida pela 
Eletrobras (ABr).

Rodolfo Torres, explicou que, 
dessa forma, o leilão se torna 
viável.

O processo, apesar de ter cus-
to neste momento, também será 
vantajoso para a estatal, porque 
as distribuidoras hoje são defi ci-
tárias e poderão ser compradas 

Inaugurada exposição 
sobre o Holocausto

Aécio afasta Tasso e 
reassume presidência

sas vezes no período a frente 
dos tucanos, Tasso Jereissati 
cobrou publicamente que 
Aécio renunciasse o comando 
do partido, o que não ocorreu. 
Além de Jeressati, também está 
na disputa pela presidência do 
PSDB o governador de Goiás, 
Marconi Perillo.

Em junho, o senador Aécio 
Neves foi denunciado por Janot 
por corrupção passiva e obstru-
ção de Justiça. O senador nega 
as acusações. Sua principal 
linha de defesa no processo é 
a de que a quantia que recebeu 
de Joesley foi um empréstimo 
pessoal, sendo uma operação 
sem nenhuma natureza ilegal 
(ABr).

Avançar é realista, sem 
‘ideias fantasiosas’

trarão ganho para o conjunto 
das regiões. Entre algumas 
das ações destacadas, Dyogo 
afi rmou que somente na área 
social serão entregues 200 mil 
unidades habitacionais e que 
na área de saneamento são 
50 obras. “No PAC há 5 mil 
creches que nunca saíram do 
papel, hoje trazemos aqui o que 
é viável” (AE).  

Temer diz que muitos ‘se 
surpreenderão’ com seu governo

“O que houve foram, digamos 
assim, tentativas de natureza 
pessoal e moral, hoje desmas-
caradas. Desde o início, eu dizia 
em pronunciamento próprio: 
‘as coisas são assim, assim, 
assado’. E o assado chegou 
agora. As coisas estão vindo 
à luz. A verdade veio à luz”. O 
presidente negou ainda que 
o Brasil tenha parado nesse 
período (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Os lobbies informais 

atuam com precisão. 

Escondidos nas sombras 

de partidos políticos, 

centrais sindicais, 

conselhos regionais, 

confederações, 

federações e outras 

aglutinações

Cada um busca preservar 
ou ampliar os benefícios 
conseguidos, geralmen-

te, pecuniários. Quem arca 
com os custos são os consu-
midores ou os contribuintes. 
Ou ambos. Portanto ninguém 
escapa da ação eficaz dos 
lobbies sob os mais exóticos e 
esdrúxulos motivos. Um deles 
é a tradição. Se sempre foi 
assim, por que mudar? 

Como custear o exército 
de assalariados, públicos ou 
privados, os privilégios desta 
ou daquela categoria, mordo-
mias de toda ordem, prédios, 
escritórios, colônias de férias 
no litoral ou na montanha, 
assistência médica, jurídica, 
psicológica para a categoria, 
seja ela qual for? Os lobbies 
não são regulamentados, mas 
nem precisa, do jeito que está 
podem funcionar com mais efi -
ciência para seus líderes, sem 
qualquer limite, apoiados no 
discurso populista de melhorar 
a qualidade de vida desta ou 
daquela categoria. 

Um exemplo disso é o lobby 
para a volta do imposto sin-
dical, uma prática que enche 
os cofres de toda a estrutura 
sindical. As prestações de 
contas ou são fi ctícias ou sim-
plesmente não existem. Toda 
a dinheirama ou sai do bolso 
do cidadão. Mas que pagam, 
pagam.

O lobby no Brasil assumiu 
uma conotação de corrup-
ção, malandragem, achaque 
dos cofres públicos e outras 
mazelas históricas. De fato 
constituíram-se os lobbies das 
empreiteiras, das montadoras, 
dos bancos, dos fazendeiros, 
dos laboratórios, das armas, 
dos profissionais liberais, 
das associações comerciais, 
industriais, das universidades 
públicas e privadas e um sem 
número de entidades. Do outro 
lado os que se juntaram em 
associações de trabalhadores 
para lutar contra eles. 

Atrás disso está a luta de 
classes, os lobbies repre-
sentado a burguesia, e as 
associações representando o 
proletariado. Isto não é dito 

claramente, é uma luta na 
sombra, que ninguém assu-
me mas embala os discursos 
das categorias. Portanto só 
a destruição do capitalismo 
colocaria fi m a essa luta. Os 
lobbies são classifi cados como 
os melhores instrumentos para 
os poderosos acumularem 
grandes fortunas, aumentarem 
os lucros do bancos, fugirem 
do pagamento dos impos-
tos via empresas off shores, 
acumulação da mais valia, e 
a exploração do proletariado. 

Esse discurso nasceu na 
década de 1930 no Brasil, foi 
acalentado pelos partidos e 
sindicatos com mais ou menos 
ênfase de acordo com a con-
juntura vivida pelo país.  

Há uma outra opção além 
da destruição do capitalismo. 
É a regulamentação do lobby 
dentro das regras democráti-
cas. A primeira é a de defender 
interesses legítimos e éticos, 
regulados por limites estabe-
lecidos por legislação debatida 
pela sociedade e aprovada 
pelo congresso nacional. Há 
quem defenda que o lobby 
devidamente legalizado pode 
fortalecer a democracia. O 
exemplo mais citado é o exer-
cício do lobby nos Estados 
Unidos, Reino Unido e outros 
países europeus. 

Mas em boa parte do mundo 
não há qualquer regulamenta-
ção e agem a seu bel prazer. 
Realizado à luz do dia, e fi s-
calizado pela sociedade, pode 
afastar os riscos de corrupção.  
Pode não ser totalmente efi -
ciente, mas certamente jogaria 
luz sobre uma atividade hoje 
realizada na escuridão. Para 
isso é necessário que o governo 
seja totalmente transparente, 
não só sobre quais as regras, 
mas no andamento de cada 
processo. 

Não basta abrir os envelopes 
de uma concorrência para a 
construção de uma estrada, 
mas o passo a passo de sua 
construção e pagamento. Se 
isso fosse feito difi cilmente os 
contratos aditivos seriam feitos 
sem nenhum controle. E eles 
são pródigos em corrupção.  
Os lobbies regulamentados 
passariam a agir na luz e os 
encontros entre interesses 
privados e políticos deixariam 
de ocorrer no porão e passa-
riam para as salas de reunião 
do palácio. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News, escritor e palestrante. 
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Será lançado em 2018 ,na 
região da Sardenha, na Itália, o 
“AirPod”, o primeiro carro do 
mundo com motor a ar compri-
mido. Criado pelo engenheiro 
francês Guy Negre, o veículo 
ecológico foi apresentado na 
feira “Ecomondo”, em Rimini. 
O mini-carro é movido por dois 
cilindros de alta pressão que 
fazem girar uma ventoinha, a 
partir desta força as rodas do 
veículo começam a se movi-
mentar. 

Para reabastecer estes cilin-
dros, é necessário plugar o Air-
Pod em uma tomada elétrica. 
O tempo de reabastecimento 
leva de três a seis horas, com 
custo total entre cinco e seis 
euros. A carroceria do carro é 
feita de plástico, possui cerca 
de dois metros de comprimento 
e um metro e meio de largura. O 
veículo, que pode chegar até a 

AirPod: tecnologia antiga com 

um design futurista.

Bolsonaro no 
The Economist

A revista The Economist 
dessa semana traz na capa 
uma discussão sobre a di-
minuição da infl uência dos 
Estados Unidos sob a gestão 
de Donald Trump. De acordo 
com a revista, não será fácil 
resgatá-la. 

Os otimistas até  especu-
lam que ele poderia imitar 
Ronald Reagan, sacudindo 
o estabelecimento diplomá-
tico, restaurando o músculo 
militar dos EUA e projetando 
tal força no exterior que 
uma Coréia do Norte assus-
tada e sobrecarregada se 
desintegrará como a União 
Soviética. 

Outros preveem com con-
fi ança que, mesmo que ele 
cause danos no curto prazo 
para a posição dos Estados 
Unidos no mundo, Trump 
será eliminado em 2020 e 
as coisas voltarão ao normal.

O Brasil é tema dessa 
edição com uma matéria 
sobre Bolsonaro. De acordo 
com a publicação, ele não é 
o Messias. Ele é um garoto 
muito impertinente. Pode 
um demagogo como Jair Bol-
sonaro se tornar o próximo 
presidente?

Foi vetado o artigo que 
permitiria à autoridade 
policial conceder medi-

das protetivas de urgência em 
casos em que houver “risco 
atual ou iminente à vida ou à 
integridade física e psicológi-
ca da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar 
o de seus dependentes”.

A justifi cativa para o veto do 
artigo é de que algumas alte-
rações à lei original invadiriam 
“competência afeta ao Poder 
Judiciário”, além de “estabele-
cer competência não prevista 
para as polícias civis”. Nessas 
situações a autoridade policial 
deveria fazer um comunicado 
ao juiz sobre a situação, no pra-
zo de 24 horas. Caso as medidas 
protetivas não fossem “sufi cien-
tes ou adequadas”, caberia à 
autoridade policial fazer uma 
representação ao juiz visando 
à aplicação “de outras medidas 

Grupo faz passeata pelas ruas da Lapa, no Rio, em defesa dos 

direitos das mulheres e contra a violência.

Um estudo realizado pela 
Cobli - startup paulistana de 
gestão de frotas, telemetria 
e roteirização - revelou que o 
motorista médio de São Paulo 
reduz 25% a velocidade do 
veículo quando avista um radar 
e apenas 10 metros depois do 
equipamento já está de volta à 
sua velocidade anterior. Além 
de comprovar o hábito que 
alguns condutores têm de ti-
rar o pé do acelerador apenas 
quando estão perto dos rada-
res, o levantamento conseguiu 
também quantifi car os riscos 
envolvidos na atitude. 

“Freadas bruscas aumentam 
14% à uma distância de 10 metros 
dos radares. Além dos riscos de 
acidentes, esse tipo de compor-
tamento promove um desgaste 
excessivo dos componentes de 
freio como as pastilhas e discos 
para carros leves e tambores e 
lonas para veículos pesado. A 
atitude também aumenta gastos 

Freadas bruscas aumentam 14% à uma distância de 10 metros 

dos radares.

Uma pequena mudança 
na composição do creme de 
avelã Nutella, fabricado pela 
Ferrero, provocou uma enor-
me polêmica na Alemanha e 
a qual já se espalha também 
por outros países da Europa. 
A polêmica começou na se-
mana passada, quando uma 
associação de consumidores 
de Hamburgo publicou uma 
nota no Facebook dizendo 
que a Nutella teria aumentado 
a quantidade de leite em pó 
desnatado.

O post viralizou nas redes 
sociais e chegou à França, 
onde consumidores passa-
ram a relatar “diferenças” na 
coloração e na consistência 
do produto. Em fotografi as 
publicadas na web compa-
rando os rótulos da Nutella, 
é possível ver que o produto, 
antes, tinha 7,5% de leite 
em pó desnatado. Agora, 
há 8,7%. A italiana Ferrero 
admitiu que a composição do 
creme de avelã está com uma 
quantidade maior de leite em 
pó desnatado, mas ressaltou 
que o produto não sofreu alte-
rações de qualidade ou sabor.

Embalagem de Nutella em uma mesa na Alemanha.
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Temer veta concessão de 
medida protetiva pela polícia

Maria da Penha

O presidente Temer publicou com vetos, no DOU, a lei que altera a Lei Maria da Penha, que foi criada 
com o objetivo de aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos, em especial a homens que 
agridem física ou psicologicamente uma mulher

de polícia. Na nova legislação, 
está previsto o direito da mulher 
vítima de violência doméstica e 
familiar a ter atendimento poli-
cial especializado, ininterrupto 
e prestado preferencialmente 
por servidores do sexo feminino. 
Além disso, apresenta procedi-
mentos e diretrizes sobre como 
será feita a inquirição dessa 
mulher vítima de crime.

Entre as diretrizes está a 
de salvaguardar a integridade 
física, psíquica e emocional da 
mulher vítima desse tipo de 
violência; a garantia de que 
em nenhuma hipótese ela ou 
suas testemunhas tenham 
contato direto com investi-
gados, suspeitos ou pessoas 
a eles relacionados; e a “não 
revitimização” do depoente, 
de forma a evitar “sucessivas 
inquirições sobre o mesmo fato 
nos âmbitos criminal, civel e 
administrativo” (ABr).

protetivas ou pela decretação 
da prisão do agressor”.

Diversas entidades já haviam 
se manifestado contrárias à nova 
lei, em especial ao artigo que 
ampliava o poder da polícia na 

aplicação da Lei Maria da Penha. 
Entre as críticas às alterações 
propostas pelo Legislativo está a 
de que atribuições que caberiam 
ao Poder Judiciário passariam 
a fi car a cargo das delegacias 

Nutella muda receita e gera 
‘crise’ na Europa

“Podemos assegurar a to-
dos os fãs da Nutella que a 
sua receita, única e deliciosa, 
permenece a que conhecem 
e amam, com os mesmos cri-
térios de alta qualidade. Os 
ingredientes de avelã, cacau e 
açúcar são invariáveis”, disse 
a empresa. De acordo com a 
Ferrero, desde o mês de agosto, 
houve uma troca do soro de 
leite para o leite desnatado em 
pó de 2,1 gramas a cada 100 gr. 
Com isso, passa de 6,6% para 
8,7% a quantia do leite em pó 
desnatado na receita.

“Isso garante uma melhor 

permanência no paladar do 
sabor único e inconfundível da 
Nutella. Produzimos Nutella 
com a mesma curadoria em 
todo o mundo. A nossa recei-
ta contém sete ingredientes 
simples, sem conservantes e 
corantes”, explicou a Ferrero. 
A Nutella foi inventada pelo 
italiana Michele Ferrero em 
1964. Os ingredientes são 
açúcar, óleo vegetal de palma, 
avelã (13%), leite desnatado 
em pó (8,7%), cacau desen-
gordurado (7,4%), emulsifi -
cante lecitina, aromatizante 
e vanilina (ANSA).

“AirPod”, o primeiro 
carro do mundo com 

ar comprimido

80 km por hora, tem capacidade 
para três pessoas. Além disso, 
o automóvel terá uma outra 
versão, menor.

Para os interessados em ad-
quirir a novidade, o veículo em 
seu lançamento custará cerca 
de 8 mil euros (ANSA).

Motorista reduz 25% a velocidade 
do veículo quando avista um radar
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relacionados com combustível e 
pneus”, explica Rodrigo Mourad, 
diretor de operações da empre-
sa. Os números foram obtidos 
através de um levantamento de 
mais de dois milhões de dados de 
velocidade de 91 radares de 50 
km/h das avenidas 23 de Maio e 
Marginal Tietê. 

Os dados foram levantados 
depois que a CET divulgou 
que ia começar a fi scalizar o 
motorista pela velocidade mé-
dia que ele leva de um ponto a 

outro nas avenidas 23 de Maio, 
Bandeirantes e Marginal Tietê. 
A medida já está valendo, mas 
como a legislação federal não 
permite a aplicação de multas 
com esse tipo de fi scalização, os 
motoristas que forem fl agrados 
apenas receberão uma carta 
notifi cando o excesso de velo-
cidade. Ainda de acordo com a 
Cobli (www.cobli.co), se a nova 
medição gerasse multas, os 
motoristas paulistanos seriam 
autuados 39,7% a mais, por ano.

Governo vai investir 
em infraestrutura 
turística

O Ministério do Turismo também 
está contemplado no Programa 
Agora, é Avançar, lançado ontem 
(9) pelo presidente Temer. Ao 
todo, 22 obras de infraestrutura 
da Pasta serão atendidas pela ini-
ciativa com o aporte de R$ 736,3 
milhões até 2018. Das 22 obras sob 
responsabilidade da Pasta, cinco 
preveem a reforma ou construção 
de centros de convenções. 

As cidades de Natal, São Paulo, 
Balneário Camboriú, Aracajú e 
Salvador serão as benefi ciadas e 
devem melhorar sua capacidade 
para receber congressos e even-
tos, movimentando o Turismo de 
Negócios na região. De acordo com 
levantamento da Associação Inter-
nacional de Congressos e Eventos, 
o Brasil continua sendo o país da 
América do Sul que mais sediou 
eventos – 244 no continente.

“O governo federal dá um impor-
tante passo para gerar empregos, 
renda e melhorar a qualidade de 
vida dos brasileiros. A retomada de 
importantes obras de infraestrutu-
ra turística irá impactar no turismo 
do país, atraindo mais turistas e 
melhorando a experiência nos 
destinos (MTur).
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O fi m da corrupção 
na construção civil

A - Estudos de Línguas
Estudantes da rede estadual interessados em aprender um novo idioma 
em 2018, já podem fazer a matrícula no Centro de Estudo de Línguas mais 
próximo – veja lista em: (www.educacao.sp.gov.br). São mais de 200 unidades 
no Estado com cursos gratuitos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano 
e japonês. As ofertas de aulas/idiomas variam de acordo com a região e o 
nível. O cadastro é presencial e alunos menores de 18 anos precisam estar 
acompanhados dos pais. Os cursos são organizados em seis semestres (ou 
3 anos), com aulas quatro vezes por semana no contraturno do horário 
regular e abertos a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. 

B - Bicicleta Elétrica  
A EDG, empresa de tecnologia fundada pelo piloto Lucas di Grassi, traz ao 
mercado brasileiro a EDG Niobium e-Bike, a primeira bicicleta elétrica urbana 
100% projetada, desenvolvida e fabricada no Brasil. Pensado para ser um 
meio de transporte mais acessível, tem custo ao usuário mais baixo que o 
do transporte público. Mobilidade limpa, de emissão zero de poluentes, em 
harmonia com as exigências ambientais, é a única bicicleta elétrica do país 
capaz de rodar até 100 km. Para aumentar sua autonomia, durabilidade, 
resistência e efi ciência, o quadro da bike é feito em nióbio, fruto da parceria 
com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Sua bateria de íons 
de lítio, é mesmo material usado nos veículos de alta tecnologia, como a 
bateria usada na Fórmula E. Saiba mais no site (http://edg.bike).

C - Negociação para Compradores 
Em uma economia turbulenta, empresas e fornecedores devem buscar 
juntos o melhor resultado, aumentando o lucro e melhorando a produ-
tividade, pensando nisso o Grupo IMAM promove no próximo dia 17, 
o curso “Negociação para Compradores”, com o objetivo de transmitir 
aos profi ssionais da área de compras ou correlatas, uma forma estru-
turada de desenvolver e negociar com fornecedores e prestadores de 
serviços. Público alvo: gerentes de compras, compradores, profi ssionais 
relacionados à atividade de suprimentos e gerenciamento de materiais 
(o foco será compras, não vendas). Para mais informações e inscrições, 
acesse (www.imam.com.br).

D - Foto em Clima Vintage
Para conscientizar a população em relação aos cuidados com o diabetes 
tipo 2 e as doenças cardiovasculares, a Boehringer Ingelheim e a Eli Lilly 

participam de ação especial organizada pela Sociedade Brasileira de 
Diabetes, que acontece nesta terça-feira (14), quando se comemora o Dia 
Mundial do Diabetes, no Parque Ibirapuera. Quem circular pelo parque, 
das 10h às 16h, obterá mais informações sobre a doença e participará 
da campanha “Junto Ao Seu Coração”, que estimula a importância do 
cuidar do outro. As pessoas vão ganhar um retrato fotográfi co feito na 
hora, dentro de uma Kombi vermelha, e poderão marcar alguém querido 
nas redes sociais nessa foto – uma forma de lembrar e cuidar daquela 
pessoa especial, usando a hashtag: (#JuntoaoSeuCoração). Outras 
informações: (www.diabetes.org.br).

E - Empreendedorismo Feminino
Dados de mercado dão conta que as mulheres estão na administração de 
51% das empresas brasileiras, além de fazerem parte do quadro societário 
de 20% das corporações. Nos últimos 14 anos, o número de empresárias 
subiu 34%, e hoje é de quase 8 milhões. Além disso, 43% dos cargos 
de direção e gerência em micro e pequenas empresas são ocupados 
por profi ssionais do sexo feminino. Foi pensandona na relevância do 
empreendedorismo feminino que foi criado o evento ‘Mulher Brilhan-
te’, voltado a profi ssionais liberais, empresárias, líderes corporativas e 
interessadas em geral, cujo objetivo é oferecer técnicas e ferramentas 
multidisciplinares a quem almeja alcançar a independência emocional 
e fi nanceira. Acontece nos próximos dias 17 e 18,  no Anhembi. Mais 
informações: (www.mulherbrilhante.com.br). 

F - Gestor de Projetos
A Take, pioneira no mercado mobile e criadora do BLiP, plataforma de 
desenvolvimento de chatbots, está com vagas abertas para diversas 
áreas. Dentre elas, tanto para São Paulo como Belo Horizonte, estão 
User Experience, Developer, Analista de Negócios e BI, Estagiário de 
Negócios, Desenvolvimento, Contábil, Service Desk, Quality Assurance e 
Customer Success. Nos escritórios da empresa os colaboradores encon-
tram um ambiente descontraído, que facilita a comunicação, integração 
e colaboração, com todos trabalhando com autonomia e participando 
das decisões, com espaço para se desenvolvimento. Para conferir todas 
as vagas, acesse: (http://take.net/trabalhe-na-take/).

G - Placas Cimentícias
Uma placa de cimento que pode ser instalada como se fosse de ma-
deira, porém com uma série de benefícios frente ao material natural. 

Essa é a ideia por trás da Flexplac, lançamento da Brasilit, líder em 
telhas e produtos para coberturas. O produto é impermeabilizado, o 
que permite sua utilização em aplicações externas sem preocupações 
com chuvas e outras intempéries. Também se destaca por ser incom-
bustível e resistente a cupins e outros microorganismos, aumentando 
a segurança da aplicação. Outro ponto forte é o fato de já sair de 
fábrica com acabamento no estilo concreto aparente, muito utilizado 
por arquitetos em fachadas ou mesmo em ambientes internos. Saiba 
mais em: (www.brasilit.com.br).

H - Análise de Balanço 
A Academia Serasa Experian disponibiliza curso online ao vivo de ‘Análise 
de Balanço’, que aborda a análise da capacidade de autofi nanciamento 
da empresa, as entradas e saídas de recursos do caixa e suas respectivas 
fontes: operacionais, fi nanceiras e outras atividades, com quatro horas de 
duração em cada módulo. As datas são os próximos dias 22 (módulo I) e 
23   (módulo II). O público-alvo é formado pelos envolvidos com a gestão 
de clientes, áreas de crédito, cobrança, fi nanceira, comercial, marketing 
e demais profi ssionais que necessitam analisar empresas para tomada 
de decisões de crédito e de negócios. As inscrições e mais informações, 
podem ser feitas no site (www.serasaexperian.com.br/academia).

I - Novo Módulo do SPED
A Avalara, empresa especializada em automação fi scal em nuvem, ofere-
ce um webinar para esclarecer dúvidas sobre a nova obrigação fi scal, o 
EFD-Reinf. Uma forma para que as empresas possam se adequar a nova 
exigência do governo que começa a valer a partir de 1º de janeiro. Para 
entregar esta nova obrigação, algumas medidas devem ser tomadas a 
partir de agora e o intuito da Avalara é auxiliar as empresas a darem o 
próximo passo. Durante o webinar, serão discutidos os principais pontos 
como: impactos dessa nova obrigação, prazos, complexidade do cenário 
e a importância das notas fi scais de serviços e dos demais documentos 
sujeitos à escrituração. A Avalara organizará uma série de webinars que 
acontecerão até o fi nal do ano e terão transmissão ao vivo. A participação 
é gratuita. Inscrição: (https://goo.gl/AMNrhR).

J - Expansão Internacional
Após se consolidar no país, muitos franqueadores têm pensado em 
expandir o negócio para fora. O estudo realizado pelo Programa de 
Doutorado em Gestão Internacional da ESPM, revela que a internacio-
nalização do franchising brasileiro dobrou nos últimos seis anos. Atual-
mente, existem 134 marcas brasileiras operando no exterior. Em 2010, 
eram 65. Um exemplo disso é a Seguralta, pioneira rede de franquias de 
corretoras de seguros, que está internacionalizando a marca. Há mais de 
49 anos no mercado e com mais de 1.000 unidades comercializadas no 
Brasil, a rede chega a Miami. O novo projeto de expansão contará com 
3 unidades próprias na Flórida. A primeira já foi aberta e as outras duas 
estão na fase de projeção e montagem. Mais informações: (franquias@
seguralta.com.br).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3106-4171

A - Estudos de Línguas
Estudantes da rede estadual interessados em aprender um novo idioma 

participam de ação especial organizada pela Sociedade Brasileira de 
Diabetes, que acontece nesta terça-feira (14), quando se comemora o Dia 
Mundial do Diabetes no Parque Ibirapuera Quem circular pelo parque

A indústria da 

Construção Civil está 

passando por um surto 

inovativo, tanto para o 

mercado de edifi cações 

quanto para o setor de 

infraestrutura

Na esfera privada e na 
área pública, o uso 
do BIM (Building In-

formation Modeling) tira a 
construção civil do século XX 
em direção ao século XXI. Isso 
vale do projeto inicial do em-
preendimento construído até 
o fi m do seu ciclo de vida com 
sua demolição ou “retrofi t” 
planejado. 

Chegou a hora de fomentar 
novos processos de gestão e 
planejamento na área e tirar o 
Brasil de um atraso tecnológico 
causado por 13 anos de ce-
gueira ideológica e um apetite 
desenfreado por corrupção 
das maiores empreiteiras do 
País, já que o cenário brasileiro 
vislumbra uma nova onda de 
investimentos, com o anúncio 
de que o Banco do Brasil deve 
liberar até R$ 50 bi para 18 pro-
jetos de infraestrutura. O setor 
poderá ser o principal indutor 
de uma retomada mais sólida 
do crescimento econômico.  

O BIM – Building Informa-
tion Modeling (Modelagem da 
Informação da Construção) 
é um conjunto de processos 
e softwares, que atendem 
a diversas disciplinas que 
conversam entre si desde a 
fase inicial de planejamento 
da obra passando por sua 
construção até a suas fases 
de operação e manutenção. 
É uma ferramenta de gestão 
e, em empreendimentos de 
maior monta, o BIM permite 
até o projeto de sua demolição 
desde a sua concepção.  

Nos países do G20, a tec-
nologia será obrigatória em 
obras públicas ou fi nanciadas 
com recursos públicos, o que 
já ocorre na Inglaterra. Nos 
Estados Unidos, o sistema é 
obrigatório em prédios públi-
cos federais e em obras fi nan-
ciadas com dinheiro público, 
assim como em países como 
Noruega, Finlândia, Dinamar-
ca, Suécia, Japão, Escócia, 
Chile, Japão e Austrália, que 
se preparam para implantar 

legislações semelhantes até 
o fi m de 2018, e é aplicada 
de uma forma exemplar em 
Singapura, no sudeste asiático, 
que se tornou o padrão mundial 
de excelência no seu uso como 
política pública.  

Já existem também inicia-
tivas importantes no Brasil, 
mas infelizmente somente 
um número muito reduzido 
de construtoras e escritórios 
de arquitetura o utilizam em 
todo o seu potencial. Apesar 
de haver soluções em BIM há 
mais de uma década, somente 
agora algumas prefeituras mais 
arejadas e inovadoras tomam 
iniciativas para implantar e 
exigir esta importante trans-
formação digital em suas 
administrações.  

Seu uso gera impactos com 
reduções drásticas nos cus-
tos e tempos de construção, 
nas despesas de operação e 
manutenção, no aumento da 
sustentabilidade ambiental, 
na redução de detritos, na 
efi ciência no consumo e gera-
ção energética, na redução do 
nível de retrabalhos e patolo-
gias construtivas, redução de 
inadimplência dos mutuários 
no caso de habitações de cunho 
social e, principalmente, na 
diminuição drástica das opor-
tunidades de corrupção. 

O modelo interfere em todas 
as disciplinas, por toda a vida 
da construção e é coordenado 
e consistente. Todos os pro-
fi ssionais, desde o arquiteto, 
engenheiro, paisagista, pro-
jetista, até aquele que fará a 
manutenção, inclusive o que 
for demolir depois, se isso ocor-
rer, estão dentro do sistema, 
operando simultaneamente. 
Por exemplo, se houve a neces-
sidade de mudar uma porta de 
lugar, a parede também muda.   

O BIM para a construção civil 
equivale ao que a revolução 
da Toyota foi para a indústria 
automobilística. A construção 
civil no mundo está começando 
a entrar no século XXI. No 
Brasil estamos lutando ainda 
para sair do XIX. 

(*) - É sócio da Dex Advisors 
responsável pelo programa de 

implantação de BIM nas construtoras. 
Desenvolve na Poli/USP pesquisas 

relativas à industrialização e 
Inovação na Construção Civil e sua 

relação com a Internet das Coisas 
(IoT).

Nelson Acar (*)

Fatura do cartão 
aumentou em 
setembro para 41% de 
seus usuários

Quatro em cada dez (41%) 
usuários de cartão de crédito 
aumentaram o valor da fatura no 
último mês de setembro. Os dados 
são do Indicador de Uso do Crédito 
calculado pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Con-
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Para 36%, o valor 
se manteve estável frente aos me-
ses anteriores, enquanto somente 
16% notaram uma diminuição no 
total a ser pago na fatura. 

Considerando os entrevistados 
que se lembram do valor do últi-
mo mês, a média da cobrança foi 
de R$1.008. Os itens de primeira 
necessidade como alimentos em 
supermercados (64%) e remédios 
(55%) foram os mais adquiridos por 
meio do cartão de crédito. Produtos 
como roupas (38%), idas a bares e 
restaurantes (36%) e combustível 
(29%) ocupam as demais posições 
do ranking de gastos feitos com o 
chamado ‘dinheiro de plástico’ no 
último mês de setembro.

Seis em cada dez (63%) consu-
midores não utilizaram nenhuma 
modalidade de crédito no mês 
de setembro. O restante (37%), 
porém, mencionou ao menos 
uma modalidade a qual tenham 
recorrido no período. Os cartões 
de crédito (30%) e os cartões de 
loja e crediário (12%) foram as 
modalidades mais usadas no último 
mês. O cheque especial foi citado 
por 6% da amostra. Há ainda, 3% 
de consumidores que recorreram 
à empréstimos e 3% que buscaram 
fi nanciamentos.

Quase a metade (45%) dos bra-
sileiros consultados considera que 
atualmente está difícil conseguir 
empréstimo ou fi nanciamento no 
mercado. Apenas 13% consideram 
a contratação fácil (SPC/CNDL). 

Soja e milho, as principais culturas desta safra, devem 

responder por cerca de 89% dos grãos produzidos do país. 

O registro representa um 
recuo entre 6,2 e 4,4% 
em relação à safra pas-

sada, que foi de 238 milhões de 
toneladas.

A perspectiva de redução 
se deve ao fato de que a safra 
passada registrou recorde de 
produtividade graças às boas 
condições climáticas, cenário 
que pode não se repetir. Para 
se ter uma idéia, a soja alcançou 
produtividade de 3.364 kg/hec-
tare na safra 2016/2017. Para 
a safra atual, a produtividade 
estimada é de 3.075 kg/hectare, 
com base nas análises estatísti-
cas das séries históricas e dos 
pacotes tecnológicos utilizados 
nos últimos anos.

Soja e milho, as principais 
culturas desta safra, devem 

As vendas dos supermercados estão respondendo ao cenário 

econômico melhor que o de 2016.

A recuperação do setor 
supermercadista vem mos-
trando mais força a cada 
indicador divulgado pela 
APAS (Associação Paulista 
de Supermercados). Desta 
vez, o registro de aumento 
foi no Faturamento Real dos 
supermercados no Estado, 
que, no conceito de mesmas 
lojas – que consideram as lojas 
em operação no tempo mínimo 
de 12 meses – demonstrou 
crescimento de 1,74%, de 
janeiro a setembro de 2017, 
no comparativo com o mesmo 
período do ano anterior. 

“A recuperação começou 
em junho, quando alcançou 
0,39% em melhoria nas vendas 
e, desde então, foram quatro 
aumentos seguidos”, conta 
Rodrigo Mariano, economista 
da APAS. “Especifi camente no 
comparativo entre setembro 
de 2017 e o mesmo mês do ano 
anterior, houve signifi cativo 
aumento de 7,86%”, completa. 
No conceito de todas as lojas – 
que consideram todas as lojas 
criadas no período pesquisado 
– houve alta de 4,74% no acu-
mulado de janeiro a setembro 
de 2017 no comparativo com o 
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Safra de grãos deve atingir entre 
223 e 227 milhões de toneladas

A produção de grãos da safra 2017/2018 deve fi car entre 223,3 a 227,5 milhões de toneladas, 
segundo a estimativa de intenção de plantio do 2º Levantamento da safra, divulgado ontem (9) pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

93,1 milhões, distribuídas entre 
primeira e segunda safra. A 
primeira safra de milho pode 
alcançar números menores que 
os do último período e fi car 
entre 24,5 e 25,9 milhões de t, 
enquanto que a segunda safra 
pode alcançar 67,2 milhões de 
toneladas.

A área do milho primeira safra 
deve recuar de 11,5% a 7,5% em 
relação a 2016/2017, o que vai 
refl etir na diminuição da área 
total da cultura, estimada entre 
631,6 e 409,6 mil hectares. A 
produção e a área de algodão, 
feijão-comum preto e mamona 
deverão aumentar, assim como 
o amendoim primeira safra que 
sinaliza melhor número na área. 
A pesquisa foi feita entre os dias 
23 a 27 de outubro (CONAB).

responder por cerca de 89% 
dos grãos produzidos do país. A 
expectativa é de que a produção 

de soja alcance entre 106,4 e 
108,6 milhões de toneladas e 
a do milho total, entre 91,6 e 

Vendas dos supermercados têm 
alta de 1,74% em setembro

mesmo período do ano anterior. 
Se for considerado somente o 

mês de setembro, houve alta de 
10,74% em relação ao mesmo 
mês de 2016, e alta de 3,24% 
ante a agosto de 2017.

Depois de amargar 11 quedas 
seguidas, o Índice de Vendas 
em Supermercados (IVS) em 
setembro no acumulado em 
12 meses nas mesmas lojas 
alcançou 0,49%, indicando que 
o trimestre fi nal deste ano será 
superior ao do ano passado.

“Diante destes dados vemos 
que as vendas dos supermer-

cados estão respondendo ao 
cenário econômico melhor 
que o de 2016. Algumas das 
causas podem ser a queda do 
desemprego; os  juros, que 
caíram de 13% em janeiro para 
7,5% em outubro; o endivida-
mento das famílias, que vai 
amplifi cando-se, permitindo 
mais espaço para consumo; e 
a infl ação medida pela APAS/
FIPE, que atingiu o segundo 
recorde desde 1994 em queda 
acumulada na ordem de 2,90% 
para setembro”, avalia Rodri-
go Mariano (APAS).
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Do que o Brasil precisa: 
reforma política ou 

reforma dos políticos?

A descrença da 

população nas 

promessas constantes de 

melhorias e de reformas 

demonstra o grande 

desgaste em tudo que 

envolve o meio político

A cada dia estamos mais 
próximos das eleições 
de 2018, e os brasi-

leiros diariamente encaram 
uma realidade de dúvida e 
apreensão em suas televisões, 
jornais e qualquer meio de 
informação sobre a situação 
política do país. Em uma 
pesquisa realizada no início 
de 2017, pela Edelman Trust 
Barometer, é apresentado que 
62% dos brasileiros perderam 
a confi ança no sistema, sendo 
a corrupção o maior medo de 
70% dos pesquisados. 

Infelizmente a política pas-
sou a ser considerada uma 
escola para fi car rico da noite 
para o dia. Cada vez mais se 
vê pessoas que estão ali com 
o objetivo de dar uma guinada 
em sua própria vida. Em uma 
rápida pesquisa feita no site 
do Tribunal Superior Eleitoral 
é possível constatar o grande 
crescimento de eleitores que se 
afi liaram a algum partido para 
assim dar os primeiros passos 
na vida pública. Em 2017, 
já somam mais de 2.400.000 
eleitores fi liados na faixa etária 
entre 16 e 34 anos. Uma situa-
ção péssima para a população 
e para a imagem do governo. 
Essa visão de enriquecimento 
usando um cargo público é 
alimentada quando o sistema 
governamental é corrupto.

Neste cenário se enobrece 
a esperteza, fazendo com que 
a juventude brasileira seja 
incentivada a pensar que a 
possibilidade de roubar vale 
a pena. E o que agrava ainda 
mais é fazer com que a socie-
dade acredite que ser honesto 
não traz nenhum benefício e 
acabará por levar o indivíduo 
a pobreza.

Esse é o retrato que o homem 
público passa para a sociedade. 
Com essa imagem tão desgas-
tada e sem credibilidade que os 
políticos no Brasil atualmente 
possuem, apresentar propos-
tas de reforma política parece 
não ser sufi ciente para sanar 
todos os problemas escancara-
dos para a população durante 
todos esses anos. 

Um texto bíblico representa 
bem a situação do país. No livro 
de Ezequiel é apresentado ao 
profeta um vale de ossos resse-

cados, e Deus o questiona: “Por 
ventura viverão esses ossos?” - 
o trecho induz a refl exão sobre 
a ausência de esperança. Hoje, 
pela quantidade de escândalos 
que foram produzidos e acu-
mulados em vários e vários 
anos, falar sobre reforma não 
resolve a questão, precisamos 
falar sobre uma ressureição 
política. E o que temos hoje 
são os ossos ressecados da 
profecia de Ezequiel na política 
brasileira. Então o que seria a 
ressureição política?

A velha política está resse-
cada, mas continua esperta. 
Quando o tema reforma é de-
batido, parece que isso é feito 
apenas para garantir mais um 
mandato e fortalecer a si mes-
mo, e com isso são construídas 
trincheiras para defender seus 
partidos. Estão legislando em 
causa própria, e tudo que é 
proposto pelos políticos leva à 
ideia da literatura, que o papel 
aceita tudo. Mas a verdade é 
que a culpa da situação do go-
verno e da sociedade brasileira 
não é do papel e nem da caneta, 
mas sim, de quem escreve. 

O Brasil não precisa de uma 
reforma política, precisa de 
uma reforma do ser político, 
e isso é ressureição. Ele deve 
entender que está lá para servir 
o povo, e não para enriquecer. 
Para isso, deve-se restabelecer 
critérios do perfi l do político, 
do parlamentar, do ministro, 
dos gestores e do próprio pre-
sidente. Para que a ressureição 
política seja feita com sucesso, 
é preciso ver se é possível revi-
ver com os políticos que estão 
ativos, ou preparar uma nova 
geração, e como fazer esse 
período de transição.

Os ossos ressecados da 
política devem começar a 
ganhar vida com a reforma 
do ser político, mas devem ir 
além, e também servir como 
motivadores da reforma do 
ser eleitor. A ressureição vai 
realmente acontecer quando 
todos reverem os próprios con-
ceitos, pensar em quem votar 
e o motivo que o levou a isso, 
reconhecendo a importância 
de exercer o seu direito como 
cidadão. Assim será possível 
reconstruir a imagem dos 
homens público e do governo 
no Brasil.
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O texto da reforma aprova-
do na comissão aumen-
tou o prazo atual de 15 

anos para 25 anos.
Outras propostas em discus-

são são retirar do texto aprova-
do as alterações na previdência 
dos trabalhadores rurais, de 
forma que sejam mantidas as 
regras que vigoram atualmen-
te e retiradas as restrições ao 
pagamento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
O BPC é pago a idosos e 
portadores de defi ciência de 
baixa renda. Maia disse que as 
sugestões devem ser debatidas 
com os líderes partidários e a 
equipe econômica do governo. 
Ele também mencionou que o 
acúmulo de pensões e aposen-

Deputado Arthur Maia (PPS-BA), relator da reforma da 

Previdência na Câmara.

O plenário da Câmara apro-
vou ontem (9) o projeto que 
cria o Cadastro Nacional de 
Pessoas Desaparecidas e ins-
titui uma política nacional de 
busca dos desaparecidos. A 
proposta, aprovada de forma 
simbólica pela maioria dos 
deputados, prevê que todos 
os casos de desaparecimento 
registrados nas delegacias de-
vem ser encaminhados pelas 
secretarias de segurança pú-
blica dos estados ao cadastro.

Atualmente, o cadastro 
existente, administrado pelo 
Ministério da Justiça, tem 
registro apenas de crianças 
e adolescentes e não é atua-
lizado pelos órgãos policiais 
responsáveis pela investiga-
ção dos casos. Segundo a re-
latora da proposta, deputada 
Eliziane Gama (PPS-MA), o 
cadastro passará a ser mais 
funcional. “Esse cadastro 
é condicionado ao repasse 
de recursos voluntários. Ou 
seja, se o estado não atualiza 
o cadastro ele está impedido 

Deputada Eliziane Gama, 

relatora da proposta.

A Sexta Câmara Cível do Rio 
de Janeiro manteve a condena-
ção do deputado Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ) a pagar R$ 150 mil 
de indenização por declarações 
contra homossexuais, durante 
o programa CQC da TV Ban-
deirantes, exibido em março de 
2011. Bolsonaro havia recorrido 
da decisão da 6ª Vara Cível do 
Fórum de Madureira, dada em 
2015, que o condenou, por 
danos morais, a pagar a indeni-
zação ao Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos, do Ministério 
da Justiça. 

A decisão da Justiça baseou-
-se em ação civil pública 
ajuizada pelos grupos Diver-
sidade Niterói, Cabo Free de 
Conscientização Homossexual 
e Combate à Homofobia e 
Arco-Íris de Conscientização. 
Durante o programa, Bolsona-
ro disse que nunca lhe passou 
pela cabeça ter um fi lho gay 
porque os seus tiveram boa 
educação e um pai presente. 
“Então, não corro esse risco”, 

Bolsonaro foi condenado por declarações ofensivas à 

homossexuais.
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O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou ontem 
(9) que a disposição do gover-
no em negociar poderá ajudar 
na aprovação da reforma da 
Previdência. Reiterou que a 
proposta só será levada ao 
Plenário quando tiver apoio 
sufi ciente. “Minha vontade é 
votar neste ano os dois turnos, 
mas não vou pautar a reforma 
da Previdência de qualquer 
forma, porque uma derrota no 
Plenário será uma sinalização 
muito ruim do Brasil para toda 
a sociedade”, afi rmou.

A reforma da Previdência 
foi discutida pela manhã na 

residência ofi cial da Câmara, 
em reunião do presidente 
Temer, com parlamentares da 
base do governo. O relator da 
proposta, deputado Artur Oli-
veira Maia (PPS-BA), reiterou 
a intenção de apresentar um 
“texto enxuto”, com foco na 
idade mínima para aposentar 
e nas regras para os servidores 
públicos.

O líder do governo na Câ-
mara, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), disse que 
as mudanças em discussão 
criam ambiente político para 
a votação. “A idade mínima 
é um tema que a sociedade 

compreende bem e, politica-
mente, tem ampla condição 
de ser discutida. Também é o 
combate aos privilégios, por-
que nenhum brasileiro quer 
tratamento desigual”, analisou.

Vice-líder da Minoria na 
Câmara, o deputado Henrique 
Fontana (PT-RS), disse que o 
governo admitiu as difi culda-
des. “Foi bom o governo ter 
reconhecido que a proposta 
anterior seria derrotada. Eles 
tentavam convencer o povo de 
que era a salvação do Brasil, mas 
o País precisa debater o pacto 
previdenciário nas próximas 
eleições”, afi rmou (Ag.Câmara).

O Plenário da Câmara con-
cluiu ontem (9) a votação da 
proposta que prevê prisão em 
regime fechado, sem direito 
a progressão de regime, para 
condenados pelo assassinato 
de autoridades e agentes de se-
gurança pública. A progressão 
de regime de cumprimento de 
pena é o mecanismo que dá ao 
preso a oportunidade de, gra-
dativamente, voltar a conviver 
em sociedade.

Pelo texto do deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF), a 
progressão de regime não será 
aplicada nos crimes de lesão 
corporal dolosa de natureza 
gravíssima e de lesão corporal 
seguida de morte praticados 
contra policiais, integrantes 
do sistema prisional e da Força 
Nacional de Segurança Públi-
ca. O texto aprovado também 
incorpora destaque do PMDB 
que alterou a regra geral para a 
progressão de regime nos casos 
de crimes hediondos, da prática 
da tortura, do tráfi co de drogas 
e do terrorismo.

Nesses casos a progressão 
de regime só ocorrera após o 
cumprimento de metade da 
pena, se o apenado for primário, 
e de 2/3 da pena, se reincidente.

Atualmente, a Lei de Cri-
mes Hediondos permite a 

Proposta 
permite pedir 
exclusão 
de herdeiro 
acusado de 
homicídio

Em 2015, a Justiça de São 
Paulo determinou a exclusão 
de Suzane von Richthofen 
da herança dos pais por in-
dignidade depois de ter sido 
condenada pelo homicídio 
do casal Manfred e Marísia 
von Richthofen. Mas, por 
uma lacuna na legislação, 
nem sempre os herdeiros 
envolvidos em crimes contra 
aqueles que deixam os bens 
são deserdados. Proposta 
aprovada pelo Senado ontem 
(9) deve mudar essa situa-
ção. O texto vai à sanção.

O projeto autoriza o Mi-
nistério Público a pedir a 
exclusão do direito à herança 
do legatário ou herdeiro 
autor de homicídio doloso, 
ou tentativa de homicídio, 
contra aquele que deixa 
os bens. De iniciativa do 
deputado Antonio Bulhões 
(PRB-SP), destaca que o 
Código Civil de 1916 men-
cionava expressamente 
que a exclusão poderia ser 
pedida apenas por pessoas 
com “interesse legítimo” na 
sucessão — outros herdeiros 
e credores que se sintam 
prejudicados, por exemplo. 
O deputado acrescenta que 
o STJ já decidiu que “o MP, 
desde que presente o inte-
resse público, tem legitimi-
dade para promover ação”. 

O senador Ricardo Fer-
raço (PSDB-ES) foi relator 
do projeto na Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Ele reconheceu a omissão 
do Código Civil quanto à 
legitimidade do MP para 
propor ação de exclusão de 
herdeiro ou legatário, nos 
casos envolvendo homicídio 
doloso ou tentativa de homi-
cídio. Ele acrescentou que o 
ordenamento jurídico deve 
ser dotado de instrumentos 
mais efi cazes para coibir o 
que considerou uma suces-
são “imoral e injusta” (Ag.
Senado).

Prisão em regime fechado para 

assassinos de autoridades e 

agentes de segurança pública.
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Reforma da Previdência: será mantido 
atual tempo mínimo de contribuição

Após nova rodada de discussões ontem (9), entre governo e líderes partidários sobre a reforma da 
Previdência, o deputado Arthur Maia (PPS-BA), disse que uma das propostas de alteração do texto é o 
retorno do tempo mínimo de 15 anos de contribuição para aposentadoria

líderes se dispuseram a levar 
essa conversa para suas banca-
das para trazer uma radiografi a 
da bancada”, completou. Entre 
os itens que não devem ser alte-
rados, o deputado Arthur Maia 
citou as regras de transição para 
aposentadoria e a idade mínima 
de 62 anos para mulheres e 65 
para homens, já aprovadas na 
comissão especial da Câmara.

O texto da reforma da Pre-
vidência foi aprovado em co-
missão especial da Câmara e 
aguarda votação do plenário da 
Casa desde maio. Por se tratar 
de uma emenda constitucional, 
deve ser aprovada com o apoio 
de no mínimo 308 deputados do 
total de 513, em dois turnos de 
votação (ABr).

tadorias pode acabar.
“Tudo isso são propostas que 

estão na mesa, agora, é possível 

fazer isso tudo? Não, não é. Te-
mos que eleger aquelas que são 
as mais importantes”, disse. “Os 

Aprovado projeto que cria Cadastro 
Nacional de Pessoas Desaparecidas

pelo território nacional sem 
declaração expressa dos pais.

O projeto aprovado considera 
a normativa internacional que 
estabelece a idade de criança 
até os 18 anos. A deputada 
Maria do Rosário (PT-RS) ex-
plicou que essa é uma medida 
preventiva ao desaparecimen-
to e visa evitar que uma das 
faixas etárias mais vulneráveis 
à exploração sexual infantil, 
de 12 a 16 anos, possam viajar 
desacompanhadas. O projeto 
determina que a busca e loca-
lização de pessoas desapareci-
das deve ser considerada pelo 
poder público como prioridade 
com caráter de urgência e que 
as investigações devem ser rea-
lizadas até a efetiva localização 
da pessoa. 

O texto prevê ainda o 
aperfeiçoamento do sistema 
de difusão e divulgação de 
informações sobre pessoas 
desaparecidas. Como foi al-
terado pela Câmara, o projeto 
voltará para apreciação do 
Senado (ABr).

de receber recursos de transfe-
rências voluntárias da União”, 
explicou a relatora.

Entre as principais mu-
danças da proposição, está a 
que restringe o deslocamento 
interestadual e intermunicipal 
de crianças abaixo de 16 anos 
sem autorização ou presença do 
responsável legal. Pela legisla-
ção atual, crianças a partir de 12 
anos já podem viajar sozinhas 

Fim da progressão 
de regime para 

assassinos de policiais

progressão de regime após o 
cumprimento de 2/5 da pena 
em regime fechado se o preso 
for réu primário e de 3/5 se for 
reincidente. 

Os deputados rejeitaram des-
taque do PSDB que pretendia 
acabar com a progressão de 
regime para condenados pelo 
crime de estupro. No enten-
dimento dos parlamentares, o 
fi m da progressão de regime 
poderia ser uma medida muito 
severa para um ato libidinoso 
(Ag.Câmara).

Bolsonaro deve pagar indenização 
de R$ 150 mil

afi rmou o deputado na ocasião.
Em agosto, a Terceira Turma 

do STJ manteve decisão da 
primeira instância que conde-
nou o Bolsonaro a pagar R$ 10 
mil de indenização por danos 
morais à também deputada 
Maria do Rosário (PT-RS). O 
Tribunal de Justiça do DF ha-
via condenado Bolsonaro por 
ter dito, em 2014, que Maria 
do Rosário não mereceria ser 
estuprada por ser “muito feia”, 

não fazendo seu “tipo”. 
Em outubro, a 26ª Vara Fe-

deral do Rio de Janeiro conde-
nou Bolsonaro ao pagamento 
de indenização, por danos 
morais, no valor de R$ 50 mil, 
por ofensas aos quilombolas, 
durante discurso em evento 
no Rio. No processo, é citado 
trecho dito pelo parlamentar 
na palestra no Clube Hebraica 
do Rio, no dia 3 de abril deste 
ano (ABr).

Disposição do governo
para negociar ajudará reforma



O livro “Brasil: uma 

visão geográfi ca e 

ambiental no início do 

século XXI”, lançado 

em 2016 pelo IBGE, 

mostra que, até 2050, 

a população idosa vai 

triplicar no país

Ela passará dos 19,6 mi-
lhões (10% da popula-
ção brasileira), registra-

dos em 2010, para 66,5 milhões 
de pessoas, em 2050 (29,3%). 
Estima-se, ainda, que em 2030 
haja uma inversão no cenário 
demográfi co e que o número 
absoluto e o porcentual de 
brasileiros com mais de 60 
anos ultrapasse o de crianças 
de 0 a 14 anos, chegando a 41,5 
milhões (18% da população) 
versus 39,2 milhões (17,6%).

O Brasil está envelhecendo 
e apresenta uma crescente 
expectativa de vida. E, para 
ajudar os idosos a se cuidarem 
melhor nesta fase da vida, 
apresento um pouco do que 
aprendi durante os 20 anos 
de convivência que tive com a 
minha grande Mestra e amiga 
Romana Kryzanowska, que 
tinha uma paixão singular pelo 
Autêntico Método Pilates, um 
carinho e respeito supremo pe-
los idosos e pelo nosso grande 
Mestre Joseph Pilates, criador 
da Contrologia (Pilates).

Durante as nossas agradá-
veis conversas sobre bem-es-
tar, saúde e o Método Pilates, 
Romana sempre fez questão 
de enfatizar o quanto Pilates 
se preocupava em preparar 
as pessoas desde cedo para 
chegarem a esta fase da vida 
com uma saúde completa físi-
ca, mental e emocional, assim 
como devolver aos que já se 
encontram nela a autonomia e 
a funcionalidade para fazer as 
atividades simples do dia a dia.

Joseph Pilates defendia que 
para termos uma longevidade 
física e mental é preciso nos 
atentar desde cedo a alguns 
aspectos importantes, como: 
conquistar e manter um bom 
condicionamento físico e men-
tal por meio da Contrologia e 
de atividades físicas ao ar livre, 
tomar sol pela manhã, cuidar 
da alimentação, estimular a 
mente, organizar melhor a 
agenda para ter tempo para o 
lazer e a sociabilização, respi-
rar melhor, ter um bom sono e 
desenvolver a espiritualidade.

Os exercícios físicos pratica-
dos de uma maneira sistemá-
tica estimulam os idosos nos 
aspectos físico, psicológico e 
social, já que essas atividades 
são consideradas como um 
possível agente antidepressivo. 
E, obviamente, também ajudam 
a estimular o relacionamento 
entre eles e seus familiares, 
amigos e sociedade em geral, 

melhorando a autoestima, a ca-
pacidade de aprendizagem e de 
treinamento da funcionalidade 
para que se sintam mais moti-
vados e capacitados a fazer as 
simples atividades do cotidiano.

A realização de atividades físi-
cas tem diversos objetivos para os 
idosos. Entre eles, destaco: me-
lhorar as condições musculares e 
articulares, a fl exibilidade, força, 
postura, coordenação motora 
e equilíbrio, desenvolvendo a 
autoimagem e a autoestima, que 
são importantes para preservar 
e promover a independência 
e autonomia das atividades da 
vida diária; benefi ciar o sistema 
cardiorrespiratório, como a cir-
culação periférica. 

Auxiliar na prevenção da 
obesidade e da descalcifi cação 
óssea, evitando ou retardando 
o aparecimento da osteopo-
rose; benefi ciar os atos de 
caminhar, sentar, levantar, 
subir e descer escadas, aumen-
tando o controle do corpo, do 
movimento e gesto motor; e 
fazer com que eles consigam 
se higienizar de uma maneira 
mais natural e prazerosa.

O Autêntico Método Pilates 
de Condicionamento Físico e 
Mental (ou Contrologia) foi 
criado por Joseph Pilates há 
mais de 100 anos para mudar o 
corpo e a vida dos praticantes 
por meio de um sistema com-
plexo de movimentos seguros 
e efi cazes que ajuda as pessoas 
a cuidar do próprio corpo e 
conquistar uma vida saudável 
e feliz em todas as idades. 

Por meio da prática que 
trabalha de forma global e in-
tegrada o corpo físico, mental e 
emocional, alunos a partir dos 
10 anos conseguem melhorar 
postura, concentração, capa-
cidade vascular e cardiorres-
piratória, força, fl exibilidade, 
resistência e controle motor, 
reduzir tensão muscular, es-
tresse, fadiga e dores crônicas, 
eliminar as consequências do 
sedentarismo, reabilitar lesões 
e desacelerar processos dege-
nerativos e de envelhecimento.

E no que o Pilates pode be-
nefi ciar especifi camente seus 
praticantes da terceira idade? 
O envelhecimento leva as pes-
soas, com o passar dos anos, a 
terem uma perda acentuada 
da corporalidade saudável e o 
Método criado por Joseph Pila-
tes retarda todo esse processo. 
Ele melhora os aspectos físico, 
psicológico e social e estimula 
a inteligência e a memória, 
deixando o envelhecimento 
mais lento, com pensamentos 
positivos, alegria e esperança.

(*) - Nomeada Teacher of Teachers do 
Autêntico Método Pilates por Romana 

Kryzanowska, é graduada em 
Educação Física pela Universidade 

do Chile, pós em Ginástica de 
Manutenção e Atividade Física, Saúde 

e Envelhecimento e Diretora Técnica 
da rede The Pilates Studio® Brasil 

(www.pilates.com.br).

Envelhecer bem: fazer mais 
hoje pelo seu corpo de amanhã

Inelia Garcia (*)

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 28/11/2017  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 30/11/2017  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL: O Apar

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/11/2017, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 30/11/2017, às 10:30 horas. LOCAL: Av. 
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ELIANA CURATOLO

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

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 857.889,75 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 474.649,02 
(Quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Vitale Artes Gráficas S/A
CNPJ/MF Nº n.º 00.525.343/0001-70

Convocação dos Acionistas  - Assembleia Geral Extraordinária
Em 17/11/2017, às 14hs, Rua França Pinto 64, São Paulo/SP - a) Para verificação de subscrição de
aumento de capital autorizado na AGOE de 18/04/2017, sua homologação e alteração do caput do
artigo 2º. do estatuto social; b) Tranformação de Sociedade Anônima em Ltda. São Paulo, 07/11/2017.
A Diretoria                                                                                                                                (08, 09 e 10/11)

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 21/11/2017  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 23/11/2017  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 21/11/2017, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 23/11/2017, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Angéli-
ca, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: CHRISTIAN LEADERSHIP CENTER – CONSULTORIA, SER-
VIÇOS E PRODUTOS LTDA  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 874.220,45 
(Oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte mil e quarenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 685.290,17 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos 
e noventa reais e dezessete centavos),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEI-

LÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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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FUNCIONÁRIO TRABALHANDO NO EXTERIOR
Empresa optante pelo Simples Nacional pode contratar funcionário 
brasileiro para trabalhar no exterior, como proceder com a remune-
ração? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GESTANTE ADULTEROU O ATESTADO MÉDICO, CABE 
UMA JUSTA CAUSA?

Sem dúvida nenhuma a rescisão é justa causa com base no art. 482, alínea 
“a” da legislação consolidada. Deve a empresa extrair cópia do atestado 
adulterado, que é a prova material da ilicitude, preparar a carta de dispensa 
em duas vias devidamente fundamentada e em seguida conversar com a 
empregada para apor a sua assinatura e ciente da decisão do empregador.

CONTRATAR FUNCIONÁRIO COM 16 ANOS
Qual a idade para registro de menor aprendiz, podemos contratar fun-
cionário com 16 anos sem ser menor aprendiz? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO MATERNIDADE PARA SÓCIA
Sócia tem direito a receber o salário maternidade, o valor será pago 
pelo INSS, continuará recebendo o pró-labore e recolhendo os 11% 
da previdência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR DO FUNCIONÁRIO QUE PEDE DEMISSÃO 
E NÃO CUMPRE O AVISO PRÉVIO, AS MÉDIAS SOBRE HORAS-EXTRAS 
DO PERÍODO QUE TRABALHOU?

Informamos que pela falta de dispositivo legal expresso, no caso de 
pedido de demissão e a falta de cumprimento de aviso neste pedido, 
o desconto respectivo deverá ser pelo valor do salário base do empre-
gado, sem a integração de qualquer tipo de adicionais ou vantagens.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DINHEIRO
A cesta básica e o vale alimentação pago em folha, tem incidência de 
encargos INSS, e FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

E.L.E.N.A. Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas, convidados a reunirem-se em AGOE, a realizar-se no dia 23/11/17, às 10hrs, na sede 
social à Rua Itabaiana, nº 328, SP/SP, , para deliberarem: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da 
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; 
b) Atualização do capital social; c) Aumento do capital social; d) Notícia da doação de ações; e) Alteração do 
Estatuto Social, conforme alterações anteriores; f) Reforma parcial do Estatuto Social; g) Consolidação final do 
Estatuto Social; h) Outros assuntos de interesse social. São Paulo 08/11/17. A Diretoria. (09, 10 e 11/11/2017)

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA PENHA DE FRANÇA - 
COMARCA DA CAPITAL SÃO PAULO.

Edital de 1ª e 2ª Praça DE BEM IMÓVEL e para intimação dos executados CATARINO CARDOSO 
DE BRITO (CPF 010.691.128-79), seu cônjuge se casado for, MARIA VANILDA CARDOSO DE 
BRITO PEREIRA, (CPF 076.806.768-52) seu cônjuge, EDENILSON APARECIDO PEREIRA, 
(CPF 082.777.528-56), credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais 
interessados, que expedido na Ação de Procedimento Sumario (despesas condominiais), Processo 
nº 0106161-75.2007.8.26.0006, em tramite perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de 
França/SP, requerida por CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA (CNPJ 
66.852.138/0001-22). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 22, localizado no 
2º ou 3º pavimento do Edifício Violeta do Condomínio Parque Residencial Penha de França, com a 
entrada pela Rua São Florêncio, 1.500, 41º Subdistrito CANGAIBA, com a área útil de 51.580m², 
área comum de 13,139m², e área total de 64,719m², correspondendo-lhe uma fração ideal no 
terreno do condomínio de 0,28085%, e uma fração ideal nas despesas e coisas comuns no bloco de 
1,96592%, cabendo-lhe uma vaga indeterminada descoberta no estacionamento externo do Edifício. 
Contribuinte nº 060.242.0239-3. Matricula nº 33.379 no 17º CRI da Capital /SP. ÔNUS: Consta na 
referida matrícula, conforme R.2(15.06.1992), Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal - CEF; 
conforme Av.04(21/06/2017), Penhora. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 236.189,48 (setembro/2017 - 
conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO 
- Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/11/2017, às 15h25min, e 
termina em 24/11/2017 às 15h25min e; 2ª praça começa em 24/11/2017, às 15h26min, e termina 
em 14/12/2017, às 15h25min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º 
andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.
com.br Ficam os requeridos, CATARINO CARDOSO DE BRITO, seu cônjuge se casado for, MARIA 
VANILDA CARDOSO DE BRITO PEREIRA, seu cônjuge, EDENILSON APARECIDO PEREIRA, 
credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 06/01/2010. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de outubro de 2017.

Look Vision Indústria e Comércio Ltda. torna publico que requereu à SVMA - Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regularização) para
fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios, à Rua Bento
Coelho da Silveira, 186, SP.

Tanamu Indústria e Comércio de Artigos Plásticos Ltda. torna público que requereu à
SVMA - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/
regularização) para fabricação de artefatos plásticos, à Rua Soldado Manassés de
Aguiar Barros, 06, SP.

Edital de Citação Prazo de 12 dias. Processo Nº 0252560-17.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Alexandre David Malfatti ,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Belanisia Fernandes Canguçu Neta, CPF/MF Nº 769. 504.475.00,
RG Nº 08.820.188-09, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 12.088,49, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 09 de outubro de 2017.                                                                                                  (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio Dos Santos, RG
02725253, sua cônjuge e terceiros interessados, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento
de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual resultou na
penhora que recaiu sobre o imóvel matrícula 38.986, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis e anexos da Comarca de Avaré-SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2017.                            (09 e 10) Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0039071-10.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de

Direito da 19ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ZHOU JING, CPF/MF Nº 218.471. 668 -57 que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Calçados Azaléia S/A. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de
R$ 12.088,49, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2017.                                                                (09 e 10)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000590-78.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Anderson Prado Alves da Silva RG Nº 48.082.836-SSP/SP, CPF
Nº 384485238-73, que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, ajuizou-lhe ação de
Monitória sobre a Penhora que recaiu sobre os valores bloqueados em suas contas bancárias.
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 20 de outubro de 2017.                                                                                           (09 e 10)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007315-98.2013.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eanes dos Santos, RG 16.229.915, CPF 045.769.098-43, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 15.623,46. referente às taxas de
conservação do lote 27, da Quadra RG, do Empreendimentos Terras de Sta Cristina VII. Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 04 de setembro de 2017.                                                                                      (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037410-93.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a SAMUEL TANG CHANG, CPF/MF Nº 077.288.448-06, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda,
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 36.298,58, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV,
do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2017.              (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055931-74.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) JF Atacadão de Calçados, qualificação ignorada, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de ADIDAS AG e outros, visto que a requerida esta
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados, objetiva-se
portanto indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 18 de outubro de 2017.                                                 (09 e 10)

Isso se dá devido à sua baixa 
rentabilidade e a popula-
rização de novos meios de 

investir, como os escritórios de 
investimentos independentes, 
por exemplo. A modalidade que 
até 2012, apresentava um ren-
dimento de 0,5% ao mês + TR 
(taxa referencial), passou a ter 
sua rentabilidade diretamente 
infl uenciada pela Taxa Selic. 

Sendo assim, quando essa 
taxa se mantém em até 8,5% ao 
ano, a caderneta de poupança 
rende 70% do valor da Selic. 
Caso a taxa Selic ultrapasse 
8,5% ao ano, a caderneta rende 
0,5% mês + TR. É importante 
destacar que quem já pos-
suía algum valor aplicado na 
poupança antes da data da 
mudança (04/05/2012), conti-
nuará recebendo os 0,5%+TR, 
indiferentemente da Selic. 

Para André Bona - Educador 
Financeiro do Blog de Valor 
e criador do método ‘O In-
vestimento Perfeito’ - a baixa 
rentabilidade da poupança 

Mais de 63% dos investidores realizaram 
resgate nos últimos 12 meses

A caderneta de poupança, um dos investimentos mais tradicionais no Brasil tem perdido, cada vez 
mais, o seu espaço entre os brasileiros

dos entrevistados afi rmam que 
fi zeram resgate da poupança 
nos últimos 12 meses. Enquan-
to 29% justifi cam a retirada 
para o pagamento de contas, 
71% afi rmam ter optado por 
investimentos considerados 
mais promissores. Entre esses 
investimentos, 70% optaram 
pelo Tesouro Direto; 60% por 
Ativos de renda fi xa ou fundos 
de renda fi xa; 40% por Ações 
ou fundo de ações; 25% por 
fundos multimercados. Somente 
9% optaram por investir em 
imóveis. Vale ressaltar que, casa 
investidor pode ter escolhido 
mais do que uma opção como 
investimento. Por isso a soma 
supera 100%.

Devido à baixa rentabilidade 
da poupança, o Tesouro Direto 
tem se popularizado entre os 
brasileiros pois, para o pequeno 
investidor, ele é considerado uma 
opção segura e de baixo custo, já 
que os títulos públicos são con-
siderados os ativos com menor 
risco no mercado econômico. 

não é o único motivo para se 
repensar na modalidade de 
investimento. Ele aponta a 
perda de rentabilidade devido 
à infl ação. A rentabilidade real 
corresponde ao valor do rendi-
mento mensal do investimento 
descontado a taxa de infl ação. 
Em tempos de infl ação alta, esse 
percentual supera os rendimen-
tos da poupança e revela que 
os preços aumentam mais do 

que o patrimônio acumulado. 
Bona, enfatiza: “Em períodos 
de infl ação mais elevada, por 
exemplo, o consumidor que 
deixa seu dinheiro aplicado 
na poupança, está na verdade 
perdendo capital”.

Uma pesquisa realizada pelo 
Blog de Valor, com 1022 par-
ticipantes, apontou o des-
contentamento de pequenos 
investidores. Cerca de 63% 

O governo lançou ontem (9) o Programa 
Avançar, com o objetivo de fi nalizar 7.439 
obras que estão paralisadas. O investimento 
previsto é de R$ 130,9 bilhões, e a entrega 
das obras deve ocorrer até o fi nal de 2018.A 
apresentação do programa reuniu diversos 
ministros, em cerimônia no Palácio do 
Planalto, com a participação do presidente 
Michel Temer. O programa prevê a con-
clusão de obras de saneamento, creches, 
unidades básicas de saúde, recuperação 

de pistas de aeroportos e duplicação de 
rodovias, entre outroa iniciativas. 

O Nordeste terá o maior número de obras 
fi nalizadas. Serão 3.186, com investimen-
tos de R$ 19 bilhões. Em seguida, vem o 
Sudeste, com 1.931 obras, totalizando R$ 
52,51 bilhões. O secretário-geral da Presi-
dência, ministro Moreira Franco, destacou 
que serão concluídas pelo programa obras 
inacabadas, algumas paralisadas há anos. 
“Vamos retomar os investimentos públicos. 

Para tirar o país do vermelho e fazer todas 
essas reformas para garantir o equilibro 
fi scal do país, eles [os investimentos] 
tiveram que ser contidos. Agora estamos 
retomando”, afi rmou  Moreira.

Os recursos virão de três fonte: R$ 42,1 
bilhões. do Orçamento Geral da União; 
R$ 29,9 bilhões, da Caixa, do FGTS e do 
BNDES e R$ 58,9 bilhões, de empresas 
estatais do setor de energia, em especial 
a Petrobras (ABr).

Programa objetiva concluir 7,4 mil obras paralisadas
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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.

Gianeh Borges (*)

Como se pode justifi car um abuso como 
um movimento de amor? Ainda que 
seja um movimento fracassado de amar, 

existe amor?
Sim, o amor sempre está ali. Está na confi ança, 

na relação fi lial, no pertencimento, na espera. 
Os relacionamentos são conduzidos 

inconscientemente pelas Ordens do Amor, 
conhecidas por Ordens Sistêmicas que nos 
trazem o princípio do pertencimento, do 
equilíbrio entre dar e receber e o da ordem/
hierarquia. E quando algum desses princípios se 
rompem, trazem um novo movimento ao sistema 
familiar que fazemos parte, ele imediatamente vai 
buscar um novo equilíbrio para então compensar 
o ocorrido, e os eventos se repetem até que uma 
nova ordem se estabeleça e o dano seja reparado 
e reconhecido. 

Acompanhar os processos terapêuticos de 
abuso implica em “olhar para onde olha o amor”. 
O que aconteceu nesse sistema familiar? Onde 
está a dor do amor nesse sistema? Onde ele se 
perdeu?

Depoimento de uma fi lha:
“Uma sensação de estar alerta, vigilante, 

sempre me acompanhou, fez parte da minha 
vida. Ter qualidade de sono sempre foi 
impossível para mim. Quando criança me 
assustava nos momentos em que meu pai se 
aproximava da minha cama para me cobrir à 
noite, me incomodava. Tive difi culdades com a 
proximidade e convivência com homens, amigos, 
tios, primos, desconfi ava de todos eles. Sentia 
esse desconforto e não entendia, ninguém 
conseguia explicar. Me tornei uma adulta rígida 
e reativa. Casei, tive fi lhos. 

Um dia recebi a notícia que meu pai tinha sido 
denunciado à polícia por ter abusado da minha 
sobrinha, sua neta.

Naquele momento de muito desespero com 
minha mãe, irmãos, marido e fi lhos, eu fi quei 
calma. Incrivelmente calma! Já havia me 
submetido a vários processos terapêuticos de 
constelações familiares onde tinha entendido 
algumas dinâmicas familiares que se mostravam 
diante das diversas crises emocionais, depressões 
que passei. E diante desse evento tudo foi 
se completando como peças de um quebra-
cabeças, fi cou claro. Agora eu estava diante do 
causador de todos os meus medos, inseguranças, 
desconfortos, desconfi anças. A verdade se 
mostrava ali na minha frente, validava tudo 
que eu senti em toda a minha vida e ninguém 
acreditava. 

Entrar em contato com todas essas emoções, 
entendê-las, saber a sua origem, estar consciente, 
me fez sentir viva - agora eu sei! E com tudo isso 
a única coisa que eu realmente me importava 
naquele momento era tentar evitar que ele 
fosse preso. Então me ocupei de fazer o que 
era preciso. Cuidar do meu pai, protegê-lo, 
encaminhá-lo para tratamentos terapêuticos.

Passou-se alguns dias e então minhas fi lhas 
contaram que também já haviam sido abusadas 
pelo avô. Foi demais! Mais uma vez me senti 
impotente, não consegui proteger minhas fi lhas!
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Abuso sexual - uma tentativa fracassada de amar
E novamente meu pai correu risco, risco de 

ser preso, risco de vida, pois tentou o suicídio.
E novamente eu o amparei!
Buscamos tratamento para todos.” (L.S.M)

Depoimento de um pai:
“Eu sempre quis ter uma família, sonhei que 

seria um bom pai, um pai diferente, nunca gostei 
de bater, de ser agressivo. 

Mas nunca imaginei que um dia faria isso.
 Eu magoei minha família, envergonhei a 

todos. Perdi a confi ança que tinham em mim, 
eles passaram a me ver como um traidor.

Sinto muita tristeza, pois nossos fi lhos não 
frequentam mais a nossa casa, fi camos sozinhos 
minha mulher e eu. E eu sei que esse é o preço por 
tudo de errado que fi z. A saudade dói demais, é 
um preço muito caro e sei que tem que ser assim.

Faço acompanhamento terapêutico sistêmico 

com as constelações familiares e desde a primeira 
vez que participei vi o quanto tudo isso que sinto 
é muito forte, entrei em contato com as memórias 
da minha infância, com o que aconteceu comigo, 
com meus irmãos, sobrinha, pai, avôs. Nunca vou 
esquecer da constelação, da força que o sistema 
mostrava para que eu não saísse de lá, daquele 
lugar. Pude entender que todos fazemos parte 
de um mesmo movimento. E às vezes me vejo 
em situações que quer me quebrar, e eu preciso 
de força para lutar contra isso, e por muitas 
vezes eu me torturava, não tinha consciência e 
agora estou conseguindo ter mais autodomínio, 
digo pra mim mesmo, hoje não, amanhã não, e 
vou administrando todo esse sentimento. Vou 
reconhecendo e aceitando fazer parte da minha 
vida, da minha família de origem. 

Estou tendo oportunidade de falar sobre tudo 
isso, de alguém me ouvir.

Por muitas vezes fi co pensando o que vou fazer, 
se podia ter feito tanta coisa boa. Eu sinto muita 
falta, saudade dos meus fi lhos e tem hora que 
eu acho que não vou dar conta, essa distancia 
fi ca cada dia mais difícil, dói demais, eu sempre 
estive junto, cuidava de tudo.

Mas sei que o erro foi meu, sentia um confl ito 
muito grande, fi cava tudo embaralhado, e depois 
não dava para entender o que tinha feito, o que 
tinha acontecido. Mas agora eu posso ver que 
fi z de livre e espontânea vontade, eu assumo 
minha responsabilidade, eu consigo entender e 
sei que tudo tem consequências.

É imperdoável - não é só errado, é imperdoável!
E me trouxe paz poder repetir essas frases:
“Lamento o que fi z - reconheço que lhe fi z 

um grande mal, e arco com as consequências, 
e assumo a minha responsabilidade!”

Assim, comecei a compreender que sou um 
homem que comete erros e que assumo os 
meus erros e agora posso olhar para os meus 
fi lhos como pai e fui sentindo um pouco mais 
de esperança, a dor foi diminuindo, a angústia 
começando a ir embora. Poder lembrar desse 
lugar, desse papel de pai, tem sido fundamental 
pra mim.Antes, quando algum de nossos fi lhos 

vinha nos visitar eu fi cava constrangido, perdido 
sem saber o que conversar. Agora estou tendo a 
oportunidade de me ver como o pai deles, posso 
liberar o pai novamente e permitir ao pai viver 
a saudade dos fi lhos, o amor pelos fi lhos, me 
aproximar quando chegam, fi car ali por perto 
conversando.

Perdi o contato com nossos netos, mas foi 
necessário, eu reconheço. 

E agora eu fi co com a imagem de ser apenas o 
pai, e isso me traz força para continuar.”(S.L.S)

Depoimento da fi lha:
“Quanto mais me permitia passar pelos 

processos terapêuticos mais foi possível tomar 
conhecimento do meu corpo, das memórias. 
Entendi que estou a serviço, como algo que 
precisava acontecer, e esse é o meu mundo e 
me vem a frase que “já passou”. Daqui pra frente 

é o que eu vou dar conta, o que eu permito. 
Comecei a passar novas informações para meu 
corpo, descobrir o que eu gosto, o que posso 
sentir, permitir novas descobertas em novos 
contextos, promovendo um campo adequado 
de saber e perceber.

Estou construindo uma nova relação com 
meus pais. Precisamos nos afastar. Não culpo 
mais minha mãe por não ter me protegido, assim 
como também não consegui proteger a minhas 
fi lhas. Estou saindo do confl ito da moral, para o 
poder amar. Estabelecendo limites, assim como 
a membrana que envolve o coração e o protege 
de traumas e atritos. Conhecendo a distância 
adequada, experimentando, escolhendo, tendo 
a liberdade de construir um novo caminho de 
acesso. 

Um dia passei de carro por meus pais na rua, 
vinham em sentido contrário, dei sinal, desci 
do carro e fui até eles. Tinha sido aniversário 
do meu pai naqueles dias e ninguém tinha ido 
até a casa deles, eu o cumprimentei assim que 
ele desceu do carro, estava congelado, rígido 
e eu o abracei. Ficamos por um bom tempo 
nesse abraço e a todo momento eu dizia para 
mim mesma - “solta...solta...solta, voce esteve 
doente esses dias e agora voce pode usufruir 
desse abraço”. Foi um longo abraço de alma. 
Nos soltamos, ele se endireitou, nos despedimos 
e seguimos.

Me sinto em paz quando digo:
“Pai eu vejo você e vejo seus erros. Deixo você 

com seus erros e tomo apenas o meu pai, e fi co 
com meu pai.”

Agora me permito olhar para o essencial, ver 
as falhas, sair do confl ito, da ilusão, da perfeição. 
Reconhecer que existe esse comportamento. 
Estou aqui apenas como a fi lha. E devolvo aos 
meus pais todos os questionamentos. E aceito 
tudo, exatamente como é. E amo de olhos 
abertos.” (L.S.M)

Sobre as constelações familiares:
As constelações familiares é uma abordagem 

sistêmica fenomenológica desenvolvida pelo 

psicoterapeuta, pedagogo, fi lósofo alemão Bert 
Hellinger que nos apresenta uma psicoterapia 
onde os clientes reproduzem a imagem interna 
que têm da própria família com a ajuda de 
membros do grupo. Esse método se baseia na 
suposição de que os transtornos emocionais e 
as doenças psicossomáticas podem existir em 
decorrência de uma ruptura na ordem do sistema 
familiar e, portanto, de um emaranhamento 
sistêmico. Uma pessoa do sistema está 
conectada com o destino de outra pessoa. Se 
esse emaranhamento relevante é reconhecido, 
o que normalmente é possível quando uma 
constelação familiar é usada, e a ordem no 
sistema é restabelecida, isso signifi ca que a 
razão do sintoma foi invalidada e uma mudança 
é possível. (Franke-Bryson, 2013, p.142)

Bert Hellinger redescobriu, a respeito do 
amor nos relacionamentos íntimos, que se voce 
quiser que o amor fl oresça, deve fazer o que ele 
exige e evitar fazer o que o prejudica. O amor 
segue a ordem. A cura sobrevém quando nossas 
relações íntimas são recolocadas nesta ordem. 
Revela como o amor inocente das crianças 
perpetua cegamente o que é prejudicial e como 
as agressões à Ordem do Amor, por membros 
mais antigos da família, afetam a vida dos demais.

Uma constelação não é para mudar as 
circunstâncias do tempo passado, porque isso 
é uma ilusão que não resiste a experiência da 
pessoa afetada. É concordar com o que foi e se 
tomar a si mesmo. 

Às vezes, tudo o que é preciso para estar em 
paz com a infância ou a adolescência é apenas 
isso: “salvar” a si mesmo, a criança ou adolescente 
que fomos na situação do passado, e levá-los 
para si mesmo de maneira amorosa e cuidadosa, 
deixando o passado para trás.

Há muitas pessoas que lutam com sua infância 
ou com o seu passado, especialmente se 
ocorreram episódios extremamente dolorosos 
para a pessoa em questão. Consequentemente, 
isso leva a um pesar sem fi m, em que a pessoa 
se sente como uma vítima das circunstâncias 
do passado e persiste nessa atitude. Ou leva a 
uma dissociação interna: uma parte só olha para 
a frente e não quer saber, sobretudo o que tem  
que ver com sua experiência dolorosa do passado. 
Este “eu sobrevivente” (veja Franz Ruppert) 
torna-se duro e insensível em direção à parte 
da pessoa que tem sofrido. (Revista Conexão 
Sistêmica Sul, Peter Bourquin, 3/2013)

Ao invés de olhar para uma vítima e um agressor, 
numa situação de abuso, e ver apenas dois indivíduos, 
podemos ampliar nosso olhar e ver a família como 
um todo e analisar claramente a complexidade 
dessa situação. Abrir mão dos nossos julgamentos 
e ideais a favor das pessoas envolvidas. A favor da 
vida que segue, que pede mais vida.

Quando permitimos que esse amor secreto 
seja visto e reconhecido, podemos através 
de frases curadoras, lembrar a essa fi lha, que 
apesar do resultado ter sido mau, ela tentou 
fazer algo de bom. Quando as crianças sentem 
conscientemente o seu amor e nós o confi rmamos, 
elas compreendem que são boas. Isso é um 
grande alívio. Quando as vitimas conseguem 
proferir as frases com autenticidade, livram-se 
de seu emaranhamento no problema dos pais. Os 
fi lhos não precisam esperar que os pais mudem 
antes que eles atuem. Eles estão prontos para 
seguir caminho, independentemente ou não, 
sintam remorsos ou não. 

Incluímos a todos e protegemos a totalidade 
desse sistema familiar e reconhecemos o amor 
que os conduz.

(*) - Formação em Hipnose Ericksoniana (ACT Institute, 
EUA), Terapia Orientada em Foco e Trauma Complexo - 

FOTCT (ACT Institute, EUA), Focalização (ACT Institute, 
EUA), em Constelação Organizacional e Coaching 

Sistêmico, pela Infosyon (InternationalForum for System 
Constellations in Organisations, Alemanha). Especialização 
Internacional em Pedagogia Sistêmica, (ISPAB, Alemanha), 

título de Maestria em Novas Constelações emitido 
pelo Instituto de Constelaciones Familiares (Insconsfa, 
Espanha, por Brigitte Champetier de Ribes). Formação 

Internacional em Constelações Estruturais, com o 
Espanhol Guillermo Echegaray (Geiser Works, Uruguai)

Docente e Coordenadora dos cursos de extensão em 
Abordagem Sistêmica Fenomenológica, Direito Sistêmico, 

Constelações Estruturais, Constelações Organizacionais 
e Pós Graduação em Educação Sistêmica na Faculdade 

Católica SEDAC/MT. Presidente do Instituto OCA
em Cuiabá/Mato Grosso, Brasil. gianehborges@

institutooca.com.br - www.institutooca.com.br 
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educamos.sm surgiu para atender essa necessidade.

Palestras grátis sobre criação de apps 
acontecem em São Paulo

@A Quaddro Treinamentos – maior centro de ensino mobile do 
Brasil – está com inscrições abertas para três palestras gratuitas 

nos meses de novembro e dezembro. Cada encontro terá um assunto 
central, como os novos recursos de layout para iOS 11, desenvolvi-
mento multiplataforma e o app Swift Playgrounds. No dia 29, às 19h30, 
a Quaddro irá realizar gratuitamente a palestra “Desenvolvimento 
Multiplataforma”, com o especialista Lucas Barbosa. O encontro irá 
discutir as vantagens e desvantagens do desenvolvimento de aplicativos 
multiplataformas. A técnica permite programar em muito menos tempo,  
já que possibilita a criação de apps para diferentes plataformas a partir 
de um mesmo código. As duas palestras são voltadas para profi ssionais 
e alunos da área de desenvolvimento mobile e pessoas que desejam 
ter mais conhecimento para ingressarem na área. Já no dia 6 de de-
zembro, às 19h30, irá acontecer a palestra sobre "Swift Playgrounds". 
O evento é voltado para quem desejam ter uma introdução ao mundo 
do desenvolvimento mobile, mas que não conhece nada de linguagens 
de programação. O Swift Playgrounds é um app para iPad que ensina 
programação de maneira divertida e interativa. Com ele, é possível 
aprender, de maneira intuitiva, conceitos básicos de implementação 
de lógica e linguagem de programação. Além disso, será explicado 
também como podemos integrar o Swift Playgrounds com elementos 
da Internet das Coisas, como robôs (www.quaddro.com.br).

Twitter aumenta limite de caracteres para 
280 por Tweet

@Após um teste realizado com um número restrito de usu-
ários para expandir o limite de 140 caracteres por Tweet, 

o Twitter anuncia nesta terça-feira (7) que a nova quantidade 
máxima de 280 caracteres por Tweet passa a ser válida para 
todos mundialmente à exceção dos que Tweetam em japonês, 
coreano e chinês, devido à maior facilidade de se expressar 
em menos espaço nesses idiomas. O objetivo do teste, lançado 
em setembro, foi permitir que usuários se manifestassem de 
maneira mais simples em um Tweet, mantendo a velocidade 
e a brevidade que fazem da plataforma o melhor lugar para se 
atualizar sobre o que está acontecendo no mundo. A decisão 
de ampliar o limite para 280 caracteres para todos os usuários 
foi tomada a partir da avaliação dos resultados do teste.

SM lança plataforma que integra conteúdos com 
avaliação e gestão de desempenho dos alunos

@A editora SM acaba de lançar uma novidade que vai transformar 
a rotina de professores e alunos. É o educamos.sm, plataforma 

de conhecimento que integra conteúdos digitais com avaliação e 
gestão de desempenho dos alunos em um só lugar. Em um cenário 
em que a explosão tecnológica infl uencia escolas e, sobretudo, a 
vida profi ssional dos professores, é fundamental a existência de uma 
ferramenta que se adeque a essa transformação na sociedade. E o 
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Vivemos no mundo dos 

dados. A informação tem 

um valor inestimável, 

capaz de decidir o 

futuro de empresas em 

poucos segundos

Se antigamente podíamos 
medir a real importância 
de uma empresa através 

do seu lucro, hoje é muito mais 
sensato conhecer quais dados 
ela possui e como manipula a 
sua informação para entender 
qual o potencial de crescimen-
to daquela organização. 

E é nesse momento que entra 
o ERP. O sistema de gestão 
de negócios é imprescindível 
para conhecer e controlar 
cada detalhe de uma empresa. 
Prova disso é o resultado de 
uma pesquisa desenvolvida 
pelo IDG Research Service, 
que comprova que empresas 
que utilizam um sistema ERP 
têm um crescimento 35% mais 
rápido e produtividade 10% 
maior do que aquelas que não 
possuem um sistema de gestão. 

Felizmente, essa é uma 
visão que está cada vez mais 
difundida. Os principais líderes 
reconhecem o poder do ERP 
e desejam utilizar de modo 
inteligente essas informações 
para tomarem decisões mais 
acertadas. E é nesse momen-
to que entra a necessidade 
de um sistema de Business 
Intelligence. 

Enquanto o ERP atua como a 
maneira mais efi ciente de reu-
nir e organizar as informações 
sobre um negócio, o BI aparece 
como o método mais seguro e 
interessante de fazer análises, 
descobrir oportunidades e 
fazer o seu negócio crescer. 
Qual empresa não deseja ter 
esse poder? 

Ainda dentro da pesquisa do 
IDC Research Service, os pes-
quisadores descobriram que 
empresas com boa performan-
ce na área de Business Intelli-
gence são 2,2% mais rentáveis, 
possuem quatro vezes mais 
probabilidade de otimizarem 
seus estoques e apresentam 
uma melhora constante na 
qualidade da entrega para seu 
cliente fi nal de 9%. 

Ao trabalhar de forma in-
tegrada o ERP com o BI, é 
possível oferecer a oportuni-
dade das empresas crescerem 
como nunca. Certamente as 
organizações que procuram 
evoluir seu sistema de ERP 
também possuem o interesse 
de usarem de modo mais inteli-
gente as informações coletadas 
durante a rotina de trabalho. 
A questão não é apenas ter 
controle e dados, mas tomar 

a melhor decisão, aplicando a 
informação da melhor maneira 
possível. 

Por isso defendo que toda 
empresa de ERP deveria ofe-
recer também aos seus clientes 
a possibilidade de adquirir o 
BI integrado, com a estrutura 
completamente adaptada para 
facilitar a vida das empresas. 
Esse é um diferencial impor-
tante, capaz de encantar ainda 
mais as organizações em busca 
de um ERP e de mais oportu-
nidades de crescimento para 
o seu negócio.  

O BI pode ser oferecido como 
um módulo adicional, sem cus-
to extra para o desenvolvedor 
do ERP. O cliente passaria a 
pagar mensalmente para poder 
utilizar o serviço, o que garante 
uma renda recorrente para o 
desenvolvedor. Além dos valo-
res acertados em contrato para 
desenvolvimento, adaptação 
e instalação do ERP, existiria 
também o valor mensal refe-
rente à utilização da solução 
de BI contratada. 

Essa renda extra certamen-
te irá representar um valor 
signifi cativo para a empresa. 
Ao invés de desenvolver uma 
solução do zero, uma solução 
é fi rmar parcerias com desen-
volvedores de soluções em BI 
e, a partir daí, oferecer para 
os seus clientes de ERP. Isso 
será visto como um diferen-
cial para seus clientes e não 
terá custo nenhum para a sua 
organização. 

Outro detalhe importante é 
que a instituição desse proces-
so integrado de ERP e BI for-
talece o relacionamento entre 
desenvolvedora e empresa. O 
cliente verá o desenvolvedor 
como um expert, além de 
fornecedor. Ele será a sua 
referência no que diz respeito 
à aplicação de dados e inteli-
gência de mercado. 

Obviamente, é preciso en-
contrar um parceiro que seja 
confi ável e que esteja prepara-
do para participar junto dessa 
nova empreitada. A estrutura 
necessária para se investir em 
ERP e BI precisa ser levada em 
conta, então todos os envolvi-
dos precisam estar totalmente 
preparados. 

No mais, os resultados serão 
os melhores possíveis. Um sis-
tema completo, unindo ERP e 
Business Intelligence, aliado à 
bons profi ssionais, será capaz 
de trazer horizontes antes 
nunca imaginados pela orga-
nização. Este é o verdadeiro 
poder da utilização de dados.  

 
(*) É diretor geral da W5 Solutions, 
empresa brasileira que desenvolve 

soluções para prefeituras, BI 
(Business Intelligence) e aplicativo 

para pagamento móvel.

Por que oferecer um 
módulo de BI junto 

com o meu ERP? 
Alexsandro Labbate  (*)

Juan D'Antiochia (*)

De acordo com uma pesquisa da Worldpay¹, os pagamentos 
utilizando "carteiras digitais" representam atualmente 
12% do mercado, fazendo com que seja um dos meios de 

pagamento de maior crescimento e adoção por parte dos consu-
midores. Enquanto isso, os cartões de crédito, que são o método 
de pagamento online mais comum (63%), deverão registrar queda 
no uso até 2020 (alcançando 56%).

As mobile wallets podem ser aplicadas de várias formas e há 
muitas soluções já disponíveis no mercado (por exemplo, Apple 
Pay e Samsung Pay). O número de smartphones aumentou, 
assim como, a utilização deles em transações, possibilitando o 
processamento de pagamentos com a tecnologia NFC.

Para ter uma noção de como os smartphones têm contribuído 
com a revolução das mobile wallets, o Brasil possui atualmente 
198 milhões de celulares² e, até o fi nal deste ano, a estimativa é 
que haverá um smartphone por habitante, segundo o levantamen-
to anual sobre o Uso da Tecnologia da Informação da Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo³.

Analisando esse cenário, a segurança é uma grande preocupação 
de comerciantes e consumidores. As pessoas temem pela privaci-
dade de seus dados pessoais e proteção ao dinheiro, levando em 
conta a enorme quantidade de cartões clonados e fraudados no 
Brasil. Por outro lado, os comerciantes podem escolher opções 
mais seguras para seus clientes. Um cartão de crédito roubado 
pode ser recuperado, já as impressões digitais não. No entanto, 
à medida que a autenticação biométrica se torna comum com as 
mobile wallets, elas naturalmente começarão a oferecer um nível 
de segurança maior e atender às demandas dos consumidores a 
fi m de conquistar sua confi ança.

E-wallets: fi que preparado para 
uma nova forma de comprar

À medida que os smartphones se tornam mais equipados com as 
tecnologias mais recentes, como near fi eld communication (NFC), 
mais oportunidades aparecem para as mobile wallets, usadas 
diariamente

Todo o registro de dados e transações via eWallets é feito de 
forma criptografada, o que é mais uma maneira de oferecer ainda 
mais confi ança para o consumidor, que não precisa fi car expon-
do seus dados pessoais a cada nova compra, além de deixar o 
processo de pagamento mais fl uído.

Também é importante destacar a experiência única que as 
mobile wallets podem oferecer. Possibilitar que os consumi-
dores não usem a fricção durante a compra tem sido cada 
vez mais demandado pelos comerciantes e é por isso que as 
e-wallets vieram para fi car. Os varejistas procuram pelo proces-
so "zero clique", com sistemas de pagamento que armazenam 
dados dos clientes e processam transações a partir de dife-
rentes aplicações. As e-wallets tornam mais fácil a aceitação 
de pagamentos recorrentes, o que explica a popularidade de 
clubes de assinatura online e serviços de aplicativos que, por 
exemplo, fazem uso deste tipo de meio de pagamento e atu-
almente representam um dos maiores mercados do segmento 
de comércio eletrônico. 

Além de todas essas características a favor dos pagamentos, as 
carteiras digitais oferecem ainda uma série de oportunidades a fi m 
de que os comerciantes alavanquem seus negócios, possibilitando 
uma boa alternativa para a compra de ingressos para concertos, 
ônibus e metrô, assim como, vouchers de presentes. Os varejistas 
também podem usar as carteiras digitais como recompensa pela 
fi delidade de consumidores oferecendo presentes instantâneos, 
descontos e vouchers; mantendo os clientes atualizados sobre 
novas ofertas e produtos.

As projeções indicam que seguimos um caminho irreversível no 
comércio eletrônico. Isso não signifi ca o desaparecimento imediato 
do dinheiro, mas sim o começo de uma grande transformação e o 
surgimento de novos meios de pagamento que complementam os 
tradicionais. No ano passado, a Worldpay processou globalmente 
mais de US$ 580 bilhões, em mais de 15 bilhões de transações, 
sem o uso do dinheiro. Fique preparado para essa nova era de 
pagamentos!

Fonte:
[1] Worldpay Global Payments Report 2016

² Pesquisa Anual sobre o Uso da Tecnologia da Informação da Fun-
dação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV – SP)

³ Pesquisa Anual sobre o Uso da Tecnologia da Informação da Fun-
dação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV – SP)

(*) É Gerente Geral da Worldpay para a América Latina.

A Black Friday é, atualmente, a principal 
data para o varejo eletrônico, à frente até do 
Natal. Segundo levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm), a estimativa de faturamento 
nesse ano é de R$ 2,506 bilhões – um cres-
cimento de 18% em relação a 2016. Como 
qualquer evento de grande porte, o período 
é também acompanhado por alguns percal-
ços inesperados que precisam ser sanados 
de imediato. 

Essas situações podem colocar em risco 
toda a operação, impactando até na redução 
das vendas, o que traria resultados negativos. 
Confi ra quais são as principais surpresas 
que podem ocasionar em problemas para os 
gestores e veja como resolvê-las:

Entrega

Para as vendas realizadas durante a 
Black Friday, é essencial que os lojistas 
estipulem prazos de entrega levando em 

consideração o alto volume de vendas e 
as dificuldades enfrentadas pelas trans-
portadores, como o trânsito e a grande 
quantia de pedidos seguidos. Assim, tra-
balhar com prazos bem elaborados passa 
a ser primordial para evitar reclamações 
posteriores, tendo em vista que o próprio 
cliente já espera por um período maior de 
entrega nessa data. 

Informação

Atuar não só com o descritivo dos anúncios 
dos itens, mas com todas as informações 
relacionadas às compras, é essencial. Assim, 
é possível automatizar o disparo de e-mails 
ou outros tipos de notifi cações, como push, 
para avisar os consumidores sobre a situa-
ção do pedido, indo além das informações 
tradicionais, como aprovação de pagamento, 
emissão de nota fi scal, preparo e envio, e 
aviso caso ocorra algum atraso e o motivo. 
Assim, o público se sente importante perante 

o estabelecimento, relevando os problemas 
ocorridos.

Atendimento pós-venda e evento

Um dos principais pontos que os gestores 
não dão a devida importância é no atendimen-
to que deve ser realizado após a Black Friday. 
Independentemente de qual for a situação 
enfrentada pelo consumidor, a tendência é 
que ele entre em contato por meio dos ca-
nais disponibilizados pelo estabelecimento, 
como redes sociais, telefone, e-mail ou chat. 
De qualquer forma, o usuário deve ser bem 
informado sobre a posição de sua aquisição, 
como faturamento, código de rastreio e status 
da entrega. Todos esses dados devem ser 
de fácil acesso para os responsáveis pelo 
atendimento, possibilitando a resolução de 
problemas.

(Fonte: Fábio Mori é diretor de Marketing (CMO) da 
Tatix, especialista no gerenciamento e operação de 

lojas virtuais. http://www.tatix.com.br/).

Conheça as 3 situações que podem 
surpreender os gestores durante a Black Friday

Os novos modelos da Apple 
nas versões 8, 8 Plus e X chegam 
ao Brasil e apontam um novo 
horizonte também para o setor 
de assistência técnica. Eles 
impressionam não só pela tec-
nologia e design mas também 
pelo valor praticado no Brasil, 
como comenta o fundador da 
Conserta Smart, rede de fran-
quias de assistência técnica 
para smartphones e tablets, 
Felipe Marchese.

"Com preços perto de R$ 
8.000,00, os dispositivos de-
vem incrementar ainda mais 
o setor de assistência técnica, 
até porque o conserto desses 
aparelhos deve custar até 20% 
do preço do aparelho", explica 
Marchese. 

De acordo com ele, o design 
inovador dos smartphones 
possui vidro na carcaça o que 
aumenta as chances de riscos 
e danos no aparelho em caso 
de quedas e acidentes. Troca 
de tela, bateria e troca de vidro 
traseiro devem predominar as 
solicitações de consertos. Com 
isso, a empresa espera aumen-
tar em até 15% o atendimento 
em toda a rede.

Criada em 2014 em Cam-
pinas, a Conserta Smart, tem 
hoje mais de 300 unidades de 

Alto preço de smartphones 
impulsiona assistências técnicas

loja em todo o Brasil e atende 
diariamente mais de 800 ordens 
de serviço, número que cresceu 
350% desde o ano passado. A 
franqueadora pretende atingir 
a marca de 400 unidades no 
fi nal de 2017.

E para quem desejar investir 
em uma unidade, é necessário o 
investimento de R$ 24.900,00 e 
obter um local com no mínimo 
25m². A média de retorno do 
investimento é de seis meses 
e a empresa oferece todo o 
suporte ao franqueado, além de 
treinamento com profi ssionais 
especializados.
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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 vigésimo terceiro dia da lunação. Lua em bom aspecto com Marte deixa o dia bastante ativo e cheio 

de energia. Muita iniciativa e força, mas precisamos concentrar esforços para promover mudanças positivas. Às 

18h38 a Lua entra na fase Minguante e este é o momento de recolhimento. Hora de preservar a energia e usar 

efeitos efetivos de cura e eliminação das situações negativas e superadas em sua vida. A Lua continua em Leão 

aumentando o brilho e dando muita disposição para atividades sociais e para comandar situações.
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No começo do dia o momento é 
bom para fazer exercícios e ativi-
dades físicas, se mexer. Lua em 
bom aspecto com Marte deixa o dia 
bastante ativo e cheio de energia. É 
preciso adaptar-se as situações para 
colocar vários assuntos em ordem 
com enorme agilidade nesta sexta. 
90/290 – Branco.

Muito entusiasmo e disposição ema-
nam com facilidade nos ambientes, 
trazendo alto astral. Durante todo o 
dia há possibilidade de imprevistos e 
humor um tanto pesado. Com a Lua 
em Leão em um bom aspecto com o 
Sol o astral fi ca bem mais festivo no 
fi nal do dia. 44/544 – Azul.

Aguarde os problemas logo serão 
superados e tudo irá para seu devido 
lugar nas suas relações. Há uma 
necessidade de organização e certo 
grau de seletividade no que se quer 
fazer. Precisa manter a confi ança e 
seguir adiante, sem mudanças im-
pulsivas demais. 57/457 – Amarelo.

Pela manhã, maior intensidade e se-
riedade. Há boa disposição para amar 
e ser amado junto com a necessidade 
de aperfeiçoamento dos sentidos. 
Problemas familiares serão vencidos 
aos poucos. Nas primeiras horas 
pode se sentir sobrecarregado pelos 
afazeres devido à pouca paciência. 
20/920 – Cinza. 

A Lua em Leão dá brilho para cati-
var as pessoas e levantar o astral. 
Tenha cuidado com a tendência a 
mudar alguma coisa na sua rotina e 
arrepender-se depois. Não faça nada 
sem pensar muito bem. Precisa tomar 
atitudes mais racionais e cuidar da 
sua saúde. 92/392 – Amarelo.

Com o Sol em direção a Sagitário 
precisa manter a humildade e 
bom senso nas relações pessoais. 
A Lua em Leão dá brilho para as 
relações sociais e faz os encontros 
importantes e marcantes. Apenas 
o ciúme pode ser responsável por 
problemas íntimos e sofrimento 
amoroso. 41/241 – Verde. 

A Lua continua em Leão aumentando 
o brilho e dando muita disposição 
para atividades sociais. Siga passo 
a passo, sem pressa, em direção ao 
que deseja e irá melhorar sua vida. 
Conseguirá o que vem perseguindo 
há muito tempo e realizará em breve 
um sonho. 79/379 – Cinza.

Lua em Leão dá muito entusiasmo 
e disposição trazendo alto astral. 
O Sol em nosso signo expande os 
horizontes e nos leva a se aprofun-
dar nas coisas que desconhecemos. 
Alguém pode ajudar a tomar uma 
decisão importante que vinham 
sendo adiada. 86/786 – Azul. 

Às 18h38 a Lua entra na fase 
Minguante e este é o momento de 
recolhimento. Hora de preservar a 
energia e usar efeitos efetivos de cura 
e eliminação das situações negativas 
e superadas em sua vida. Relaxe e 
imagine um desejo se realizando 
porque logo depois do aniversário. 
90/390 – Branco.

No fi nal da tarde a necessidade de 
organização da sua vida sem fazer 
mudanças importantes. O momento 
é bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. 45/445 – Verde.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e renove a relação à dois 
nesta sexta. O momento é ótimo 
para aperfeiçoar as emoções, sen-
tidos e vontade. Novas situações o 
farão mais feliz compartilhando sua 
intimidade com alguém que está 
amando. 88/488 – Violeta.

Não ligue para o que lhe dizem, mas 
como agem nas relações sociais. Um 
grande amor pode ser atraído para 
perto de você neste seu dia favorável 
da semana, se estiver só. Não desista 
de um sonho porque pode estar 
próximo o momento de ser realizado 
neste fi nal de ano.  22/322 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 10 de Novembro de 2017. Dia de São Leão Magno, 
São Justo, Santa Ninfa, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude 
é a compreensão. Dia do Balconista e Dia do Trigo. Hoje 
aniversaria o jornalista e apresentador Marcelo Tas que com-
pleta 58 anos e a atriz, modelo e apresentadora  Jackeline 
Petkovic que nasceu em 1980. 

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é atraído por todos os tipos 
de relacionamentos, tanto sociais como amorosos. Conserva 
antigas amizades e tem sonhos proféticos e revelações du-
rante o sono. Está quase sempre ligado às artes, à beleza e 
assuntos que o torne conhecido dos demais. Aprecia demais 
o lar à família e o ambiente em que vive, dando um toque 
especial à decoração.

Dicionário dos sonhos
LÁBIOS - Vermelhos, felicidade amorosa. Páli-
dos, pequeno acidente. Belos lábios, terá domínio 
sobre sua vida. Ensanguentados, mudança de 
vida. Números da sorte: 07, 16, 20, 25 e 45

Simpatias que funcionam
Acabar com brigas de casal: Precisa de sa-
bonete novo branco, papel, caneta e milho de 
pipoca. Fure um buraco no meio do sabonete, 
bem fundo. Escreva o nome dos dois no pedaço 
de papel e pedindo que parem as brigas. Enfi e 
o papel dobrado dentro do buraco no sabonete. 
Tome banho com ele, mas antes de terminar, 
cubra com pipoca estourada e guarde bem até 
terminarem as brigas.
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Grupo Babélico

Sustentabilidade
Em tempos de crise e de cons-

ciência com o meio ambiente, ter 
uma casa sustentável é o sonho de 
qualquer um. E isso já é uma reali-
dade e poderá ser vista e visitada 
entre os dias 15 e 19 de novembro 
próximo. A Casa Sustentável conta 
com itens simples que são capazes 
de reduzir o impacto ambiental de 
forma efi ciente, como: aquecedor 
solar de baixo custo, captação da 
água de chuva e sistema caseiro 
de tratamento de resíduos. Além 
disso, a moradia foi construída de 
modo auto sufi ciente. Itens simples 
que buscam reduzir e reutilizar o 
que for possível para produzir o 
menor impacto ambiental e con-
tribuir para a qualidade de vida, 
dentro e fora da casa. Os visitantes 
poderão circular por todos os am-
bientes e ainda tirar suas dúvidas 
para saber como tudo funciona 
dentro da casa. 

Serviço: Museu Catavento, Pq. Dom 
Pedro II, Av. Mercúrio, S/N – Brás. De quarta 
(15) a domingo (19) das 9h às 17h. Ingressos: 
R$ 6 e R$ 3 (meia), grátis aos sábados. 

Nota musical
Já está no ar o novo DVD do NX Zero, “Norte 

Ao Vivo”. O show, gravado em São Paulo em junho 
desse ano, fez parte da turnê do último álbum “Nor-
te” (Deck/2015). Juntos há uma década e meia, Di 
Ferrero (vocal), Gee Rocha (guitarra), Fi Ricardo 
(guitarra), Caco Grandino (baixo) e Daniel Weksler 

(bateria) apresentam 24 músicas em “Norte Ao Vivo”. 
Entre elas, “Meu Bem”, “Fração de Segundo”, “Modo 
Avião”, “Razões e Emoções”, “Cedo ou Tarde”, além 
das novas “Nessa Cidade” e “Sintonia”, apresentadas 
ao vivo pela primeira vez nesse DVD. As faixas já 
estão disponíveis em todas as plataformas digitais. 
DVD e CD (duplo) chegam às lojas neste mês. (www.
youtube.com/watch?v=eAKnadoum8s&t=4841s)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 4

EVP
SACRILEGIO
TROIDAIL

RRLRLAT
SERESTEIROI
SMANCOZC

SEARACONTIDA

ECAIEDCEP

MENTALIZAR
PONTAPEAVI

CDGOVERNA
OIALEAAC
SOMATIZARVI

NVCIERADA

FAVELADAID
LCELULOSE

2/il. 3/aac. 4/avec. 5/erada — seara. 7/pontapé. 8/celulose. 9/somatizar. 10/seresteiro.

Sintoma
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síndrome
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Pecado
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Forma da
régua de
desenho
técnico

"(?) Mes-
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jornal
italiano

Participar
de regata

Má sorte
(pop.)

Extensão
de terra
cultivada
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Camargo, 
apresenta-
dor de TV

Novo Tes-
tamento
(abrev.) 

"A Insus-
tentável

(?) do Ser",
romance
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Marinha
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Deneuve,

atriz
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Dirige
(um
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federativo)
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animal
como o
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Plano (?):
foi iniciado
por Itamar
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de áudio
superior
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Tornar pro-
blema emo-
cional em
mal físico

Letra-
símbolo do

Partido
Verde

(?) Mans,
circuito 

automobi-
lístico

Diz-se da
rês pronta

para o
corte

Fonte das
pulsões

instintivas
(Psican.)

Moradora
de comuni-
dade po-

bre (bras.)

Principal
alimento
do cupim

Garantia de segurança fornecida por uma
empresa da web para seu usuário

O cantor de óperas Calombo (fig.)

Situação respaldada pelo
dito intolerante de que

"bandido bom é bandido morto"
Régis Rösing, jornalista gaúcho

Camareiro

Com, em
francês

Raio
(abrev.)

O (?) do
Brasil:
Sílvio
Caldas

Conceber na
imaginação
(?) inicial:
o da Copa
2014 foi
dado por

jovem com
paralisia

"Central", em CIA
Condição usual 

da unha da
pessoa ansiosa

Lázaro Ra-
mos, ator

Santa
(abrev.)

Latitude
(abrev.)

Passeei à
volta de

Dado de
endereços

Carlos 
(?), ator

Coxo
Façam com
que (o fós-
foro) arda

Comedida
Grito co-

mum após
a topada

Cena de os “11 Selvagens”. 

Em cartaz o espetáculo 
“11 Selvagens” tem a 
temporada prorrogada 
até 2 de dezembro

Com direção e drama-
turgia de Pedro Gra-
nato, a peça reúne 

onze atores em situações 
onde as pessoas perdem o 
controle. No elenco, Anna 
Galli, Bianca Lopresti,  Fhe-
lipe Chrisostomo, Gabriel 
Gualtieri, Isabella Melo, 
Jonatan Justolin, Gustavo 
Bricks, Mariana Marinho, 
Mariana Beda, Rafael Car-
valho e Renan Botelho.  

Indicado ao Prêmio São 
Paulo de Incentivo ao Te-
atro Infantil e Jovem pelo 
texto original de Pedro Gra-
nato, o trabalho foi criado 
ao longo do ano de 2016 
a partir de experiências e 
observações do grupo de 
atores. São cenas do coti-
diano em que explode um 
impulso descontrolado. Da 

“11 Selvagens”
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a

violência à sensualidade, do 
absurdo ao trivial, são onze 
quadros interligados como 

uma camada de sociabilidade 
que pode rapidamente ser 
rompida em nossos dias.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro 
Baima, 78, Vila Buarque, tel. 99642-8350. 
Sextas às 21h e sábados às 19h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 02/12.

SlowKids, brincadeiras ao ar livre.

A 9ª. edição do SlowKids está confi rmada para o dia 
18 de novembro e contará com uma série de atividades 
lúdicas, teatro, música, literatura e arte. O projeto visa 
desacelerar as crianças do universo digital e tecnológi-
co, oferecendo brincadeiras tradicionais, contato com a 
natureza e com outras crianças. O ato de brincar auxilia 
no desenvolvimento da criatividade e incentiva a capa-
cidade de se relacionar com outras crianças. Criado por 
Tatiana Weberman, do Respire Cultura, o SlowKids já 
recebeu 60 mil pessoas em suas oito edições anteriores. 
Atividades durante todo evento: Kombi dos Sonhos, Yoga 
para Crianças, Feira de Troca de Brinquedos, Bambolizar, 
Brincadeiras Tradicionais, entre outras. 

Serviço: Parque Villa Lobos (Área do Piquenique), Av. Prof. Fonseca Ro-
drigues, 2001, Alto de Pinheiros, tel. 2683-6302. Sábado (18) a partir das 10h. 
Entrada franca.

Infantil
Divulgação

O jardim de dentro - Louise Hay
“Um jardim começa com um pequeno pedaço de terra onde 

você joga algumas sementes, rega, cuida e deixa os raios do sol 
agirem.

No começo parece que nada acontece, mas, se você continuar a 
fazer tudo isso, se você for paciente, o jardim irá crescer e fl orir.

Se você pensar em sua vida como um jardim, ou em sua mente 
como um jardim, ela será assim.

De que tipo de jardim você gosta?
O que você quer que aconteça na sua vida?
E quais as sementes que você precisa plantar para que essas 

coisas aconteçam?
Então, escolha os pensamentos que contribuirão para a criação 

do jardim de experiências que você deseja.
Se você plantar esses pensamentos no solo fértil do seu sub-

consciente, eles se nutrirão e poderão crescer.
Se cuidar deles e prestar atenção a eles, um dia você irá des-

cobrir as mudanças que conquistou com uma maravilhosa, farta 
e linda colheita daquilo que você quer.”

Louise Hay In “Aprendendo a gostar de si mesmo”

O quarteto Babélico explora as 
sonoridades do Oriente Médio, 
América Latina, Índia, Península 
Ibérica, África e Brasil em um 
show de instrumentos diversos de 
sopro, cordas e percussões. Com 
Felipe Mancini (violão e guitarra 
de Coimbra), Domingo Duclôs 
(fl auta, clarinete e banjo), Ivan 
Silva (pandeiros e kalimba) e De-
métrius Carvalho (baixo acústico 
e violão de sete cordas).

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Quarta (15) às 19h. Entrada franca.

Sono ridade
Divulgação



Se você liderar uma 

organização por algum 

período de tempo, não 

há escapatória: você vai 

lidar com as crises

A defi nição mais prática 
de crise é quando nós 
olhamos uma situação 

e simplesmente não podemos 
dizer: vamos deixar isso pra lá. 
Sua equipe não vai esquecer, 
você não vai esquecer, simples-
mente não é possível passar 
batido por ela. Quando isso 
acontece, você está em uma 
crise e, como líder, precisa 
fazer algo a respeito. Alguns 
líderes demoram a identifi car 
quando esse momento chega 
e muitas vezes relutam em 
aceitar o fato de que ele é parte 
do problema. 

Quanto mais tempo você de-
morar para admitir seus erros, 
pedir desculpas e enfrentar 
os problemas de frente, mais 
complexa será a crise que terá 
que lidar. E permita-me ser bem 
transparente com você, se crises 
estão sempre acontecendo ao 
seu redor, você é o problema. A 
boa notícia é que é no momento 
de crise que o líder tem a maior 
oportunidade de se destacar 
e mostrar a que veio. É nesse 
momento que a equipe mais 
precisa do líder para desenvol-
vê-la. Pense bem, se a equipe já 
estivesse totalmente pronta ou 
se não existisse crise, o líder não 
seria necessário. 

Existem basicamente três 
tipos de líderes no tocante a 
crises. Aqueles que percebem 
sua chegada com bastante 
antecedência e conseguem 
lidar com ela antes que, de 
fato, se instale. Um segundo 
grupo que não percebe sua 
chegada, mas assim que ela 
aparece consegue lidar de 
forma efi caz; e há um terceiro 
grupo que é acertado em cheio 
e posto de joelhos e não sabe 
sequer de onde veio o golpe. 
Meu objetivo é evitar que você 
caia no terceiro grupo.

Alguns passos são funda-
mentais para lidar com a crise 
de forma efi caz. Ao colocá-los 
em prática, você não somente 
sairá mais rápido da crise, 
como sairá mais forte.
 1) Descubra e defina o 

verdadeiro problema - 
Conforme citado pelo es-
pecialista em liderança 
Max Dupree, “A primeira 
responsabilidade de um 
líder é defi nir a realida-
de”. Muitas vezes líderes 
se pegam apagando in-
cêndio e lidando apenas 
com as consequências 
da crise. Enquanto você 
não identificar o que 
está causando o fogo de 
forma clara e objetiva, 
não poderá de fato extin-
gui-lo. Nesse processo, 
é recomendável buscar 
ajuda de líderes mais 
experientes. Você não 
é o único a passar por 
esse problema, alguém 
provavelmente já passou 
e sobreviveu a ele. 

  Quando você busca a 
opinião de sua equipe 
e de líderes mais expe-
rientes, isso amplia sua 
gama de ferramentas e 
então pode lidar com a 
situação de forma mais 
adequada. Como disse 
Abraham Maslow, “Se 
a única ferramenta que 
você possui é um mar-
telo, você tenderá a ver 
todo problema como um 
prego”.

 2) Seja rápido em agir - 
Uma vez identifi cado o 
problema, velocidade se 
torna essencial. Imagine 
por um momento uma 
aeronave em emergên-
cia. A velocidade dos 
pilotos em tomar as 
devidas providências 
assim que identifi cam 
o problema será o fator 

decisivo entre a morte e 
sobrevivência de todas 
as pessoas a bordo.

 3) Ofereça segurança por 
meio de sua confi ança e 
presença - Líderes não 
lidam com a crise por 
detrás de suas mesas 
ou trancados em seus 
escritórios. Eles entram 
em campo à frente de 
seu time. Para transmitir 
a confi ança necessária 
para que sua equipe 
permaneça com o moral 
elevado, coloque sempre 
em prática os três pontos 
fundamentais: 1 -Saiba o 
que você está fazendo, se 
sua equipe perceber que 
você está desorientado o 
pânico se instalará. 2 -Te-
nha um plano, isso mante-
rá a equipe produtiva e na 
direção correta para fora 
de crise. 3 -Permaneça 
calmo, dessa forma você 
manterá os ânimos sob 
controle e a confi ança 
elevada.

 4) Simplifi que os proble-
mas - É fundamental 
desatar os nós e tornar 
as coisas mais claras 
e fáceis de entender. 
Para simplifi car, elimine 
as reações emocionais 
do processo, principal-
mente as suas. Tratar 
uma crise com emoção é 
como tentar apagar um 
incêndio com gasolina. 
Coloque o problema no 
papel e depois reescreva 
de forma simplifi cada. 
Essa prática geralmen-
te elimina o “sobre” da 
sobrecarga.

 5) Identifi que e apoie os 
infl uenciadores - Para 
colocar esse passo em 
prática, faça as seguintes 
perguntas:

 • Quem são as pessoas 
de maior infl uência? 
Lembre-se quando 
líderes falam, as pes-
soas escutam. Você 
precisa saber quem 
são os líderes de sua 
organização.

 • O que essas pessoas 
pensam a respeito da 
crise?

 • Algum desses líderes é 
parte da crise?

  Peça ajuda para essas 
pessoas. Seu objetivo 
aqui é ter a maior parte 
dos infl uenciadores do 
lado certo da crise.

 6) Decida dar um passo de 
cada vez - Apesar da ve-
locidade ser fundamental 
no processo de resolução 
da crise, dar um passo de 
cada vez é também um 
quesito indispensável. 
Você não quer se atrope-
lar no processo e acabar 
gerando novas crises 
por afobação. Por esse 
motivo sempre coloque 
o primeiro passo em prá-
tica, avalie os resultados, 
faça os ajustes e somente 
então dê o próximo pas-
so. Dessa forma você 
terá um resultado mais 
consistente e com maior 
possibilidade de sucesso.

Crises são inevitáveis. Se 
você é um líder, você terá 
que conduzir sua equipe por 
várias delas ao longo de sua 
jornada. Ao fazê-lo, coloque 
esses passos em prática e suas 
chances de sucesso aumenta-
rão, mas acima de tudo, nunca 
se esqueça de sua integridade 
no processo. Assim como ao 
espremer uma laranja se ob-
têm o suco, ao se espremer 
um líder, o que há dentro dele 
vem para fora. 

A crise não forma as pessoas, 
apenas às revela.

(*) - É Coach e palestrante com 
experiência em desenvolvimento de 
equipes, especialista em liderança e 
membro licenciado do John Maxwell 

Team – a mais relevante equipe de 
formação de líderes do mundo

(www.ricardoresstel.com.br).

Os seis passos
para lidar com as crises 

de forma efi caz
Ricardo Resstel (*)
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Processo Físico nº: 0000963-03.2012.8.26.0191 Controle n° 179/2012 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: União Social Camiliana Requerido: Daniela Marangon. Edital de
Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000963-03.2012.8.26.0191 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, DR(A). Paulo Eduardo de Almeida
Chaves Marsiglia, na Forma da Lei, Etc. Faz Saber A(O) A Daniela Marangon, Brasileira, CPF/MF
Nº 369.593.378-01, RG Nº 42.932.276-8, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União
Social Camiliana, Requerendo O Cumprimento de Sentença Homologatória. Encontrando-se o Réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por edital, para os atos e termos da
Ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a dívida no valor R$ 9.098,82, sob pena de Multa de 10% (dez por cento), além dos
honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) e penhora de bens, na forma do artigo 523, parágrafo
1º, Do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, O réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, Aos 17 de Agosto de 2017.                (09 e 10)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1040654-81.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Grandeur - Sucess - Construções E Pavimentação E
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 02.025.081/0001-00, que Quality Bearings Rolamentos
Ltda - EPP , ajuizou-lhe ação Monitória para recebimento da quantia de R$ 3.570,00, no prazo de 15
dias, referente a duplicata Nº 2944/3, com vencimento em 10/02/2014, com liberação, em caso de
pagamento, de custas e honorários de advogados da autora, ou, no mesmo prazo, para oferecimento
de embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução forçada.
Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 06 de setembro de 2017.                                                                                               (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012502-57.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Rochelly Ferreira dos Santos, Brasileiro, RG 480993324, CPF 376.141.738-13,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 5.667,47, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2017.                                               (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1098753-44.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) DLT Desenvolvimento Logística e Transporte Ltda., CNPJ 06.062.708/0001-53,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento S.A., alegando em síntese: ser devido o pagamento do valor de R$ 15.271,76 referente
fatura de nº149483133, com vencimento em 05/06/2014 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua Citação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer embargos, contados do
transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas
e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1º, do CPC). Não sendo oferecidos os embargos no prazo
marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2017.                                                                       (09 e 10) VALCAPINOX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME. torna público

que recebeu da SEMA a Licença Prévia e de Instalação nº 128/2017, válida até 11/08/
2019 e requereu a Licença de Operação para Fabricação de Válvulas, Registros e Dispo-
sitivos semelhantes, Peças e Acessórios, sito à Avenida Santana do Mundau, nº 1208.
Cidade Parque Alvorada Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo15590/2017.
VANDERLEI COSTA EPP. torna público que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº
143/2017, válida até 19/09/2021, para Fabricação de Máquinas-Ferramenta, Peças e
Acessórios, sito à Rua Florestópolis, nº 61. Cidade Parque São Luiz. Guarulhos/SP. Atra-
vés do Processo Administrativo 66732/2016.
FG COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE FRALDAS LTDA EPP. torna público que recebeu da
SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 141/2017, válida até 20/09/2022, para
Fabricação de Fraldas Descartáveis, sito à Rua Barreiro Grande, nº 117. Cidade Parque
São Luiz. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo 29488/2017.

Um gramado com pregos e minas enterradas, holofotes, cerca 

eletrifi cada e cães de guarda faziam das tentativas de travessia 

um verdadeiro terror para os “desertores” da Alemanha Oriental.

A estrutura quilométrica dividia o “mundo capitalista do 
mundo comunista” e “compartilhava” a Alemanha entre os 
vitoriosos da Segunda Guerra Mundial: a parte Ocidental, 

fi cou nas mãos dos Estados Unidos, França e Reino Unido; a 
Oriental, nas mãos da União Soviética. 

O muro, que no início não passava de uma grande cerca de 
arame farpado, começou a ser erguido à meia-noite e um do dia 
13 de agosto de 1961 por ordens do governo comunista da Ale-
manha Oriental. A justifi cativa era frear imediatamente a fuga de 
milhões de pessoas do lado Oriental e, com o passar dos meses, 
foi construída uma enorme estrutura de concreto, com direito a 
300 torres de segurança e até 20 bunkers.

Ao longo da barreira, havia ainda espaço para 260 locais para 
cães de guarda e bombas terrestres chegaram a ser instaladas 
em alguns pontos. Existia até mesmo um sistema de iluminação 
especial, para verifi car pegadas próximas ao muro, e os soldados 
tinham que tomar cuidado para não ultrapassarem os limites e 
serem considerados fugitivos.

Apesar de toda a segurança, estima-se que mais de 100 mil 
alemães orientais tentaram fugir para o outro lado da fronteira 

entre 1961 e 1989 e mais de 600 foram mortos durante a tentativa. 
Muitos também morriam por conta de “armadilhas” naturais, como 
a travessia de rios. No entanto, muitos historiadores afi rmam que 
soldados ajudavam, sob pagamento de subornos, aqueles que 
conseguiam chegar ao lado ocidental do muro.

A história da queda do muro de Berlim poderia ter sido diferente 
não fosse uma coletiva de imprensa. Durante a conversa com o 
porta-voz do Ministério da Propaganda, Günter Schabowski, foi 
informado que seria liberada a viagem de alemães do ocidente 
para o leste. Então, o jornalista italiano Riccardo Ehrman, que 
atuava como correspondente da ANSA na cidade, fez a fatídica 
pergunta ‘mas quando a lei entrará em vigor?’. ‘Imediatamente’, 
respondeu o alemão. No entanto, essa liberação ocorreria apenas 
no dia seguinte.

Porém, com as agências de notícias já publicando as matérias 
sobre essa nova informação, o povo do lado ocidental do muro 
foi até o lugar e começou a pressionar a abertura, iniciando a 
demolição do local. Já a reunifi cação, de fato, das duas Alema-
nhas ocorreu no dia 3 de outubro de 1990 e teve como principal 
político o então chanceler Helmut Kohl.

Apesar do lado Ocidental saber rapidamente da notícia, a TV 
estatal do lado Oriental evitou noticiar o fato e, quando o fez, 

Claro que teve gente que conseguiu passar de um lado ao 

outro. Estima-se que 10 mil tentaram, mas apenas metade teria 

conseguido, sendo que a grande maioria foi através de suborno. 

No dia 9 de novembro de 1989, uma enorme massa tomou 

os portões de Berlim e exigiu a passagem “imediata”. E os 

berlinenses de ambos os lados começaram a demolição de um 

dos maiores símbolos da Guerra Fria naquela mesma noite. 

Conheça fatos sobre o Muro 
de Berlim, que caiu há 28 anos
O dia 9 de novembro de 1989 é uma das datas mais emblemáticas da História moderna. Naquele 
dia, o “Muro de Berlim”, que separava a capital alemã em duas começou a ruir e o caminho para a 
reunifi cação foi aberto
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afi rmou que era necessária uma autorização para fazer a passagem. 
Enquanto isso, o tenente Harald Jäger liberou a passagem dos 
primeiros cidadãos ocidentais às 23h30 do dia 9 de novembro. 
Apesar do Muro de Berlim ter caído há quase 30 anos, a ideia 
de construir barreiras para impedir a passagem - ou a fuga - de 
pessoas ainda continua viva em muitos países.

Em junho de 2015, o porto francês de Calais inaugurou uma bar-
reira para impedir que imigrantes entrem ilegalmente em barcos 
e naveguem pelo Canal da Mancha até o Reino Unido. Também 
por causa da atual crise imigratória na Europa, o governo da 
Hungria ergueu um “muro defensivo” na fronteira com a Sérvia. 
A barreira de 175 km tem quatro metros de altura é é feita de 
arame farpado. A crise atual gerou dois outros muros - um entre 
a Áustria e a Itália, que teve a construção suspensa após acordos 
políticos, e outro entre Macedônia e Grécia (ANSA).

A revisão do PIB relativo a 
2015 mostrou que a economia 
do país caiu naquele ano em 
volume 3,5% e não 3,8%. A 
constatação é do IBGE, que 
divulgou ontem (9), no Rio de 
Janeiro, o Sistema de Contas 
Nacionais 2010-2015. Revisa-
dos, os números indicam que 
o PIB de 2015 fechou em R$ 
5,996 trilhões.

Os dados são sempre revisa-
das durante os dois anos sub-
sequentes ao período de refe-
rência (2015), “com a fi nalidade 
de apresentar um resultado 
mais detalhado e estruturado 
da situação econômica do país”.

As informações revisadas 
indicam que a maior queda 
por setor em 2015 ocorreu na 
indústria (5,8% em relação a 
2014), seguida pela agropecuá-
ria (3,3%) e serviços ( 2,7%), o 
primeiro resultado negativo na 
série com início em 1996. O PIB 
per capita caiu 4,3% fechando 
em R$ 29,324 mil, em relação 
a 2014 – a maior queda desse 
indicador desde o início da série 
histórica em 1996. Segundo 
os números hoje divulgados, 
as quedas mais recentes ocor-

Maior queda do PIB em 2015 ocorreu na indústria (5,8%), 

seguida pela agropecuária (3,3%). 

IBGE revisa PIB e economia teve queda 
menor que a anunciada em 2015: 3,5%
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aumento de 6,4% na renda, 
superior ao do consumo que 
cresceu naquele ano 5,4%”. 
A revisão dos dados indica 
que o setor externo foi o 
único a contribuir positiva-
mente para o PIB de 2015, 
com crescimento de 6,8% no 
volume exportado de bens e 
serviços, enquanto as impor-
tações fechavam em queda de 
14,2% - a maior baixa desde 
os -15,1% de 1999.

Quanto ao setor de serviços, 
que teve a primeira queda da 
série iniciada em 1996, das sete 
atividades pesquisadas, apenas 
a atividade administração, de-
fesa, saúde, educação pública 
e seguridade social fechou 
com crescimento em relação 
a 2014: 0,2%. Já a queda de 
7,3% do setor de comércio foi 
infl uenciada pela retração nas 
vendas de produtos industriais. 
Responsável por 62,5% do PIB, 
a queda de 3,2% no consumo 
das famílias exerceu o principal 
impacto negativo na compo-
sição do PIB de 2015. Foi a 
primeira queda desde o -0,4% 
de 2003 (ABr).

reram em 2014 (-0,4%), 2009 
(-1,2%) e 2003 (-0,2%).

Pelos números divulgados, é 
possível constatar que o consu-
mo das famílias, que representa 
62,5% do PIB, caiu 3,2% em 
2015, registrando a primeira 
queda desde o -0,4% de 2003. 
A taxa de investimento recuou 
para 17,8%, um recuo que 
chega a 3,1 pontos percentuais 
em relação ao pico da série 
histórica em 2013, quando a 
taxa de investimentos chegou 

a 20,9%. Apesar da queda de 
3,2% no volume do consumo 
das famílias entre 2014 e 2015, 
ainda no âmbito das famílias, a 
poupança teve aumento nomi-
nal de 25,2%, na mesma base 
de comparação.

Para o gerente de Contas 
Nacionais do IBGE, Carlos 
Sobral, “o fato de 2015 ter sido 
um ano de crise fez com que 
as famílias controlassem os 
gastos. Além disso, em termos 
nominais, o crescimento da 
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Pessoas fazem loucuras 

para poder comprar ou 

viver aquilo que não 

condiz com sua realidade

Certo dia, estava na casa de 
um amigo conversando quan-
do, de repente, passou um 

comercial de TV com uma mulher 
exuberante e maravilhosa dos pés 
à cabeça. Eu perguntei o que ele 
achava e fui surpreendido com a 
seguinte resposta: “Eu acho lindo 
Erik, mas não quero para a minha 
vida. Por mais linda que ela seja, 
jamais faria o que minha mulher fez 
por mim, não seria a mãe dos meus 
atuais fi lhos e não há ninguém que 
eu possa substituir na minha família”.

Refl eti muito e cresci com o ensi-
namento contido naquela, aparente, 
resposta simplória. Poucos dias se 
passaram, eu estava trafegando pela 
rodovia e passou por mim um carro 
esplendoroso, uma Ferrari. Apreciei, 
mas lembrei do que o meu amigo me 
havia dito, e tive a consciência de 
que eu posso achar bonito, mas não 
necessariamente preciso ter aquilo 
em minha vida para me sentir feliz.

Às vezes, percebo as pessoas 
fazendo loucuras para poder 
comprar ou viver aquilo que não 
condiz com sua realidade e, por 
isso, pagam caro logo em seguida. 
Eu quero viver todas as alegrias, 
mas somente aquelas que não 
tirem o meu sono. Já parou para 
pensar como muitas pessoas são 
ótimas conquistadoras e péssimas 
amantes? Sim, somos ótimos na 
arte da conquista, mas parece que 
somos mestres em desprezar o que 
já foi conquistado.

O ser humano tende a desejar e 
valorizar muito uma coisa e, quando 
consegue obtê-la, em pouco tempo 
já começa a desejar uma próxima 

meta. Por um lado, isso é bom, pois 
estar sempre entusiasmado e com-
prometido com novas realizações 
nos desafi a e impulsiona a ser e 
esperar o melhor. Por outro lado, 
é possível ver muitos casos onde 
a grama verde do vizinho é mais 
bonita, ou seja, o que eu não tenho 
é o que eu tanto quero e desejo.

Uma sociedade consumista con-
diciona a felicidade ao lançamen-
to, nos incentiva a querer sempre 
um novo modelo de celular, o carro 
do ano e assim vai. O problema é 
quando isso se torna uma obses-
são, a alegria da conquista em 
pouco tempo se torna a angústia 
de não possuir algo que acabou de 
ver e julgou diferente ou melhor 
diante daquilo que se vive.

Spencer Johnson, autor do livro 
‘Picos e Vales’, disse: “É feliz quem 
valoriza o que tem, é infeliz quem 
valoriza o que falta”. Valorizar o 
que tem não signifi ca ser passivo, 
ou se ater apenas a bens materiais, 
mas valorizar a saúde, a família, 
o trabalho e assim por diante. Eu 
aprendi a importância de saber 
separar, a diferença enorme entre 
achar bonito e querer para a sua 
vida, ou seja, você pode até apre-
ciar, mas entender que, às vezes, 
o custo para agregar aquilo na sua 
vida poderia lhe render diversas 
perdas materiais e emocionais.

Respeito quem pensa diferente, 
mas imagino que o relato que fi z 
acima seja um estágio mais avan-
çado sobre a real consciência de 
felicidade. Que cada um possa 
agregar o melhor à sua vida! 

(*) - É palestrante de vendas e 
motivação, especialista em vendas 

com qualifi cação internacional, 
consultor e autor de diversos livros, 

entre os quais, “Atendimento Mágico 
- Como Encantar e Surpreender 

Clientes” (www.erikpenna.com.br). 

Quer ser feliz? Valorize 
as suas conquistas

Erik Penna (*)

Página 10 São Paulo, sexta-feira, 10 de novembro de 2017

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: NIDVALDO JOSÉ NEGUEIROS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de equipamentos, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 01/06/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Negueiros 
e de Maria Izabel Sobral Negueiros. A pretendente: SILVETE MANI DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Altônia, Comarca de Xambrê - PR, no dia 
05/09/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lazaro 
Fernandes da Silva e de Ignêz Aparecida Mani da Silva.

O pretendente: RICARDO ESBANO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 26/12/1981, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira Dias e de Silvia Esbano Dias. A pretendente: LILIAN 
SANCHES MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/06/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Saturnino Moreira dos Santos Junior e de Alice Sanches dos Santos.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/03/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Alves e de Ivanilda 
Aparecida da Silva Alves. A pretendente: JOYCE DANIELLE COSTA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão orientadora sócio educativa, nascida nesta Capital, Indianópo-
lis - SP, no dia 05/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Carlos do Nascimento e de Sandra Aparecida Raimundo Costa do Nascimento.

O pretendente: CARLOS JÚNIOR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Arapiraca (Distrito de Campo Algre) - AL, no dia 30/12/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Marialuzia Conceição Silva. A 
pretendente: NAIARA ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Xique-Xique - BA, no dia 10/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edilson Evangelista dos Santos e de Gildeni da Silva Rocha.

O pretendente: MIGUEL ANGEL CALLE ESCOBAR, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido La Paz, Bolivia, no dia 24/07/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hilarion Calle Condori e de Julia Escobar de Calle. A 
pretendente: NATY SOLIDAD OSCO AJNO, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em Cuipa Hilarji, Ingavi, La Paz, Bolivia, no dia 12/07/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Andres Osco Cusi e de Damiana Ajno Tucucusi.

O pretendente: ROBERT WAGNER SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 12/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner José do Nascimento e 
de Margaret Cristina da Silva. A pretendente: KATIA ROBERTA ANGELO VICENTE, 
estado civil viúva, profi ssão auxiliar de cabeleireiro, nascida nesta Capital, Casa Verde - 
SP, no dia 14/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Roberto de Angelo e de Maria Aparecida Alves de Souza Angelo.

O pretendente: VINICIUS AUGUSTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 04/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Tadeu Augusto da Silva e de Silvani Rosa de Souza. A pretendente: 
THAIS SOUSA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Guarujá (Bertioga) - SP, no dia 17/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Marcos de Lima e de Maria Josina Andrade de Sousa de Lima.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 19/08/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alcantara Rodrigues da Silva e de Marleide 
Alves da Silva. A pretendente: SHEILA DA SILVA ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
coordenadora de T.I., nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 11/10/1983, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Araujo e de Angela Sebastiana da Silva.

O pretendente: ROBSON NEVES SOARES, solteiro, profi ssão montador, nascido em 
São Paulo - SP, 29/07/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Neves Soares e de Maria Helena Soares. A pretendente: JULIANA 
SERRANO ALMEIDA, divorciada, profi ssão contadora, nascida em São Paulo - SP, 
13/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dario 
Canale Almeida e de Sonia Serrano Almeida.

O pretendente: BERNARDO DE SOUZA BRAGA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Teresópolis - RJ, 14/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Frederico Passos Braga e de Mirna de Souza Braga. A 
pretendente: LÍGIA CAMILO RIBEIRO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
João do Mereti - RJ, 17/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Ione Camilo Ribeiro.

O pretendente: PATRICK OLIVEIRA MATOS, solteiro, profi ssão contador, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, 04/10/1985, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Resende de Matos e de Solange Maria Pereira Mello 
Oliveira Resende de Matos. A pretendente: GABRIELLA RUIZ VITORINO, solteira, 
profi ssão contadora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 19/03/1990, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de José de Oliveira Vitorino e de Olga 
Suely Carvalho Ruiz.

O pretendente: JORGE ANDRÉ KÖNIGSBERGER, divorciado, profi ssão arquiteto, 
nascido em São Paulo - SP, 03/06/1949, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Heinz Arthur Königsberger e de Vera Königsberger. 
A pretendente: GISELLE VERVLOET CORTELETTI, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em Canguçu - RS, 12/10/1972, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lha de Celso Luiz Corteletti e de Anselma Faustini Vervloet Corteletti.

O pretendente: NORIVAL SCANDELAI JÚNIOR, solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Votuporanga - SP, 15/05/1979, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de Norival Scandelai e de Luzia da Gloria Schiavoni Scandelai. A pretendente: 
DÉBORA D’ELBOUX BERNARDINO, solteira, profi ssão estudante, nascida em Bela 
Vista do Paraiso - PR, 24/03/1989, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de Valmir José Bernardino e de Maria Augusta D’Elboux Bernardino.

O pretendente: JOÃO BATISTA NUNES JUNIOR, divorciado, profi ssão diretor de 
marketing, nascido em São Paulo - SP, 09/08/1980, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Nunes e de Alba Tania Gorski Nunes. A 
pretendente: DANYLLA DANNENBERG CAMPOS, solteira, profi ssão relações públicas, 
nascida em São Paulo - SP, 09/10/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Pereira Campos e de Ligia Dannenberg Campos.

O pretendente: EDUARDO DE STEFANO MENIN, solteiro, profi ssão cineasta, nascido 
em São Paulo - SP, 15/12/1980, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Odorico Nilo Menin Filho e de Maria Suzana De Stefano. A 
pretendente: ISABEL THOMAZI DE ANDRADE, solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em São Paulo - SP, 01/03/1980, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Vitor Paulo de Andrade e de Leila Thomazi de Andrade.

O pretendente: FRANCISCO ALCANTARA GARCIA DA SILVA NETO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, 14/01/1991, residente e domiciliado na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alcantara Garcia da Silva Junior e 
de Valeria Amato Garcia da Silva. A pretendente: GABRIELA GARCIA GONÇALVES, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Uberlância - MG, 03/12/1990, residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Marcus Nascimento 
Gonçalves de Oliveira e de Viviane Corrêa Garcia de Freitas Oliveira.

O pretendente: FELIPE FREIRE, solteiro, profi ssão gerente de contas, nascido em São 
Paulo - SP, 04/03/1991, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de 
Joaquim Souza Freire e de Maria Angélica da Silva. A pretendente: JULIANA VIANNA E 
SILVA, solteira, profi ssão ilustradora, nascida em São Paulo - SP, 24/05/1993, residente 
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de André Arnaldo de Azambuja e Silva 
e de Vera Lúcia Behrend Vianna e Silva.

O pretendente: ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO, solteiro, profi ssão produtor 
musical, nascido em São Paulo - SP, 13/06/1982, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Oliveira do Nascimento e de Silvia Maria 
Carvalho do Nascimento. A pretendente: MARIA MANOELA PAIXÃO DE LIMA, solteira, 
profi ssão colorista, nascida em Recife - PE, 11/11/1979, residente e domiciliada na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Antonio Rabello Alvares de Lima e 
de Maria Rosalia Paixão de Lima.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: NELSON CHEINQUER, solteiro, profi ssão médico, nascido em Porto 
Alegre - RS, 25/06/1974, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, fi lho de Mauricio Cheinquer e de Dacia Faermann Cheinquer. A convivente: 
DANIELA FETTER TELLES NUNES, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Pelotas - RS, 22/09/1972, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Carlos de Araujo Telles Nunes e de Eliane Fetter Telles Nunes. 
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro.

O convivente: WILSON YOSHIHIRO TAKEUCHI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, 26/11/1966, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Hisashi Takeuchi e de Hiroko Takeuchi. A convivente: TATIANA 
BARGAS DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos - SP, 
06/03/1980, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Carlos Sousa de Oliveira e de Cecilia Dalva Bargas. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ MARTINS BRAGANÇA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão desenhista industrial, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/05/1985, residente e 
domiciliado na Casa Verde, nesta Capital - SP, fi lho de Ariovaldo Aparecido Croce Bragança 
e de Maria Cristina Martins. O pretendente: RICARDO LUIZ MANGABEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 
05/05/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Mangabeira e 
de Marta Justino Mangabeira. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de 
residência do pretendnete André Martins Bragança. Obs.: Cópia do edital de proclamas 
enviada ao Cartório de residência do pretendente André Martins Bragança.

O pretendente: MICHEL KOUTCHOUK, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/05/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Zeweli Georges Koutchouk e de Enta Jeanne Koutchouk. A 
pretendente: WILMA INÊS FERRARI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fi ssão dentista, nascida em Pederneiras - SP, no dia 12/01/1959, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Natal Ferrari e de Zenaide Corrêia Bernardes Ferrrari.

O pretendente: LUIS AUGUSTO MARTINS PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em Taboão da Serra - SP, no dia 
08/03/1991, residente e domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, fi lho de Vitor da Silva 
Pinto e de Lucia Ventura Martins Pinto. A pretendente: FERNANDA CRISTINA MORI 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Ribeirão Preto - SP, no dia 31/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Roberto da Silva e de Cristina Carlos Mori da Silva. Obs.: Cópia do Edital 
de Proclamas enviado ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO FARAONE DUTRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/11/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcus Luiz da Silva Dutra e 
de Maria Aparecida Faraone Dutra. A pretendente: MARIA LUANA GONÇALVES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Mauriti - CE, no 
dia 15/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano 
Ananias da Silva e de Audeci Gonçalves da Silva.

O pretendente: THIAGO DA COSTA LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 21/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Luiz Neto e de Maria da Costa Luiz. A pre-
tendente: TATIANA LECI DE AQUINO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 20/11/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Leci de Aquino.

O pretendente: FLAVIO DE LIMA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 21/09/1976, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rodrigues Rosa e de Esmeralda 
Maria de Lima Rosa. A pretendente: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 03/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roseli 
Aparecida de Lima.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE BARNA, estado civil solteiro, profi ssão educador 
físico, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 25/10/1986, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Barna e de Marlete Emilia Barna. A 
pretendente: SILVANA KARPIUK DA SILVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 21/09/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Heitor Dutra da Silveira e de 
Maria Salete Karpiuk da Silveira. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado 
no Cartórios de residência do contraente.

O pretendente: PAULO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/06/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abilio Pereira e de Alice das Neves Cardoso. 
A pretendente: PRISCILLA GUEDES DEMETRIO, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/06/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Demetrio e de Lilian 
Guedes Demetrio.

O pretendente: MARCIO YOCHIO KITAZUKA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 27/06/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kenji Kitazuka e de Isabel 
Kitazuka. A pretendente: CAMILA REZENDE FRANÇA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 22/11/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristino Ferreira de França e 
de Rosangela Gonçalves Rezende.

O pretendente: GILBERTO DA COSTA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Guadalupe - PI, no dia 15/12/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Lopes da Silva e de Maria 
José da Costa e Silva. A pretendente: LEILA MARTINS MAGALHÃES, estado civil 
viúva, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/11/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gildo Eloi Martins 
e de Yvonne Martins.

O pretendente: DIEGO BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
cnc, nascido em São José dos Campos (1º Subdistrito) - SP, no dia 31/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Rodolfo dos Santos 
e de Angela Maria Barros dos Santos. A pretendente: JENIFFER BISPO DE MATOS 
LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campinas (3º Subdistrito) - SP, 
no dia 09/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ivanio José Lopes e de Fabiana Bispo de Matos.

O pretendente: IGOR AUGUSTO LABAKI GONÇALO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/10/1990, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rafael Alberto Gonçalo e de Amelia 
Maria Genovez Labaki. A pretendente: ERIKA VIANA CAJÉ, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nivalci Viana Cajé e de Maria 
Ireuda Viana Gabriel.

O pretendente: GUSTAVO MOYANO VRIJDAGS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão corretor de imóveis, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
10/03/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josemir Silva Vrijdags 
e de Telma Darci Moyano Vrijdags. A pretendente: AMANDA CRISTINA LIMA FÁVE-
RO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professor prático no ensino 
profi ssionalizante, nascida em Lages - SC, no dia 06/03/1995, residente e domiciliada 
em Brasília - DF, fi lha de Fábio David Fávero e de Gleide Antunes de Lima Fávero e 
de Gleide Antunes de Lima Fávero. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas procedente do 
RCP do 4º Ofício do Distrito Federal, expedido aos 03 de novembro de 2017, local de 
residência da pretendnete.

O pretendente: RENATO GUAZZELLI MARTELLO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cineasta, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/06/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Dias Martello e de Eleuza Vania Maria 
Guazzelli Martello. A pretendente: CLAUDIA GIOVANAZZI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
06/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alceu Giovanazzi e de 
Marilia Thereza Alonso Giovanazzi.

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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Segundo o presidente do 
Departamento Científi co 
de Saúde Escolar da en-

tidade, Joel Bressa da Cunha, 
a SBP tem uma preocupação 
ampla com todos os aspectos 
ligados à saúde das crianças e 
adolescentes.

“É um assunto importante, 
que precisa ser mais enten-
dido pelos pediatras, porque 
eles têm ação fundamental, 
tanto na prevenção quanto no 
encaminhamento das questões 
de violência”, disse Cunha, 
explicando que o bullying deve 
ser mais abordado dentro dos 
consultórios médicos. O pró-
prio pediatra pode intervir e 
orientar pais e fi lhos, conforme 
a gravidade da violência, desde 
uma conscientização no próprio 
consultório, a abordagem direta 
na escola, até o encaminhamen-
to para um especialista.

“Uma atitude ativa do pedia-
tra é importante para evitar 
consequências graves. Per-
guntar como o paciente está 
indo na escola é simples, dar 
orientações”, acrescentou 
Cunha. No guia, há uma série 
de informações, inclusive para 
identifi car bem o bullying. “A 
gente caracteriza o bullying 
como a intenção de humilhar. 
Não é algo com a intenção de 
causar um dano muito gran-
de. Mas, por ser mais leve na 
intenção, não quer dizer que 
não tenha consequências mais 
graves, tanto físicas quanto 
psicológicas”, disse.

País e responsáveis devem fi car atentos a sinais  de ocorrência de bullying nas escolas.

Prevenção ao bullying também deve 
ocorrer em consultórios pediátricos
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou um guia sobre bullying, para que pais, adolescentes e 
professores possam enfrentar e prevenir essa prática, especialmente nas escolas

De acordo com Cunha, os 
espectadores também são parte 
das estratégias de prevenção ao 
bullying. “É importante tornar 
visível a questão do bullying e 
incentivar todos a falar sobre 
isso e a conversar com os 
adultos para que a ação não 
aconteça. Se todos estiverem 
motivados e orientados a falar, 
pode não partir do alvo, mas da-
queles espectadores”, afi rmou. 

O Guia Prático de Atualização 
sobre Bullying está disponível 
em (http://www.sbp.com.br/
fi leadmin/user_upload/20032d-
GPA_-_Bullying.pdf). (ABr)

O documento da SBP traz 
também orientações sobre ati-
tudes a serem adotadas pelos 
diferentes atores. Por exem-
plo, no caso daquela criança 
ou adolescente que é alvo de 
bullying, a SBP recomenda que 
os pais observem a presença 
frequente de sinais de trauma, 
como ferimentos e hemato-
mas, alterações repentinas 
de humor, apresentação de 
desculpas para não ir à escola, 
comportamento agressivo ou 
busca de novas amizades fora 
da escola.

Para Cunha, tanto o alvo 

quanto o autor do bullying têm 
que ser vistos com atenção 
especial, pois eles têm mais 
possibilidade de apresentar, 
ou de desenvolver no futuro, 
problemas ligados à saúde men-
tal, como ansiedade, depressão 
e uso de drogas. No caso da 
criança ou do adolescente 
que pratica atos de agressão 
contra os colegas, a SBP pede 
que os pais e responsáveis não 
ignorem a situação, busquem 
respostas para os motivos do 
comportamento e evitem o uso 
da violência para resolução do 
problema.
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