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“O vigor físico é bom, 
o vigor intelectual 
melhor ainda, mas,  
muito acima de 
ambos, está o vigor 
do caráter”.
Theodore Roosevelt (1858/1919)
26º Presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +1,28% Pontos: 
73.437,27 Máxima de +1,55% : 
73.632 pontos Mínima de -0,17% 
: 72.390 pontos Volume: 8 bi-
lhões Variação em 2017: 21,93% 
Variação no mês: -1,17% Dow 
Jones: -0,35% 
(18h36) Pontos: 23.375,68 
Nasdaq: -0,11% (18h36) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2631 Venda: R$ 3,2636 
Variação: -0,47% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2782 Venda: R$ 
3,2788 Variação: -0,06% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2270 
Venda: R$ 3,4030 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,20% ao 
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.296,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,4% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,001 
Variação: +0,68%.

Cotação: R$ 3.262,00 Variação: 
-0,55% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,1802 Venda: US$ 1,1802 
Variação: +0,27% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8470 Venda: R$ 
3,8490 Variação: -0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7600 Ven-
da: R$ 4,0000 Variação: estável.

tos: 6.785,67 Ibovespa Futuro: 
+1,23% Pontos: 73.695 Máxi-
ma (pontos): 73.985 Mínima 
(pontos): 72.670. Global 40 
Cotação: 919,392 centavos de 
dólar Variação: -0,19%.

O presidente do Banco 
Central, Ilan Gol-
dfajn, afirmou na 

sexta-feira (17), durante 
evento em São Paulo, que a 
retomada dos investimentos 
“é o próximo passo esperado 
para o País gerar crescimen-
to sustentável no médio e 
no longo prazos”. Segundo 
ele, os esforços do governo 
na área de infraestrutura e 
na privatização são alicer-
ces importantes para este 
crescimento sustentável. 
Ele participou na reunião 
plenária do Instituto para o 
Desenvolvimento do Varejo 
(IDV) e voltou a afi rmar que 
o avanço do consumo tem 

Retomada de investimento 
em infraestrutura é o próximo 
passo para gerar crescimento

sido um “instrumental” para 
a retomada da economia.

“A rápida queda da infl ação 
elevou o poder de compra da 
população e ajudou a explicar 
essa recuperação via consu-
mo”, pontuou. “Esse é um 
movimento calcado em bases 
mais sólidas do que no passado, 
pois se baseia em um aumento 
permanente de renda e na re-
dução do endividamento das 
famílias ocorrido nos últimos 
dois anos”. Para ele, os dados 
mais recentes da economia 
também seguiram apontando 
para uma recuperação gradual.

“Até agosto, o índice de ati-
vidade econômica do Banco 
Central acumula crescimento 

de 0,3% no ano. A taxa de 
desemprego medida pela Pnad 
caiu para 12,4% no trimestre 
encerrado em setembro, após 
atingir o pico de 13,7% em 
março de 2017. Além disso, 
na avaliação de analistas de 
mercado, as estimativas de 
crescimento do PIB são de 
0,7% para 2017 e 2,5% para 
2018”, citou Goldfajn. Citou 
ainda a melhora no mercado 
de crédito. “As taxas de juros 
bancárias seguem em queda e 
se encontram em 27% ao ano 
para as famílias e 16% ao ano 
para as empresas”, afi rmou. 
“Em paralelo às quedas nas 
taxas, o crédito às famílias vem 
aumentando”.

Os esforços do governo na área de infraestrutura e na privatização são alicerces
importantes para este crescimento sustentável.

Goldfajn aproveitou para 
novamente citar uma série de 
medidas e iniciativas tomadas 
pela instituição no âmbito da 
Agenda BC+, para reduzir o 
custo de crédito e estimular 
a concorrência. Entre elas, 

citou a regulamentação da 
Letra Imobiliária Garantida, a 
criação do registro eletrônico 
de garantias para empréstimos, 
o enquadramento das institui-
ções fi nanceiras em diferentes 
segmentos, as consultas pú-

blicas para regulamentação 
de fi ntechs, a tramitação da 
proposta do novo cadastro 
positivo, o novo marco legal 
para punição de instituições 
fi nanceiras e a criação da Taxa 
de Longo Prazo (TLP) (AE).

Descarte irregular 
Na madrugada de sexta-feira 

(17), dois caminhões que estavam 
descartando entulhos na região do 
Ipiranga foram apreendidos pela 
GCM. Os caçambeiros ilegais foram 
surpreendidos pela fi scalização na 
Rua Yoshio Takata, próximo da 
Av. Miguel Estéfano, no Cursino. 
A GCM está agindo contra os in-
fratores e cumprindo a missão de 
manter as operações contínuas 
em conjuntos com os órgãos de 
fi scalização da Prefeitura.

A taxa de subutilização da 
força de trabalho no país fi -
cou praticamente estável no 
terceiro trimestre do ano, fe-
chando em 23,9% do mercado 
de trabalho – crescimento de 
apenas 0,1 ponto percentual 
frente aos 29,8% relativos ao 
segundo trimestre. Os núme-
ros, no entanto, signifi cam que 
ainda representa 26,8 milhões 
de pessoas sem trabalho ade-
quado no país.

Os dados fazem parte da 
Pnad Contínua, divulgados na 
sexta-feira (17), pelo IBGE. A 
taxa de subutilização agrega 
a população desocupada, os 
subocupados por insufi ciência 
de horas e os que fazem parte 
da força de trabalho potencial. 
Deste total apurado pelo IBGE, 
18,5% (o equivalente a 19,2 
milhões de pessoas) diziam 
respeito à taxa combinada de 
subocupação por insufi ciência 
de horas trabalhadas e desocu-

Os brasileiros estão mais 
confi antes na economia do país 
e com a possibilidade de uma 
melhoria em sua situação fi nan-
ceira. É o que mostra a pesquisa 
feita pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) em 
parceria com a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). O índice de confi ança 
do consumidor aumentou 2,4% 
entre setembro e outubro, ele-
vando a medição de 41,3 para 
42,1 pontos. 

Na avaliação do presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro, o 
país está retomando o cresci-
mento, embora de forma lenta. 
Ele acredita que a percepção 
virá nos próximos meses e com 
isso haverá um resgate maior 
da confi ança. “A mais aguar-
dada mudança é a redução do 
desemprego, que já registrou 
queda nos últimos meses, mas 
ainda permanece elevado e foi 
fortemente infl uenciado pelo 
aumento da informalidade”, 
disse o executivo.

Dos 801 consumidores ouvi-
dos, 83% consideraram que as 
condições atuais da economia 
ainda não são boas. Para 42%, 
um dos principais pontos nega-
tivos é o desemprego. Embora 
reconheçam que a infl ação vem 
caindo, 30% ainda veem os rea-
justes de preços como um obstá-
culo ao crescimento econômico. 
Para 13%, o que prejudica são 

O índice de confi ança do 
consumidor aumentou 2,4% 

entre setembro e outubro.

Um grupo de manifestantes 
esteve na sexta-feira (17), pela 
manhã, em frente à entrada da 
Cadeia Pública José Frederico 
Marques, em Benfi ca, zona nor-
te, do Rio, para comemorar um 
ano de prisão do ex-governador 
Sérgio Cabral. 

O grupo é formado por bom-
beiros militares, que sempre 
realiza manifestações, porque 
o então governador Cabral de-
terminou que a tropa de elite 
da PM, formada pelo Bope e 
Batalhão de Choque invadisse 
o quartel central do Corpo de 
Bombeiros, durante greve dos 
militares. A invasão ocorreu no 
momento em que familiares dos 

bombeiros estavam dentro do 
quartel e a tropa da PM agiu 
com rigor, atirando bombas de 
gás lacrimogêneo e prendendo 
os líderes do movimento. 

O grupo cortou um bolo, 
tocou marchinhas de carnaval, 
soltou fogos de artifício e tra-
zia um cartaz com a inscrição: 
“Parabéns Sérgio Cabral por um 
ano de cadeia”. Os manifestan-
tes também deram boas-vindas 
ao presidente da Alerj, Jorge 
Picciani e os deputados Paulo 
Melo e Edson Albertassi, que 
passaram a primeira noite na 
mesma cadeia pública, por 
determinação do TRF da 2ª 
Região (ABr).

Bombeiros comemoram um ano da prisão de Sérgio Cabral,
em frente ao presídio.

São Paulo - O presidente do 
Banco Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, se comprometeu a mon-
tar um grupo de trabalho com o 
objetivo de buscar soluções ao 
alto custo de crédito pago pelas 
empresas do varejo, durante 
reunião na tarde de sexta-feira 
(17) com empresários do se-
tor. Segundo Antonio Carlos 
Pipponzi, presidente do Ins-
tituto para Desenvolvimento 
do Varejo (IDV), entidade que 
organizou o encontro, o grupo 
será constituído “proximamen-
te”, com duas reuniões a serem 
realizadas ainda neste ano. 

O IDV, segundo ele, terá 
dois representantes nesse 
grupo. “Alguns temas podem 
ser tratados em prazos mais 
curtos, outros, não, por ter uma 
complexidade maior, como 
prazos de cartão de crédito”, 
disse Pipponzi, referindo-se aos 
prazos, considerados dilatados 
por alguns lojistas, de recebi-
mento das vendas por cartão 
de crédito

Os executivos do setor apro-
veitaram o encontro com 
Goldfajn para criticar a con-
centração bancária, que leva 
a juros mais caros, e a rigidez 
nas regras observadas em 
vendas por cartões. “Tivemos 
a oportunidade de mostrar ao 

Presidente do Banco Central, 
lan Goldfajn.
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Em 2015, do total de 2,5 
milhões de empresas ativas no 
Brasil, 25.796 eram empresas 
de alto crescimento, o equiva-
lente a 1% do total. Empresas 
de alto crescimento são aquelas 
que ampliaram em média em 
20% o número de empregados 
durante três anos consecutivos 
e tinham dez pessoas ocupadas 
no início do triênio. Em com-
paração a 2014, o total de com-
panhias de alto crescimento 
caiu 17,4%, somando 5.427. As 
informações foram divulgadas 
sexta-feira (17) pelo IBGE.

As empresas de alto cres-
cimento representavam 5,4% 
das ativas com dez ou mais 
pessoas ocupadas assalaria-
das em 2015. A coordenadora 
da pesquisa Estatísticas de 
Empreendedorismo 2015 do 
IBGE, economista Isabella 

Elas podem ser poucas, mas 
são importantes na economia.
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Empresas de alto crescimento 
caem 17,4% em 2015, diz IBGE

em relação a 2012; em 2014, 
atingiu -6,4% sobre 2013 che-
gando a -17,4% em 2015 em 
comparação a 2014.

A economista lembrou que a 
crise no país infl uenciou os re-
sultados com infl ação em alta, 
desemprego crescente e massa 
salarial caindo. Salientou que 
cumprir a condição de ser uma 
empresa de alto crescimento 
não é fácil porque ela tem que 
crescer, em média, 20%. Expli-
cou que essas empresas medem 
o ritmo de contratação e, em 
épocas de crise, tendem a dimi-
nuir em termos de número. Ela 
destacou, que apesar de repre-
sentarem 1% das empresas do 
país, responderam “por 67,7% 
do total de postos de trabalho 
gerados de 2012 a 2015 [por 
empresas com mais de uma 
pessoa ocupada]” (ABr).

Nunes, observou que esse é 
o terceiro ano consecutivo de 
queda do número de empresas 
de alto crescimento. “O que 
chama a atenção em 2015 é 
a magnitude dessa queda”. 
Em 2013, o recuo foi de 5,2% 

Comemorado um ano da 
prisão de Cabral

Gilmar é eleito 
‘zagueiro do ano’ 

São Paulo - Críticas à atuação 
do ministro Gilmar Mendes 
no STF e no TSE ao longo de 
2017, feitas pelo ex-jogador da 
seleção brasileira de futebol 
Juninho Pernambucano, tive-
ram grande repercussão nas 
redes sociais. Em publicação 
no Twitter, Juninho aproveitou 
a proximidade do fi m do ano, 
quando são eleitos os melhores 
jogadores da temporada, para 
“eleger” Gilmar Mendes como 
o melhor zagueiro do ano.

“Agora na hora de escolher 
os melhores, não esqueçam do 
melhor zagueiro da temporada. 
Protegeu seu time, não deixou 
passar nada, nem por cima 
nem por baixo e ainda liberou 
seus atacantes pra ficarem 
bem livres no jogo. Parabéns 
Gilmar Mendes, jogou demais”, 
escreveu o ex-meia da seleção 
brasileira da Copa de 2006 e 
que atualmente trabalha como 
comentarista esportivo (AE).

Falta trabalho adequado 
para 26,8 milhões

pação (pessoas ocupadas com 
uma jornada de menos de 40 
horas semanais, somadas às 
pessoas desocupadas).

Em relação ao segundo tri-
mestre, essa taxa combinada 
mostrou estabilidade, uma 
vez que equivalia a 18,6% do 
total da força de trabalho. 
Quando a comparação se dá 
com o 3º trimestre de 2016, 
de 16,5%, há um aumento da 
taxa de 2,1 pontos percentu-
ais. No terceiro trimestre de 
2017, as maiores taxas foram 
verifi cadas na Bahia (30,8%),  
no Piauí (27,7%), em Ser-
gipe (25,2%), no Maranhão 
(24,9%) e em Pernambuco 
(24,5%). As menores  taxas 
foram registradas em Santa 
Catarina (8,9%), no Mato 
Grosso (12,0%), em Rondônia 
(12,2%), no Mato Grosso do 
Sul (12,8%), Paraná (13,0%) 
e Rio Grande do Sul (13,0%) 
(ABr).

Cresce a confi ança do 
consumidor, indica pesquisa

os juros altos. Outros 14% dos 
consultados avaliaram como 
regular o desempenho e 2% 
acharam que o país está vivendo 
um bom momento.

O levantamento indicou 
que há menos consumidores 
insatisfeitos com a sua pró-
pria condição fi nanceira do 
que em relação à economia do 
país. Para 41% dos sondados, 
o quadro é ruim ou péssimo, 
enquanto 47% indicaram como 
regular e classifi caram como 
bom. Quando questionados 
se estavam exercendo alguma 
atividade remunerada, mais 
da metade (57%) respondeu 
que sim; 27% demonstraram 
receio de ser demitidos e 31% 
consideraram baixa essa pos-
sibilidade (ABr). 

Grupo de trabalho poderá 
discutir crédito ao varejo

presidente do Banco Central a 
quantidade de lojas que cada 
uma das empresas do varejo 
abriu e falamos que isso pode 
ser muito maior se tivermos 
transferência de recursos do 
setor fi nanceiro ao varejo, o que 
é absolutamente plausível em 
nosso entendimento”, comen-
tou Pipponzi.

A reunião com Goldfajn du-
rou cerca de duas horas e foi 
acompanhada, entre outros 
empresários, por Luiza Helena 
Trajano e Flavio Rocha, donos, 
respectivamente, das redes 
Magazine Luiza e Riachuelo. O 
presidente do BC deixou o local 
sem falar com jornalistas (AE).



Mario Enzio (*)

Nós e os 
Outros

Há quem diga que os 
outros são os culpados 
de todos os males 
que uma parcela 
da população vive. 
Acredito que sejam os 
outros? Ou seremos nós 
mesmos?

A frase apresenta vari-
áveis falsas e verda-
deiras. Não sei se sou 

capaz de fazer uma analise 
tão profunda em tão pouco 
espaço, e com meus limitados 
amplos conhecimentos ou até 
mesmo o que considero que 
sejam específi cos. E, também 
sei se essa afirmativa não 
contém preceitos para uma 
verifi cação científi ca. 

Claro que se trata de si-
tuação provocativa, cheia 
de emoção e sentimento de 
revolta. Então, a que serve a 
analise dessa amplitude sem 
tanta consistência? 

Ajuda muito nas conversas 
e devaneios em botecos da 
vida. Aí já vem outra frase que 
merece explicação: - o que é 
um boteco da vida? Essa é 
bem mais fácil teorizar: são 
lugares onde encontramos 
gente estranha ou não, que po-
dem se tornar amigos ou não, 
que se transformam em mais 
estranhos se encontrarmos 
em lugares que não querem 
ser reconhecidos. 

Um boteco da vida é um 
lugar onde o papo é dirigi-
do para impressionar uma 
determinada galera de co-
nhecidos ou amigos, para se 
jogar conversa fora ou tentar 
convencer de quem está certo 
ou errado. Enfi m, entrando 
no tema: quem são os outros 
que estão errados? São os 
que atrapalham nossa vida 
em determinado momento. 
Pensando assim: muita gente 
que nos atrapalha, interrom-
pe, engasga ou indigna. 

Os outros são os que deixam 
o carro na vaga para pessoas 

especiais, que votam no can-
didato que não votamos, que 
traem as causas que apoiamos, 
que falam alto no celular, 
que entram na contramão, 
que não respeitam fi las, que 
corrompem com sua ética 
oportunista, que bebem e 
dirigem em alta velocidade, 
que furtam por prazer. 

Podem apostar: os outros 
são o que existem de escória, 
de pior que pode existir e 
agem de maneira que só para 
eles o mundo foi criado.Em 
questões pessoais os outros 
representam o inimigo que 
vive do lado de fora. Já que 
podemos considerar que o ini-
migo interior nem sempre é um 
sujeito compreensivo ou fácil 
de ser avaliado ou dominado. 

Se formos parar para cal-
cular há muita gente cons-
pirando contra. O que não 
sabemos é quando os outros 
irão agir para nos dar o bote. 
Haja paciência e tolerância 
para conviver com os outros. 
Só que quando conhecemos 
mais sobre os outros passamos 
a ver que se parecem conosco 
em alguns aspectos. 

E, para surpresa de outros, 
quanto mais conversamos 
pelos botecos e cantos da 
vida, vamos percebendo que 
os outros podem se espelhar 
em ações que fazemos. Isso 
pode ser um bom sinal de 
que as coisas possam um dia 
melhorar. 

Se nos espelhamos: fi camos 
parecidos em algumas coisas, 
nem tantos em outras, apenas 
algumas mudanças culturais. 
Quase agimos como os ou-
tros? Nós e os outros agindo 
sem saber a razão de nossas 
atitudes. 

Seremos tão iguais que não 
nos toleraremos e nem conse-
guiremos compreender quem 
são os outros.

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Os aposentados com valores 
nas contas do PIS-Pasep na 
Caixa e no Banco do Brasil já 
podem sacar. É a segunda etapa 
do calendário de pagamento, di-
vulgado em setembro por esses 
bancos. Na última terça-feira 
(14),  417 mil aposentados, 
correntistas do BB e da Caixa, 
foram benefi ciados com o cré-
dito em conta, representando 
pagamentos no valor de R$ 
446 milhões. Os pagamentos 
começaram em outubro. Na 
primeira fase, homens e mulhe-
res com mais de 70 anos foram 
benefi ciados. 

Para aqueles que ainda não 
sacaram, não há data limite 
para retirar o dinheiro, os re-
cursos continuarão no fundo 
à disposição dos correntistas. 
Até quarta-feira (15), R$ 764 
milhões já haviam sido pagos, 
benefi ciando 693 mil pessoas. 
Mais de R$ 9 bilhões, perten-
centes a cotistas com mais de 
70 anos – ou seus herdeiros, 
em caso de falecimento – con-
tinuam à disposição. Os bancos 
lembram que se a pessoa não 
puder comparecer à agência, 

Na primeira fase, homens e mulheres com mais de 70 anos 
foram benefi ciados.

Iraque 
reconquista 
útimo reduto 
do EI no país

As forças do governo do Ira-
que e as milícias pró-iranianas 
aliadas conquistaram o último 
reduto do grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI) no país, 
anunciou o governo iraquiano 
na sexta-feira (17). De acordo 
com o anúncio, a cidade de 
Rawa, na região ocidental de 
Anbar, era a última localidade 
no país que contava com um 
governo dos jihadistas. Agora, 
os prédios públicos já estão 
com as bandeiras iraquianas 
hasteadas.

“Desde a formação da coali-
zão internacional em 2014, o 
Isis perdeu 95% de seu terri-
tório que controlava na Síria e 
no Iraque”, disse o enviado de 
Washington para a coalizão, 
Brett McGurk. De acordo com 
o representante de Donald 
Trump, “mais de 7,5 milhões de 
pessoas foram libertadas” das 
mãos dos extremistas em uma 
área equivalente ao tamanho da 
Grã-Bretanha (ANSA).

Faleceu na madrugada da 
última sexta-feira (17), aos 
87 anos, o histórico “boss” da 
máfi a Cosa Nostra, Salvatore 
Totò Riina, condenado a 26 
sentenças de prisão perpétua 
por conta de inúmeros homi-
cídios. Riina, que completou 
87 anos um dia antes de sua 
morte, estava internado na 
repartição para detentos do 
hospital de Parma e havia 
passado por duas cirurgias 
nas últimas semanas. Depois 
da última operação, ele entrou 
em coma.

Apesar de estar na cadeia 
desde 1993 e dos avançados 
problemas de saúde, o “mais 
sanguinário” dos mafiosos 
italianos ainda era conside-
rado o chefe da Cosa Nostra. 
Seu grupo perdeu força para 
outras novas organizações do 
tipo, mas nunca deixou de 
fato de existir. Os advogados 
de defesa até tentaram, sem 
sucesso, retirá-lo da cadeia 
para ter uma “morte digna” 
entre seus familiares, mas a 
Justiça sempre negou os pe-

Salvatore Totò Riina, histórico “boss” da máfi a Cosa Nostra.

O ex-prefeito de Caracas, e 
um dos maiores opositores do 
presidente Nicolás Maduro, 
Antonio Ledezma, fugiu para a 
Colômbia, confi rmou na sexta-
-feira (17) o departamento de 
Migrações. “Na manhã do dia 
de hoje, entrou no país, prove-
niente da Venezuela, o senhor 
Antonio Ledezma, ex-prefeito 
do distrito metropolitano de 
Caracas até 2015”, informou 
a Migração colombiana em 
comunicado.

O político cumpria regime de 
prisão domiciliar desde 2015, 
por motivos de saúde, sob a 
acusação de conspiração con-
tra o governo e instigação da 
violência em protestos contra 
o presidente. Ele foi condena-
do a 26 anos de prisão pelos 
“crimes” no dia 19 de fevereiro 

de 2015, mas não passou por 
nenhum julgamento formal. 
Ledezma, 62 anos, é um dos 
fundadores do partido Alianza 
Bravo Puevo (ABP) e é con-
siderado, pela comunidade 
internacional, como um “preso 
político” de Caracas. 

No ano passado, ele foi re-
tirado de sua casa por ofi ciais 
venezuelanos por um suposto 
“plano de fuga” encontrado em 
seus documentos. Recente-
mente, chegou a ser retirado a 
força de sua casa por agentes 
de Maduro e passou algumas 
horas na cadeia novamente. A 
mídia venezuelana já ventilava 
a possibilidade de fuga, que 
teria ocorrido durante a madru-
gada, e dá conta que ele deve 
seguir para algum país europeu 
(ANSA).

Os dados constam da Pnad 
Contínua divulgados na 
sexta-feira (17) e equi-

valem a 8,3 milhões de pretos ou 
pardos sem ocupação. A taxa de 
desocupação fi cou em 14,6%, 
enquanto a de trabalhadores 
brancos totalizou 9,9%. Para o 
total de trabalhadores brasilei-
ros, o índice fechou o terceiro 
trimestre em 23,9%. Entre a 
população de pretos ou par-
dos, a taxa saltou para 28,3%, 
enquanto entre os brancos ela 
fi cou em 18,5%. Do total de 
26,8 milhões de subutilizados, 
65,8%, eram pessoas pretas 
ou pardas.

No terceiro trimestre de 
2017, as pessoas pretas ou 
pardas representavam 54,9% 
do total da população brasileira 
de 14 anos ou mais e eram 53% 
dos trabalhadores ocupados. 
No recorte racial, 52,3% dos 
pretos ou pardos estavam 
ocupados, enquanto 56,5% dos 
brancos se encontravam na 
mesma situação. O rendimento 

São 8,3 milhões de pessoas pretas ou pardas desocupadas.

Rota turística 
pela Basilicata

As cidades da Basilicata, no 
sul da Itália, criaram uma rota 
turística que cruza a região do 
norte ao sul e foi batizada de 
“Caminho das Maravilhas”. O 
projeto foi desenvolvido junto 
com o Ministério dos Bens Cul-
turais italiano para promover o 
turismo em pequenas cidades 
da Basilicata. O percurso co-
meça nos arredores do Monte 
Vulture, e termina na pequena 
cidade de Lagonegro, no sul de 
Basilicata. A rota passará por 43 
municípios da região italiana.

O trajeto, de cerca de 200 km, 
poderá ser feito a pé, a cavalo 
ou por bicicleta. Ao longo da 
rota, os turistas visitarão sítios 
arqueológicos, aldeias e mu-
seus. “A rota histórico-cultural, 
que serve de conector entre as 
cidades, é o trajeto da antiga 
Via Herculea, onde podem ser 
encontradas raízes da história 
e testemunhos de relevância 
europeia”, disse a organização 
do projeto. Com 131 cidades, a 
região da Basilicata possui pou-
co mais de 570 mil habitantes e 
sua capital é Potenza (ANSA).
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Pretos ou pardos são 63,7% 
dos desocupados no país

Entre os 13 milhões de desocupados no país no terceiro trimestre, 63,7% eram pretos ou pardos
pardos. Já entre os trabalha-
dores por conta própria, essa 
população representava 55,1% 
do total. Mais de um milhão de 
trabalhadores pretos ou pardos 
atuavam como ambulantes, 
totalizando 66,7% dos trabalha-
dores deste tipo de ocupação.

Na avaliação do coordenador 
de trabalho e rendimento do 
IBGE, Cimar Azeredo, indica-
dores como esses revelam o ta-
manho da desigual do mercado 
de trabalho no país. “Entre os 
diversos fatores estão a falta de 
experiência, de escolarização e 
de formação de grande parte 
da população de cor preta ou 
parda”. Para ele, esses números 
são resultados de um processo 
histórico, que vem desde a épo-
ca da colonização. “Claro que 
se avançou muito, mais ainda 
tem que se avançar bastante, 
no sentido de dar a população 
de cor preta ou parda igualdade 
em relação ao que temos hoje 
na população de cor branca”, 
destaca (ABr).

dos trabalhadores brancos foi 
de R$2.757 no período e o de 
trabalhadores pretos e pardos, 
de R$1.531. Em relação ao 
percentual de empregados 
do setor privado com carteira 
assinada, o dado de pretos ou 
pardos chegava a 71,3%, mais 
baixo do que o observado para o 
total do setor (75,3%). Dos 23,2 
milhões de empregados pretos 
ou pardos do setor privado, 
somente 16,6 milhões tinham 

carteira de trabalho assinada.
Na distribuição da população 

ocupada por grupo de ativida-
des, a participação dos pretos 
e pardos era superior à dos 
brancos na agropecuária, na 
construção, em alojamento e 
alimentação e, principalmente, 
nos serviços domésticos, cate-
goria em que eles representam 
66% do contingente total. 
No Brasil, somente 33% dos 
empregadores eram pretos ou 

Morre Totò Riina, chefão 
histórico da máfi a Cosa Nostra

didos por considerar ele ainda 
uma “mente perigosa”.

Entre os assassinatos lide-
rados por ele, estão as mortes 
dos juízes Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino. Os dois, sen-
do o primeiro mais conhecido 
pela operação “Mãos Limpas”, 
eram duros contra os grupos 
mafi osos e morreram em dois 
ataques terroristas no início 
da década de 1990. Apesar da 
morte, ambos são considerados 
fundamentais pelo quase desa-
parecimento da Cosa Nostra.

Riina comandou o clã dos 
Corleone entre os anos de 
1982 e 1993, instaurando um 
período de terror na Sicília. E, 
mesmo há décadas na prisão, 
nunca demonstrou nenhum 
arrependimento por seus cri-
mes - inclusive, vangloriava-se 
deles na prisão. Em uma inter-
ceptação gravada pela polícia 
em fevereiro deste ano, ele 
afi rmara à sua esposa que seria 
“sempre Totò Riina, mesmo 
que tenha que cumprir três 
mil anos de prisão” (ANSA).

Começa a segunda etapa de 
pagamento do PIS-Pasep a idosos

por motivo de saúde por exem-
plo, o saque poderá ser feito por 
procuração.

Os cotistas do Pis-Pasep que 
têm contas na Caixa e no BB, 
mas que não receberam o crédi-
to automático, devem procurar 
as agências para atualizar os 
cadastros. A falta do CPF, por 

exemplo, impede o depósito 
automático. Regularizando os 
dados cadastrais, o saque pode 
ser feito. Maiores informações 
podem ser obtidas nos sites da 
Caixa e do BB ou pelos tels. 
0800 726 0207 (Caixa/Pis), 
0800 729 0001 e 4004-0001 
(BB/Pasep) (ABr).

Opositor de Maduro 
foge para a Colômbia
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A - Apresentação Única 
A Instituição Benefi cente Israelita Ten Yad traz novamente o mentalista 
Lior Suchard, que fará única apresentação nesta terça-feira (21), no 
Buffet França,  às 20h30, e os ingressos custam R$ 250,00 e R$ 420,00. 
Toda renda será revertida aos programas assistenciais do Ten Yad. Su-
chard esteve no Brasil em fevereiro e suas habilidades surpreenderam 
a apresentadora Ana Maria Braga, da TV Globo, ao adivinhar quem foi 
seu primeiro amor. Ele foi  convidado a aparecer 5 vezes no Tonight 
Show para atordoar os convidados, incluindo James Spader, Kim Kar-
dashian, Zac Efron, Taylor Lautner e Jimmy Fallon para não mencionar 
o anfi trião Jay Leno. Outras informações tel. (11) 3222-3385 ou (www.
loja.tenyad.org.br).

B - Liderança Feminina
O Ibmec/SP reúne nesta quinta-feira (23), às 19h, um time de mulheres 
renomadas que são protagonistas das suas carreiras e das suas vidas para 
abordar a importância da liderança feminina no ambiente corporativo. O 
encontro terá a participação de Viveka Kaitila, Presidente e CEO da GE 
Brasil; Alessandra Morrison, Diretora de RH da Kimberly-Clark; Letícia 
Abraham, CEO da WGSN; e Fabiana Scaranzi. O evento visa discutir 
as tendências da liderança feminina no mercado e na sociedade, as 
principais características para que possa se tornar uma líder, o desafi o 
de trabalhar em ambientes tipicamente masculinos e como equilibrar 
a vida pessoal da profi ssional. A inscrição é gratuita e está disponível 
através do site: (http://goo.gl/Wv2wJR).

C - Matrícula Antecipada
O estudante que já sabe qual carreira seguir tem desde já a chance de 
garantir uma bolsa de estudo ao longo do curso inteiro, a partir do 1º 
semestre de 2018. O Quero Bolsa, principal plataforma de inclusão ao 
Ensino Superior do país, tem bolsas de até 80% de desconto para ma-
trículas realizadas até o dia 8 de janeiro. Apenas na Grande São Paulo 
há mais de 140 mil oportunidades em 100 instituições de ensino, para 
cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a 
distância. Entre as faculdades estão: Unip, Cruzeiro do Sul, Unicid, FMU, 
Fipe, UniPaulistana, Campos Elíseos e Metodista. Mais informações pelo 
site (www.querobolsa.com.br) ou por meio da central de atendimento, 
no tel. 0800 123 2222.

D - Inovação em Saúde
Na quarta-feira (22), das 8h às 18h, acontece o I Encontro Internacional 
de Empreendedorismo e Inovação em Saúde. Organizado pelo Instituto 
Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, o encontro reúne pales-
tras e cases das principais referências nacionais e internacionais em 
tendências tecnológicas e empreendedorismo do país. Simultaneamente, 
acontece o 7º Circuito de Startups Einstein que apresentará grandes 
tendências em biotecnologia, inteligência artifi cial e internet das coisas 
voltadas para a saúde. Presenças confi rmadas: Robert Kirsch, da Case 
Western Reserve University; Victor Novack, da Soroka University Medical 
Center de Israel; Claudio Lottenberg, da United Health Brasil; e Henri 
Theunissen, da Brightlands Maastricht Health Campus, na Holanda. In-
formações: (http://encontroempreendedorismo.inovaeinstein.com.br/).

E - America Healthcare
No próximo dia 29, no hotel Unique, acontece a terceira edição anual 
do FT Latin America Healthcare e Life Sciences Summit, promovida 
pelo Financial Times. O evento explora as tendências, oportunidades 
e desafi os enfrentados pelo setor de saúde. Dentre os palestrantes, 
destacam-se Dr. Ricardo Barros, ministro da Saúde, Professor Rifat Atun, 
da Universidade de Harvard, e Joseph Barcie, vice-presidente sênior de 
Operações Internacionais da Christus Health USA, além de represen-
tantes da Anvisa, da ANS e dos profi ssionais do setor farmacêutico do 
Brasil e do mundo, como palestrantes e integrantes dos painéis. Mais 
informações e inscrições, no link: (https://live.ft.com/Events/2017/FT-
-Latin-America-Healthcare-Life-Sciences-Summit).

F - Futuro da Contabilidade 
A Wolters Kluwer - Unidade de Negócios Fiscal e Contábil no Brasil, com 
a sua parceira de negócios Prosk8, promove o primeiro Wolters Kluwer 
Fórum, na próxima quinta-feira (23), das 8h30 às 12h30, no Cinemark 
Shopping Eldorado, sala 2, 3º piso, com o tema central “Novos rumos da 
contabilidade no Brasil”. Desenvolvido especialmente para reforçar as van-
tagens da Contabilidade Colaborativa, o evento visa levar os participantes a 
debaterem as mudanças que o mercado vem enfrentando em consequência 
das tecnologias digitais. Com apresentações dos renomados Martha Gabriel, 
internacionalmente premiada pelas suas palestras, e Roberto Prado, Diretor 
de Computação em Nuvem para a Microsoft, os profi ssionais conhecerão 
não apenas as necessidades, mas também os objetivos estratégicos deste 
novo mundo digital. Mais informações: (www.wolterskluwer.com.br).

G - Profi ssionais de TI 
O Grupo Sonda, maior companhia latino-americana de serviços e solu-
ções de tecnologia, abriu 500 vagas para profi ssionais de TI em diversas 
regiões do Brasil. As oportunidades são para atuar nas três operações 
do Grupo: Sonda, CTIS e Sonda Ativas. As vagas disponíveis são para 
estagiários, analistas, técnicos e desenvolvedores de programa com 
especializações como Java, .NET, PHP e Cobol, além de outros cargos 
mais estratégicos que englobam posições comerciais, como consultor 
e gerente. Para acessar as vagas, os interessados devem cadastrar o 
currículo no site da companhia (www.sonda.com/br/carreiras/).

H - Site de Turismo  
Está no ar o novo site (www.cidadedesaopaulo.com), página ofi cial de 
turismo, agora disponível em três línguas – português, inglês e espa-
nhol –, além de também ser totalmente responsivo para visualização 
também em smartphones e tablets. As fotos, artes e demais imagens 
foram valorizadas para mostrar aos visitantes o que há de melhor no 
destino. Outros destaques do site são a lista de pontos turísticos, uma 
relação extensa de onde comer e beber na capital com dezenas de 
bares e restaurantes, assim como dicas de lugares para se hospedar e 
roteiros para aproveitar as atrações paulistanas por perfi l, por região e 
por período. O conteúdo é útil tanto para turistas quanto moradores, 
profi ssionais e parceiros do setor. 

I - Comércio Exterior
A Câmara de Comécio Exterior lançou a consulta pública para receber 
contribuições da sociedade sobre os problemas dos órgãos anuentes que 
impactam o mercado brasileiro de comércio exterior. Essa é a chance 
de você expressar sua opinião e participar nos processos de regulamen-
tação que os órgãos utilizam atualmente, e de que maneira eles podem 
se aproximar do dia a dia dos despachantes aduaneiros, comissárias 
de despacho, agentes de carga e operadores logísticos. A consulta irá 
resultar na criação da Agenda Regulatória de Comércio Exterior para o 
período 2018-2019, e usado como um planejamento na identifi cação e 
organização de temas estratégicos. Basta preencher os formulários em 
(www.camex.gov.br) e enviar para (secamex@camex.gov.br).

J - Excelência Operacional
O Hospital Sírio-Libanês realiza, nos próximos dias 28 e 29,  o 1º Simpósio 
Internacional de Excelência Operacional, evento que visa apresentar 
experiências de sucesso na aplicação de metodologias consagradas, 
como Lean Thinking, Lean Six Sigma e Design Thinking. O evento é 
direcionado para profi ssionais da área de processos e gestão e reunirá 
importantes nomes da área de gestão e excelência operacional, como 
Ricardo Vargas, ex-gerente de projetos da ONU, e Mahem Hoolash, 
master Black Belt da General Electric, entre outros. Diferentes maneiras 
de abordagem metodológicas na gestão de projetos. Inscrições: (https://
tinyurl.com/yb4tyvfc).

A - Apresentação Única 
A Instituição Benefi cente Israelita Ten Yad traz novamente o mentalista 

D - Inovação em Saúde
Na quarta-feira (22), das 8h às 18h, acontece o I Encontro Internacional 

Você cumpriu as suas 
metas em 2017?

Como não perder os 
próprios objetivos de 
vista? 

Geralmente, as pessoas 
elaboram uma lista de 
desejos, porém, pou-

cos meses depois, já não se 
lembram dessas decisões. É 
comum ainda estabelecer os 
mesmos sonhos para o ano 
seguinte e, novamente, não 
realizá-los. Você age dessa 
forma?

Especialmente nesta época 
do ano, é importante refl etir 
sobre os passos que te farão 
cumprir as metas. Pergunte 
a você mesmo: como tratei os 
meus objetivos pessoais e pro-
fi ssionais traçados em janeiro 
ou fevereiro? Cuidei deles e 
me dediquei? Tornei-me uma 
pessoa melhor no percurso? 
Compreendi o signifi cado de 
estabelecer e concretizar uma 
meta? Aceitei o desafi o criativo 
e de contínuo aprendizado, 
evolução e inovação? Ajudei 
outras pessoas nesse caminho? 

Ao acordar, o que faz você 
levantar e enfrentar o mundo 
com a consciência, os recursos 
internos e a disposição para 
cumprir os seus desejos? O que 
pode te ajudar a ter a energia 
necessária é, justamente, 
saber que é possível colocar 
em ação as capacidades e o 
poder criativo para realizar 
as metas. O estabelecimento 
dos objetivos que indica uma 
direção, uma missão pessoal e 
um propósito permite ampliar 
as nossas perspectivas.

Para isso, é necessário ativar 
alguns recursos internos e 
estratégias para manter o foco 
- como saber o que te dá força 
para continuar em direção à 
autorrealização - e, para isso, 
estabelecer objetivos estimu-
lantes. Cultive o otimismo que 
caminha de mãos dadas com a 
iniciativa e a ousadia.

Esses fatores são decisivos 
para abrir o caminho ao alcance 
dos seus desejos. Até os mais 
otimistas, em alguns momen-

tos, se sentem desmotivados 
pelas circunstâncias adversas. 
A diferença é que eles são ca-
pazes de entendê-las, buscar 
o apoio e encontrar maneiras 
de reativar suas energias. 
Além disso, não desistem dos 
seus sonhos por conta de uma 
dificuldade, ajustam a rota 
sempre que necessário para 
chegar ao alvo. 

Para que possa enxergar a 
concretização dos seus ob-
jetivos, compartilhe-os com 
outras pessoas do seu convívio 
ou com um grupo de trabalho. 
É fundamental também desen-
volver uma consciência emo-
cional. Saiba prestar atenção 
nas emoções que suscitam as 
suas metas, organize e crie um 
plano de ação. Estar aberto, ter 
adaptabilidade e fl exibilidade 
para aceitar as mudanças que 
ocorrem no contexto, educar 
a mente e treinar uma refl exão 
vencedora são fatores que for-
talecem a determinação. 

Mantenha o foco no plane-
jamento. Às vezes, as pessoas 
recusam-se a se programar 
por acreditar na ideia de que 
o imprevisto está associado à 
liberdade, quando, na verda-
de, ocorre o contrário. Livre 
é quem sabe planejar, pois 
consegue equilibrar melhor o 
tempo, as exigências, as tarefas 
e a ânsia dos prazos que se 
aproximam. 

Sempre há tempo para an-
tecipar o futuro e redirecionar 
os nossos objetivos, recriar as 
metas e reorganizar os alvos. 
Ter objetivos nos estimula a 
crescer e ir além de onde nos 
encontramos, ajuda a construir 
uma melhor autoimagem, uma 
autoestima e autoconfi ança 
sólidas. Ter objetivos ajuda a 
ter uma vida mais gratifi cante 
e realizada.

(*) - É presidente do Instituto 
Eduardo Shinyashiki, mestre em 

neuropsicologia, liderança educadora 
e especialista em desenvolvimento 

das competências de liderança 
organizacional e pessoal

(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

Até outubro, 
exportações aos países 
árabes avançaram 22%

As exportações brasileiras aos paí-
ses árabes somaram US$ 11,4 bilhões 
entre janeiro e outubro, segundo 
dados do MDIC organizados pela Câ-
mara Árabe-Brasileira. O resultado 
representa aumento de 22,31% em 
relação ao mesmo período de 2016. 
Em volume, os embarques somaram 
29,4 milhões de toneladas, alta de 
18,92% na mesma comparação. 
Açúcar (34,4% do total de receitas), 
carne de frango (19,7%), minérios 
(8,4%), carne bovina (7,2%) e milho 
(5,5%) lideraram a pauta de expor-
tações no período.

De janeiro a outubro, as exporta-
ções de minério de ferro cresceram 
71,1% em receita e 21,2% em volu-
me na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2016. As de açúcar, 41,8% 
e 22%, respectivamente. Frango, 
6,1% e -0,6%. Esses aumentos são 
creditados tanto à expansão da 
demanda em compradores tradi-
cionais e emergentes, caso do Egito 
(que comprou 31,7% mais do Brasil 
no período), da Argélia (+18,6%) e 
do Iraque (+71,8%), como também 
à recuperação das commodities.

Até as vendas de carne bovina 
pareceram não sentir os efeitos da 
Operação Carne Fraca. Nos últi-
mos 10 meses, o recuo em receita 
foi mínimo, de 2,9% em relação a 
janeiro-outubro de 2016, total de 
US$ 828,1 milhões. Para o presi-
dente da entidade, Rubens Hannun, 
o trabalho de esclarecimento feito 
junto às autoridades sanitárias dos 
países árabes logo que a operação 
estourou foi fundamental para a ma-
nutenção dos embarques (CCAB).

No acumulado do ano até setembro, a agropecuária teve crescimento expressivo: 13,3% em 
relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o Indicador Serasa Experian de 
Atividade Econômica, o terceiro trimestre de 
2017 foi marcado por uma nova expansão da 
economia brasileira. A alta em relação ao segun-
do trimestre, já efetuados os ajustes sazonais, 
foi de 0,3%. Na comparação com o terceiro 
trimestre do ano passado, o crescimento foi 
de 1,2%. Com estes resultados, a atividade 
econômica acumulou crescimento de 0,4% 
entre janeiro e setembro, na comparação com 
o mesmo período do ano passado.

De acordo com os economistas da Serasa 
Experian, a continuidade da queda da in-
flação e das taxas de juros aliada ao cenário 
benigno da conjuntura internacional, impul-
sionaram a atividade econômica brasileira ao 
longo do terceiro trimestre deste ano. Pelo 
lado da oferta agregada, depois de um forte 

avanço registrado no primeiro semestre, o 
setor agropecuário recuou 7,0% no terceiro 
trimestre. Por outro lado, a indústria cresceu 
1,1% e o setor de serviços 0,7% no terceiro 
trimestre. 

Pelo lado da demanda agregada, os destaques 
do terceiro trimestre foram altas de 2,4% das 
exportações e de 0,8% dos investimentos. Do 
lado negativo, tivemos as quedas de 0,6% no 
consumo das famílias e de 1,1% no consumo 
do governo. Por fi m, as importações cresceram 
4,7% no terceiro trimestre.

No acumulado do ano até setembro, a ativida-
de agropecuária acumula taxa de crescimento 
bastante expressiva: 13,3% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Já a indústria 
e o setor de serviços ainda apresentam quedas 
de 0,9% e de 0,4%, respectivamente.

Os dados divulgados pela FGV revelam crescimento de 151% no 
volume exportado pelo setor agropecuário.

O indicador mensal de 
Comércio Exterior do 
Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV/Ibre/Icomex), 
que traz os principais dados da 
balança comercial brasileira, 
mostram aumento de 31,7% no 
volume exportado no país em 
outubro último, em comparação 
a outubro do ano passado. Já 
o volume das importações no 
mesmo período cresceu 26%.

Os dados divulgados pela FGV 
revelam crescimento de 151% 
no volume exportado pelo setor 
agropecuário. O resultado é 
recorde e supera o de setem-
bro, que também já havia sido 
recorde e, consequentemente, 
todas as variações registradas 
nos meses anteriores entre 
2016 e 2017. Já a indústria de 
transformação apresentou a 
segunda maior variação, com 
crescimento de 25,7%, supe-
rando pela primeira vez no 
ano o crescimento das expor-
tações da indústria extrativa, 
que fechou em outubro com 
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Exportações do setor agropecuário 
crescem mais de 150% em um ano

Os dados divulgados pela FGV revelam crescimento de 151% no volume exportado pelo setor 
agropecuário

crescimento de 21,4% sobre 
o mesmo mês do ano passado.

Os destaques da indústria de 
transformação foram as vendas 
de automóveis para os merca-
dos da América do Sul e para 
novos mercados, como a Arábia 
Saudita, justifi cando, segundo 
a FGV, “o bom desempenho 
do setor de bens duráveis da 

e derivados (17,3%).
As contribuições foram im-

portantes para o saldo positivo 
na balança, uma vez que o 
preço de alguns dos principais 
produtos agrícolas caiu, como 
foi o caso do complexo da soja, 
cujo recuou chegou a 10,3%. A 
nota da FGV indica ainda que, 
no caso das importações, a li-
derança no volume importado 
coube aos bens semiduráveis, 
que chegou a crescer 34%, se-
guido dos bens duráveis, com 
expansão de 26%.

A FGV também observou 
desaceleração no ritmo de 
crescimento das importações 
de capital em relação ao resul-
tado da comparação mensal de 
setembro, passando dos 71,5% 
da comparação setembro 2016/
setembro 2017 para 25,6% en-
tre outubro 2016/17. “Observa-
-se, porém, que é o terceiro 
resultado seguido de variação 
positiva, o que sinaliza uma 
possível recuperação da taxa 
de investimento da economia”, 
ressaltou a nota da FGV (ABr).

indústria de transformação”. 
Os dados indicam que o preço 
das exportações aumentou em 
relação a setembro e cresceu 
4,7% na comparação entre os 
meses de outubro de 2016 e 
2017. “As principais contri-
buições para esse aumento 
foram do minério de ferro, com 
crescimento de 51% e petróleo 

Atividade econômica cresce 
0,3% no terceiro trimestre



Diferenciais do Brasil 
no mundo

novo sem carbono
Boa parte da energia 
renovável que 
produziremos para 
nossa economia virá do 
cultivo da terra

É interessante e estratégi-
co para o Brasil, relató-
rio que acaba de ser di-

vulgado pelas Nações Unidas, 
mostrando que a totalidade da 
energia consumida no Planeta 
poderá ser proveniente de 
fontes renováveis até 2050. 
Além disso, os custos dessa 
nova matriz têm potencial 
para ser mais baixos do que os 
dos combustíveis fósseis nos 
próximos dez anos.

Nesse cenário que se apre-
senta, decisivo para o meio 
ambiente e a reversão das mu-
danças climáticas, nosso país 
está na vanguarda: segundo 
os últimos dados ofi ciais do 
Ministério das Minas e Energia 
(MME) de 2015, divulgados 
em maio de 2016, as fontes 
renováveis totalizaram partici-
pação de 41,2% na matriz na-
cional (sendo 16,9% relativos à 
cana-de-açúcar, cada vez mais 
estratégica). Nosso indicador 
é quase três vezes superior à 
média global, de apenas 13,8%. 

O País também se destaca no 
tocante aos dados específi cos 
da geração elétrica, com 74% 
de renováveis, ante 23,8% no 
restante da Terra. Essas infor-
mações constam do boletim 
Energia no Mundo 2014-2015, 
divulgado anualmente pela 
Secretária de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético 
do MME. Ao se confrontar 
seu conteúdo com o novo es-
tudo agora apresentado pelas 
Nações Unidas, realizado pela 
Rede de Energias Renováveis 
para o Século 21 (REN21), 
em parceria com a ONU Meio 
Ambiente, percebe-se com 
clareza a posição diferenciada 
e privilegiada do Brasil.

Nosso país tem tudo para 
avançar ainda mais, cumprindo 
os compromissos que assumiu 
no âmbito do Acordo de Paris, 
de aumentar a participação das 
fontes renováveis na matriz na-
cional para 45%, até 2030. Isso, 
além da geração hidrelétrica, 
que, em tese, responderia pe-
los restantes 55% no total uti-
lizado para mover toda a nossa 
economia. Assim, tornam-se 
decisivos o etanol, o biodiesel/
bioquerosene, a energia gerada 
a partir da biomassa (bagaço 

e palha de cana, eucalipto e 
outras fontes), solar e eólica.

Estamos na frente, mas não 
ganhamos o jogo. Ainda care-
cemos de transição tecnológi-
ca, uma das bases do Acordo 
de Paris, bem como linhas de 
fi nanciamento, para que a in-
dústria de transformação seja 
cada vez menos intensiva em 
carbono e mais competitiva. 
Como impulso, o aporte de 
recursos fi nanceiros interna-
cionais do Fundo Verde (Green 
Climate Fund) e de outras 
fontes, internas e externas, é 
avaliado como essencial pelos 
setores produtivos.

É importante enfatizar o sig-
nifi cado do agronegócio nesse 
contexto, pois boa parte da 
energia renovável que produ-
ziremos para nossa economia 
e o mundo, nesse processo de 
transformação contemplado 
no estudo das Nações Unidas, 
virá do cultivo da terra. Já 
demos imensa contribuição 
ao desenvolver no País tecno-
logias como a dos veículos fl ex 
e ao demonstrar na prática que 
os biocombustíveis são econô-
mica, social e ambientalmente 
viáveis e corretos. 

Para consolidar sua posição 
no mundo novo sem carbono, 
é fundamental que o País 
também proteja o meio am-
biente, conforme preconiza 
a Campanha da Fraternidade 
2017, promovida pela CNBB 
e cujo tema é coerente com 
nossos compromissos perante 
o Acordo de Paris: “Biomas 
brasileiros e defesa da vida”. 
O Papa Francisco, que tem 
defendido posições corajosas 
e avançadas, já observava, 
em sua Encíclica Laudato Si, 
em 2015, a necessidade de 
respeito à criação divina e a 
obrigação fraterna do homem 
em preservá-la. 

Estamos vivenciando a quar-
ta revolução industrial, deno-
minada Manufatura Avançada. 
O próximo passo, também em 
curso, é a Economia das Ener-
gias Renováveis, que poderá 
transformar o Brasil numa gran-
de potência. Precisamos traba-
lhar com determinação e foco 
para assegurar essa condição 
fundamental à nossa compe-
titividade e desenvolvimento . 

(*) - Engenheiro (Escola de 
Engenharia de São Carlos - EESC/

USP), é vice-presidente do Conselho 
de Administração do Grupo São 

Martinho, vice-presidente da
FIESP e Membro da Academia

Nacional de Agricultura.

João Guilherme Sabino Ometto (*)
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A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara 
aprovou projeto para regu-
lamentar a elaboração e a 
comercialização de queijos 
artesanais. A matéria, apre-
sentada pelos deputados 
Zé Silva (SD-MG) e Alceu 
Moreira (PMDB-RS), rece-
beu parecer pela aprovação 
do relator, deputado Jones 
Martins (PMDB-RS). Silva e 
Moreira, afi rmam que, apesar 
de a atividade ser tradicio-
nal, os queijeiros artesanais 
enfrentam dificuldades na 
obtenção de licenças para a 
venda de seus produtos no 
território nacional.

“Considero uma iniciativa 
louvável, uma vez que a ativi-
dade de produção de queijos 
artesanais é de grande tradi-
ção no País. Há descrições de 
produção há mais de 200 anos. 
Apesar da evolução técnica e 
aperfeiçoamento da pecuária, 
o mercado ainda está repleto 
de excelentes queijos produ-
zidos com técnicas artesa-
nais, que são apreciados por 
grande parte da população”, 
afi rmou Jones Martins sobre 
a proposta.

O projeto considera arte-

A atividade de produção de queijos artesanais é de grande 
tradição no País.

Empréstimo de arma 
de fogo para garantir 
defesa ao cidadão

A Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara aprovou proposta 
que permite o empréstimo de arma 
de fogo para quem responde a 
processo criminal e teve a arma 
particular ou funcional apreendida. 
A medida será válida para casos em 
que a lei exclua a ilicitude do ato 
praticado, como a legítima defesa 
própria ou de terceiros e o estrito 
cumprimento de dever legal, no 
caso de policiais, por exemplo.

Nessas condições, o investigado 
poderá obter, por empréstimo, 
arma de fogo oferecida pelo Estado, 
sob o argumento de “garantia da 
defesa ao cidadão”. O empréstimo 
está previsto no projeto do deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSC-SP). 
O relator, deputado Onyx Loren-
zoni (DEM-RS), recomendou a 
aprovação da matéria. Para ele, a 
proposta encontra ressonância na 
sociedade. “Na medida em que o 
Estado brasileiro tem se mostrado 
incapaz de oferecer segurança aos 
cidadãos, não pode impedir que 
eles possam exercer, em situação 
de legítima defesa, o mais elemen-
tar dos direitos humanos, a vida”, 
afi rmou o relator.

Segundo a proposta, o emprés-
timo da arma será cancelado em 
caso de delito ou não cumprimento 
dos requisitos para a obtenção de 
porte ou registro de arma. O projeto 
tramita em caráter conclusivo e 
ainda será analisado pela Comis-
são de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com De-
fi ciência da Câmara aprovou 
proposta que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, para estabelecer a 
prioridade de matrícula de 
pessoas com defi ciência em 
instituições de ensino. Hoje, a 
lei garante atendimento edu-
cacional especializado gratuito 
aos alunos com defi ciência, 
transtornos globais do desen-
volvimento, preferencialmente 
na rede regular de ensino.

A versão aprovada é um subs-
titutivo da relatora Erika Kokay 
(PT-DF) ao projeto da deputa-
da Iracema Portella (PP-PI). 
Kokay adotou as alterações 
feitas no texto original pela 
Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano. O projeto original 
proibia a abertura ou renovação 
de cursos de graduação em uni-
versidades que descumprissem 
requisitos de acessibilidade no 
campus.

No entanto, a relatora obser-
vou que essa inciativa já consta 
da Lei Brasileira de Inclusão, 
sendo, portanto, desnecessá-
ria nova norma com conteúdo 
semelhante.

Em seu parecer, Kokay tam-
bém inclui a obrigatoriedade 

Erika incluiu no projeto 
exigência também para o 

transporte escolar.

O Senado recebeu neste mês 
cinco projetos de lei da Câmara 
que endurecem a legislação 
sobre a segurança pública. O 
tema deve receber prioridade 
do Plenário até o fi nal deste ano. 
O presidente Eunício Oliveira já 
cobrou agilidade da Comissão 
de Constituição e Justiça, que 
analisa três matérias do paco-
te. Um deles retira do Código 
Penal o atenuante para quem 
cometer crimes entre 18 e 21 
anos. O texto também acaba a 
redução do prazo de prescrição 
para menores de 21 anos. O 
relatório da senadora Simone 
Tebet (PMDB-MS) está pronto 
para ser votado.

A parlamentar também é a re-
latora do projeto que restringe 
a saída temporária de presos, 
agrava a pena para detentos 
que cometerem novos crimes 
durante o “saídão” e reduz o 
número de dias em que o con-
denado pode deixar o presídio 
durante o ano. A Comissão 
também analisa o projeto,

relatado pelo senador Eduar-
do Lopes (PRB-RJ), que prevê 
regime fechado de prisão para 
condenados pelo assassinato 
de policiais e acaba com a 
progressão de regime para o 

O tema deve receber 
prioridade do Plenário

até o fi nal deste ano.

Editada na última terça-
-feira (14), uma vés-
pera de feriado, ela 

deve começar a ser debatida 
na sessão não deliberativa do 
Senado agendada para esta 
segunda-feira (20). O prazo 
de recebimento de emendas 
perante a Comissão Mista que 
vai apreciar a MP se encerra na 
terça-feira (21). A oposição já 
anunciou que vai apresentar 
grande número de emendas.

A medida provisória era parte 
de um acordo proposto pelo 
governo para que a reforma 
fosse aprovada no Senado sem 
alterações – evitando, assim, 
que retornasse à Câmara e 
acelerando sua sanção. Os pon-
tos mais polêmicos da reforma 
seriam ajustados pela MP. No 
dia da edição da medida, o 
líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR), 
justifi cou por que os ajustes 
foram feitos por MP e não por 
projeto de lei: “um  projeto de 
lei não começa a valer de ime-
diato e haverá uma insegurança 
jurídica grande de que a regra 
valerá para as mudanças que 
queremos fazer”, explicou em 
registro na conta que mantém 
na rede social Twitter.

A MP 808/2017, que fez ajustes na reforma trabalhista, promete 
ser um dos temas dominantes da agenda do Congresso

nos próximos dias.
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Aprovado pela Comissão 
de Transparência, segue para 
votação na quarta-feira (22) na 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado o projeto de lei que 
determina que na rotulagem 
de bebida alcoólica deverão 
constar dados sobre o valor 
energético do produto. O pro-
jeto, do ex-senador Ruben Fi-
gueiró, tem por objetivo ajudar 
no controle à obesidade, pois os 
consumidores não costumam 
saber que as bebidas alcoólicas 
têm alto valor calórico.

Relatora da proposta, a se-
nadora Regina Sousa (PT-PI) 
chamou atenção para o con-
sumo de grande quantidade de 
bebidas alcoólicas na ingestão 
calórica da população adulta, 
contribuindo para a “epidemia 
de obesidade”. Ela acredita 
que a informação sobre o teor 
energético do produto poderá 
levar à moderação em seu con-
sumo. O projeto será votado em 
caráter terminativo na  e, se 
aprovado na comissão, segue 
diretamente para a Câmara

A Comissão também votará, 
em caráter terminativo, projeto 
que estabelece prazo de 30 
dias para concessão do salário-
-maternidade pela Previdência 
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Semana deve ser marcada por debate 
sobre MP da reforma trabalhista

A MP 808/2017, que fez ajustes na reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), promete ser um dos temas 
dominantes da agenda do Congresso nos próximos dias

Para Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), que desde julho 
cobrava da tribuna a edição 
da MP, ‘o governo Temer con-
seguiu piorar o que já estava 
ruim’: “Ele descumpriu o com-
promisso com sua base e trouxe 
insegurança jurídica ao esperar 
124 dias para editar uma MP. 
Um retrocesso sem tamanho”, 
afi rmou a senadora na página de 
seu partido na internet.

Entre outras alterações, a 
MP elimina a possibilidade de 
acordo individual fi xando a jor-
nada em 12 horas de trabalho 
por 36 de descanso; estabelece 
o teto dos benefícios da Previ-
dência Social como parâmetro 
de indenização por dano ex-
trapatrimonial; permite que a 
empregada lactante se afaste 
de atividades insalubres, me-
diante apresentação de atestado 
médico; proíbe que a empresa 
faça o trabalhador intermitente 
assinar contrato com cláusula 
de exclusividade; e exige que o 
contrato intermitente seja regis-
trado na carteira de trabalho. A 
medida também estabelece que 
a Lei 13.467 se aplica integral-
mente aos contratos de trabalho 
vigentes, ponto contestado pela 
oposição (Ag.Senado). 

Para o presidente do Sena-
do, Eunício Oliveira, a MP era 
importante para concretizar 
o cumprimento do acordo 
firmado quando da votação 
da reforma na Casa, em julho. 
“Seria extremamente dese-
legante com o Senado que 
um compromisso feito com 
o líder do governo, em nome 
do governo, não se concre-
tizasse”, afirmou Eunício. A 
MP 808, porém, não pôs fim 
às controvérsias em torno 
do texto. 

A oposição fez críticas ao 
teor da medida. Para Fátima 
Bezerra (PT-RN), as altera-
ções não mexeram com os 
pontos que ela considera 
mais negativos na nova lei: “O 
ditado popular que diz que ‘a 
emenda fi cou pior do que o 
soneto’ se aplica exatamente 
à Medida Provisória 808. As 
mudanças não alteram em ab-
solutamente nada o texto que 
foi aprovado pela maioria do 
Congresso Nacional”, opinou 
a senadora.

Aprovadas regras para produção 
brasileira de queijo artesanal

sanal o queijo elaborado por 
métodos tradicionais, com 
vinculação e valorização ter-
ritorial, conforme protocolo 
específi co para cada tipo e 
variedade, empregando-se 
boas práticas agropecuárias e 
de fabricação. Seria o caso dos 
queijos artesanais produzidos 
na região da Serra da Canastra 
(MG) e na Ilha de Marajó (PA) 
ou do Serrano dos Campos de 
Cima da Serra Gaúcha, por 
exemplo, todos reconhecidos 
pelo sabor e aspectos próprios 
que lhes fornecem identidade 

específi ca.
Caberá ao Poder Público 

federal criar, em conjunto 
com os estados e municípios, 
uma plataforma eletrônica 
de cadastro com todos os 
produtores verificados e 
licenciados, a fi m de manter 
públicos e atualizados os re-
gistros de vacinação, exames e 
laudos, bem como o endereço 
fazenda. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e ainda será 
analisado pelas comissões de 
Agricultura; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Comissão prioriza 
matrícula escolar de 

pessoa com defi ciência

de empresas de transporte 
escolar a ofertar 10% de sua 
frota ou, no mínimo, um veícu-
lo adaptado para pessoas com 
defi ciência. O texto aprovado 
também impede o Ministério 
da Educação de autorizar o 
funcionamento de instituições 
de ensino que não ofereçam 
assistência a professores, alu-
nos, servidores e empregados 
portadores de defi ciência ou 
com mobilidade reduzida. A 
proposta ainda será analisa-
da de forma conclusiva pelas 
comissões de Educação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Senado Federal 
recebeu pacote

de segurança pública

Informação de calorias 
em rótulos de

bebidas alcoólicas

Social. Após esse prazo o bene-
fício será concedido automati-
camente, de forma provisória. 
Confi rmado o preenchimento 
dos requisitos, o benefício será 
convertido para a forma defi ni-
tiva. Caso contrário, ocorrerá a 
sua cessação imediata.

A proposta é de autoria do 
senador Telmário Mota (PTB-
-RR). Para o parlamentar, a 
defi nição de um prazo é im-
portante, pois a fi nalidade do 
benefício é substituir a renda 
que a contribuinte receberia 
se permanecesse no trabalho, 
durante o período da licença-
-maternidade. No texto ori-
ginal, o prazo era de 15 dias, 
mas foi estendido por emenda 
do relator, senador Hélio José 
(PMDB-DF) - (Ag.Senado).

crime de lesão corporal seguida 
de morte.

Outro projeto, que está na 
Comissão de Ciência e Tecno-
logia, obriga as operadoras de 
celular a instalar bloqueadores 
de sinal em presídios e prevê 
multa para as empresas que não 
cumprirem a determinação. A 
matéria aguarda o relatório do 
senador Otto Alencar (PSD-
-BA). Finalmente, o último 
projeto do pacote de segurança 
pública é o que cria a Política 
Nacional de Busca de Pessoas 
Desaparecidas e aguarda re-
lator na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Partici-
pativa (Ag.Senado).



Nos dias de hoje, a 
contratação por meio 
digital é um fato em 
nosso cotidiano

Se há poucos anos o pen-
samento de contratar 
algo por meio eletrônico 

era inusitado, hoje com apenas 
um toque no celular efetuamos 
diversas contratações de bens 
e serviços. Na sociedade atual, 
os contratos digitais são cada 
vez mais recorrentes. A evolu-
ção da tecnologia traz cada vez 
mais segurança jurídica para a 
contratação em si. 

Exemplo disso é a utilização 
da assinatura eletrônica, por 
meio do certificado digital, 
que veio como forma de 
comprovar a autenticidade 
da autoria da manifestação 
de vontade, tornando-a cada 
vez mais segura. Como se não 
bastassem os avanços já alcan-
çados, impensáveis há poucos 
anos, a constante evolução 
tecnológica nos mostra que 
devemos atentar ao conceito 
da tecnologia blockchain, que 
deverá revolucionar a forma 
como os contratos serão feitos 
e executados nos próximos 
anos.

Em termos simples, a tecno-
logia blockchain é uma rede de 
dados distribuídos e comparti-
lhados que possuem a função 
de criar um índice global 
para todas as transações que 
ocorrem em um determinado 
mercado, de uma forma públi-
ca, compartilhada e universal, 
que cria consenso e confiança 
na comunicação direta entre 
duas partes, ou seja, sem o 
intermédio de terceiros. A 
segurança está na descen-
tralização das autenticações, 
utilizando cada computador da 
rede para validar as transações 
e replicar as informações, de 
maneira segura e definitiva.

Inicialmente criada para 
viabilizar um ambiente seguro 
para transações através de 
criptomoedas, a blockchain 
também poderá ser utilizada 
para assegurar outras trocas 
de dados entre os usuários da 
rede. Tais trocas de dados po-

dem resultar em contratos que 
poderão ser programados e 
autoexecutados, dispensando 
qualquer tipo de intervenção 
de terceiros; são os chamados 
“smart contracts” ou contratos 
inteligentes. 

Nesse caso, a atribuição 
da palavra “inteligentes” aos 
contratos, no sentido computa-
cional, consiste na capacidade 
de torná-los mais automatiza-
dos, baseados em hardwares e 
softwares comuns, não apenas 
na sua formação, mas também 
durante a sua execução, possi-
bilitando a mitigação de falha 
humana, além de tornar menos 
onerosos os protocolos de 
controle, criados justamente 
para verificar se determina-
das cláusulas foram ou não 
cumpridas por cada parte. Em 
um ambiente digital conhecido 
pela automação, procedimen-
tos de controle como de uma 
auditoria contratual demanda-
riam menos tempo e recursos 
financeiros.

Atualmente é a blockchain 
pública Ethereum que per-
mite a qualquer usuário a 
construção e operação de 
contratos inteligentes a partir 
de sua base comum de dados 
associada a uma linguagem 
de programação própria, que 
tem por objetivo fazer com que 
todo o processo seja o mais 
objetivo possível. Importante 
salientar que a Ethereum foi a 
pioneira no intuito de manter 
uma blockchain aberta sobre 
a qual seja fácil criar, manter 
e operar os smart contracts.

Enfim, as constantes evo-
luções tecnológicas trazem 
consigo novas formas de 
interagir na rede a todos nós, 
usuários. Comprar, vender, 
relacionar-se, hoje tudo é feito 
on line na era da transformação 
digital. É de vital importância 
acompanhar tais evoluções 
de perto, pois, mais rápido 
do que se pensa, você estará 
inserido dentro do ambiente da 
blockchain. Ou você prefere se 
manter na “idade da pedra”? 

(*) - Advogada responsável 
pelas áreas de contratos e 

imobiliário do FF Advogados 
(ingrid.sepulveda@fflaw.com.br). 

Você está preparado 
para a era da 

contratação digital?
Ingrid Sepulveda (*)
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EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ - 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

O Conselho de Administração da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, inscrita
no CNPJ sob nº 60.730.645/0001-01 e NIRE 353.000.58861, convoca os senhores acio-
nistas para a assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 24 de novembro de
2017 às 14.30hs na sede social na Avenida São José, nº 450, Ayrosa, CEP 06283-120,
Osasco/SP, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Alienação de bens imóveis da
sociedade; b) Dissolução do Conselho de Administração; c) Reforma dos estatutos quan-
to ao objeto social; d) Outros assuntos de interesse geral da sociedade. Informamos que
os documentos pertinentes as matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraor-
dinária encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social da Companhia. Osasco,
14 de novembro de 2017. José Barbieri - Presidente do Conselho.              (15, 17 e 18)

9ª Vara Cível do Fórum de Santana- Comarca da Capital/SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1037654-45.2016.8.26.0001. O) MM. Juiz) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Renato Barbieri, CPF 021.448.378-99, RG 15.470.328-X, Brasileiro
que por este Juízo, tramita de uma ação em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Multipredial Vitória Régia II, CNPJ: 06.226.254/0001-08, objetivando a cobrança da
quantia de R$17.509,39, tudo conforme folhas 08 do presente processo. 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$17.509,39, 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 20 de fevereiro de 2017.                               (17 e 18)

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DI NARDO BIRAL, REQUERIDO POR 
ANTÔNIO ALEXANDRE BIRAL - PROCESSO Nº1098231-17.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29/06/2017 foi decretada a 
INTERDIÇÃO de MARIA DI NARDO BIRAL, CPF 290.994.418-27, declarando-o(a) incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Antônio Alexandre Biral. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2017. 

5ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RACHEL TEIXEIRA RUGAI, REQUERIDO POR 
ELISA TEIXEIRA RUGAI - PROCESSO Nº1097052-82.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina 
Agostini Spadoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/11/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
RACHEL TEIXEIRA RUGAI, CPF 023.646.388-87, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ELISA TEIXEIRA RUGAI. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 05 de julho de 2016. 

5ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO RAMALHO REIS, 
REQUERIDO POR RANOEL RAMALHO REIS E OUTROS - PROCESSO Nº1034186-
44.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de RICARDO RAMALHO REIS, CPF 
237.074.168-60, declarando-o totalmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. ROSANA RAMALHO REIS DE 
LIMA. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 

ABC MOTO AVENTURA LTDA - ME. Torna Público que solicitou junto a Secretaria de Gestão
Ambiental a Licenças Prévia, de Instalação e de Operação p/ Serviços de manutenção e
reparação mecânica de motocicletas / lavagem e lubrificação localizada à Av. Winston
Churchill nº 637 - SBC - SP - CEP: 09613-000.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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: THIAGO TEODORO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão supervisor de atendimento, nascido em São Paulo - SP, no dia 
21/12/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Rosânia Maria de Sou-
za. A pretendente: FATIMA LORENZO OKUMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão assistente de criação, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/04/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Yuan Okuma e de Purificacion Lo-
renzo Gonzalez Okuma.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Fazendo a conexão do cére-
bro e da medula espinhal com 
músculos e órgãos, controlam 
movimentos e sensações e são 
fundamentais, entre outras 
funções, para o coração bater e 
para conseguirmos andar. Mas 
eles podem ser lesionados, seja 
por um trauma causado por 
uma queda ou um acidente 
de trânsito, ou por um tumor, 
resultando em lesões que 
prejudicam as atividades do 
corpo humano.

“Chama-se de neuropatia pe-
riférica traumática a lesão de 
um ou mais nervos periféricos 
resultado dos efeitos diretos 
ou indiretos (secundários) de 
traumatismos”, explica o neu-
rologista Francisco Gondim, 
coordenador do Departamento 
Científico de Neuropatias Peri-
féricas da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN).

O trauma é o motivo mais co-
mum de lesão. Do tipo súbito, 
causado por acidente automo-
bilístico, queda ou atividades 
esportivas, pode comprimir, 
romper ou provocar o estira-
mento do nervo.

No entanto, lesões menos 
traumáticas também podem 
causar danos. Um exemplo são 
os microtraumas decorrentes 
de atividades esportivas, que, 
por consequência, podem levar 

Traumas que abalam os nervos
Os nervos periféricos, com milhares de fibras nervosas, formam uma das estruturas que contribuem 
para o funcionamento do nosso organismo.

depender do nervo acometi-
do. Dessa forma, o repertório 
de movimentos executados 
por um nervo, ou nervos, 
será perdido completamente 
ou parcialmente, bem como 
alterações da sensibilidade 
no território de inervação do 
nervo e alterações do con-
trole vasomotor”, esclarece 
Gondim.

Dependendo do tipo e ca-
racterísticas do trauma, o 
neurologista informa que 
podem ser realizadas descom-
pressões dos nervos afetados 
para a prevenção de lesões 
continuadas e repetidas. “Nas 
lesões extensas do plexo bra-
quial (braço) com prognóstico 
ruim pode ser tentada a rea-
lização de enxertos nervosos. 
O tratamento também inclui 
controle da dor neuropática 
com antidepressivos e anti-
convulsivantes, bem como 
reabilitação da região afetada 
com fisioterapia”, ressalta.

Gondim explica também 
que a descompressão pode 
ter efeito curativo ou, pelo 
menos, controlar a progressão 
da neuropatia. A reabilitação 
funcional com tratamento da 
dor e fisioterapia pode con-
tribuir para a restituição da 
função comprometida nesses 
casos (ABN).

Os microtraumas decorrentes 
de atividades esportivas, podem 
levar à compressão dos nervos 

adjacentes.
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à compressão dos nervos adja-
centes. “As consequências do 
trauma são variadas, podendo 
resultar em múltiplos mecanis-
mos, principalmente acidentes 
diversos”, informa Gondim.

O problema pode ser diag-
nosticado por exames neuro-
lógicos e por eletroneuromio-
grafia, que avalia a função do 
sistema nervoso periférico e 
muscular por meio do regis-
tro de respostas elétricas. “O 
diagnóstico ocorre mediante 
a suspeita clínica de lesão 
nervosa, resultante de queixas 

de acometimento de fibras 
nervosas sensitivas, motoras 
e autonômicas de um ou mais 
nervos e confirmada por exa-
mes”, indica o neurologista.

Os sintomas dependem da 
distribuição dos nervos aco-
metidos. “Em muitas ocasiões 
pode haver acometimento dos 
plexos, que é o  entrelaçamen-
to dos filamentos e vasos san-
guíneos e nervos, e/ou raízes 
nervosas, que se originam na 
medula espinhal e estão asso-
ciadas a quadros mais graves. 
As manifestações clínicas vão 

O novo diretor-geral da Polícia Federal 
(PF), Fernando Segóvia, disse na sexta-
-feira (17) que deverá realocar delegados 
e investigadores para operações mais im-
portantes para o país, em detrimento de 
outras que, segundo ele, podem esperar 
mais tempo. O assunto foi um dos temas 
tratados nesta manhã com a presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia.

“No Supremo Tribunal Federal há uma 
necessidade no reforço de delegados 
e investigadores para concluir o mais 
rápido possível as investigações que se 
encontram na Corte”, justificou. Segóvia 
não quis falar em nenhuma operação 
específica, mas disse que o objetivo é 
concluir no menor prazo possível essas 
investigações. Também aproveitou o 

encontro para convidar pessoalmente a 
ministra Cármem Lúcia para sua posse, 
que ocorrerá na próxima segunda feira, 
às 10h30 da manhã, no Polícia Federal. 

O novo diretor assume no lugar de 
Leandro Daiello, estava no cargo desde 
2011, nomeado na gestão do então mi-
nistro da Justiça, José Eduardo Cardozo 
(ABr).

Segóvia deverá realocar delegados e investigadores

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

agência de confiança, ou ligue para

www.netjen.com.br

Tel: 3106-4171



Levantamento do IO e Plastivida mostra a diversidade de objetos encontrados em 
praias no País.
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Especial

Sabrina Brito/Jornal da USP

O monitoramento faz parte de uma série de ações realizadas desde 2012, a partir de um 
convênio entre as instituições, para o correto tratamento do meio ambiente aquático.

Os estudos resultantes dessa associação têm como objetivo conhecer melhor o tamanho e as 
características  da poluição do oceano  no Brasil, dimensionar a contribuição do País para a si-
tuação global e desvendar a origem dos resíduos nos mares e praias nacionais. Até o momento, 
as conclusões obtidas foram principalmente duas: a de que o lixo presente nas águas oceânicas 
advém, majoritariamente, do continente e a de que o problema é multisetorial (ou seja, a variedade 
dos lixos encontrados no mar é enorme). 

Dessa forma, o IO e a Plastivida interpretaram os resultados como indícios de que o cidadão 
pode ter um grande papel na melhora dessa situação, já que o lixo dos continentes é gerado por 
ele. Por isso, a parceria também foca na educação do público acerca do descarte de resíduos nos 
mares. Alexander Turra, professor do Departamento de Oceanografia Biológica do IO, acredita 

Lixo no mar 
brasileiro vai de 
drogas a plástico

Maior parte do lixo vem do continente, ou seja, a partir da produção 
de resíduos das pessoas.
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Plásticos, medicamentos, drogas e esgoto doméstico: 
desses objetos é composta a maior parte da poluição 
dos mares brasileiros, segundo levantamento realizado 
pelo Instituto Oceanográfico (IO) da USP e a Plastivida 
(Instituto Socioambiental dos Plásticos) em praias de 
São Paulo, Bahia e Alagoas

que o convênio entre os dois institutos pode ajudar muito a USP: “As ações que organizamos de 
forma colaborativa nos aproxima da missão da Universidade. Aqui, nós buscamos formar recursos 
humanos e produzir conhecimento. Com isso, queremos trabalhar cada vez mais para a melhora 
do ambiente”, afirma.

Com a cooperação de mais 16 empresas, a Plastivida, junto com o Instituto Oceanográfico, 
organiza há um ano o Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo, que concretiza diversas 
interações em escolas, universidades e outras instituições. O objetivo é compartilhar o conhecimento 
com o público – não apenas as causas e as consequências da poluição marítima, mas também as 
formas através das quais o cidadão comum pode ajudar em busca da solução do problema. Outro 
apoiador do programa é o governo federal, por meio da Gerência Costeira do Departamento de 
Zoneamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente.

O fórum é uma construção para promover um movimento de diálogo e integração para delinear 
os próximos passos do projeto. Com a ajuda desse movimento, os participantes pretendem pes-
quisar alternativas de atitudes que o setor industrial e a população possam tomar para combater 
o lixo presente no mar. “O Instituto Oceanográfico é um moderador desse diálogo. Nós auxilia-
mos as empresas a canalizarem as informações científicas corretas e a realizar as melhores ações 
concretas possíveis”, comentou o professor Turra.

Outra ação educativa resultante da parceria entre o IO e a Plastivida é o projeto EnTenda o Lixo, 
durante o qual os participantes realizam atividades que envolvem informações técnicas, pesquisas 
sobre a situação dos lixos presentes no mar, coleta de materiais e reciclagem. Ao longo do programa, 
os visitantes atuam em um processo prático de coleta de amostras de resíduos para acompanhar a 
observação das características e da origem do material coletado. Com base nas informações geradas, 
os educadores incentivam reflexões acerca das possíveis estratégias para solucionar o problema.

Além de organizar eventos e planejar atividades, as empresas participantes do fórum disponibi-
lizaram uma plataforma on-line para concentrar informações e propostas do grupo. A página pode 
ser acessada neste link. Os principais objetivos da USP nesses projetos são a educação ambiental 
em relação ao consumo consciente e ao correto descarte de resíduos. A ideia é que, com as ins-
truções corretas, a população poderá ajudar a manter a natureza limpa e saudável. Por isso, faz 
parte de todas as ações organizadas pelo IO um momento de instrução e conversa com o público.

Valéria Dias/Jornal da USP

Pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas 
(ICB) da USP mostrou que camundongos subme-
tidos a uma dieta muito rica, ao mesmo tempo, 
em gordura e em açúcar tiveram um aumento 
da inflamação celular e da resistência à insulina 
induzidas por essas dietas separadamente. Os 
dados estão no artigo Combination of a high-fat 
diet with sweetened condensed milk exacerbates 
inflammation and insulin resistance induced by 
each separately in mice publicado em junho na 
Revista Scientific Report, do grupo Nature.

A pesquisa foi realizada pela professora de 
educação física Laureane Nunes Masi, durante 
seu doutorado, sob a orientação do professor Rui 
Curi, do Departamento de Fisiologia e Biofísica 
do ICB. Os estudos foram realizados com cerca 
de 50 camundongos, com 12 semanas de idade, 
separados em quatro grupos e recebendo quatro 
dietas distintas, durante oito semanas. O grupo 
controle recebeu alimentação balanceada.

Já os outros três receberam dietas que causam 
obesidade (obesogênicas): o segundo grupo 
foi alimentado com a dieta controle mais leite 
condensado (oferecido à vontade, mas em um 
recipiente à parte); o terceiro grupo recebeu 
dieta rica em gordura (chamada de hiperlipídica: 
59% de calorias em gordura); e o quarto grupo 
foi uma combinação das duas dietas anteriores 
(hiperlipídica mais leite condensado).

Ao final das oito semanas, a pesquisadora 
constatou que as três dietas que causam obesi-
dade levaram ao aumento de peso dos animais, 
mas cada uma causou algum tipo diferente de 
prejuízo ao organismo. Os resultados indicaram 
que essas dietas levaram à intolerância à glicose, 
e ao aumento do depósito de gordura visceral, 
do tamanho das células de gordura, do peso 
do fígado e do nível de colesterol total, quando 
comparadas à dieta controle.

A dieta que associou açúcar e gordura foi a 
mais prejudicial entre elas, pois intensificou 
todos esses malefícios causados ao organismo 
pelas outras dietas. Em média, o peso inicial dos 
camundongo com 12 semanas é de 26 gramas. 
De acordo com a pesquisadora, o trabalho pode 
ajudar a comunidade científica que estuda a 
obesidade induzida por dietas ricas em açúcar 
e/ou em gordura.

“Observa-se que pessoas obesas apresentam 
sintomas e desordens diferentes umas das outras. 
Com esta pesquisa, mostramos que os hábitos 
alimentares e a ingestão crônica de um ou outro 
macronutriente é determinante nos malefícios 
decorrentes da obesidade”, aponta Laureane, que 
avaliou alguns tecidos dos animais, como fígado, 
o músculo esquelético sóleo (na perna), além do 
tecido adiposo (gordura) e dos macrófagos (células 
de defesa) da cavidade gastrointestinal. Nos macró-
fagos, ela observou o aumento de uma substância 
chamada interleucina 6, que indica inflamação.

Dieta que une açúcar e gordura 
causa mais danos ao organismo

Os animais alimentados com a dieta rica em 
açúcar, quando comparados aos animais que 
receberam dieta rica em gordura, apresentaram 
mais marcadores pró-inflamatórios nos tecidos 
analisados. “A inflamação, ou processo inflama-
tório, é uma reação do organismo a uma infecção 
ou lesão e faz parte do sistema imunológico do 
corpo. Isso ocorre internamente, nas células e 
tecidos, sem a gente ver, também em decorrência 
da ingestão crônica de uma dieta obesogênica”, 
explica a pesquisadora. “Enquanto na inflama-
ção aguda, frente a uma lesão, por exemplo, 
observamos os sinais de calor, vermelhidão, 
inchaço e dor, na inflamação crônica decorrente 
da obesidade podemos observar aumento de 
algumas proteínas no sangue e nos tecidos do 
nosso corpo.”

No fígado, Laureane observou a ocorrência de 
fibrogênese (excesso de fibras), que corresponde 
a uma cicatrização do fígado frente a uma lesão. 
A fibrogênese é uma reação final da esteato-
-hepatite não alcoólica, doença caracterizada 
pelo acúmulo de gordura no fígado. No final da 
doença, o excesso de gordura se transforma em 
excesso de fibras, que posteriormente evolui 
para uma cirrose. “Foi interessante observar 
que os animais alimentados com dieta rica em 
açúcar não apresentaram acúmulo de gordura 
no fígado, mas parecem ter passado direto dessa 
fase da doença para a fibrose hepática”, diz a 
pesquisadora. Também foi verificado o aumen-
to do TNF-a (fator de necrose tumoral), uma 
substância indicadora de inflamação.

Já a dieta rica em gordura levou ao aumento 
da taxa de açúcar no sangue (aumento da glice-
mia) e foi mais prejudicial para a sensibilidade 
periférica à insulina. “Os animais foram testados 
com uma sobrecarga de glicose. Ao longo do tem-
po, foi constatado que a glicemia não diminuiu 
como no grupo que recebeu dieta balanceada. 
Isso indica que a glicose não está sendo bem 
absorvida, existe uma intolerância à glicose”, 
esclarece Laureane.

Também foi constatado que essa dieta causou 
o acúmulo de gordura no fígado. A longo prazo, 
essa condição leva à inflamação e à formação de 
fibrose, como observado nesse mesmo estudo 
com a ingestão de dieta rica em açúcar.

Em estudo com animais, a dieta que 
associou açúcar e gordura foi a mais 

prejudicial ao organismo.

Marcoss Santos/USP Imagens
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Os próximos dez anos 
serão o período mais 
transformador da 
história da humanidade 
em termos de evolução 
tecnológica

Teremos o privilégio de 
participar desse proces-
so como observadores, 

protagonistas, a maioria de 
nós tentando se adaptar e 
sobreviver. A velocidade da 
mudança, que é avassaladora, 
irá aumentar e precisaremos 
de inteligência emocional e 
equilíbrio para lidar com tudo 
isso.

O que antes pareciam de-
vaneios poéticos e de fi cção 
científi ca, como a inteligência 
artifi cial, robótica, nanotec-
nologia, armazenamento de 
energia, aperfeiçoamento do 
corpo humano, tecnologia es-
pacial, neuroergonomia, entre 
outros, hoje são realidade e, 
daqui para frente, nos afetarão 
cada vez mais.

Alguns exemplos presentes 
na mídia e em muitos eventos 
são: veículos sem motorista; 
produção de comida robotiza-
da; impressão 3D na constru-
ção civil e em inúmeras áreas 
da atividade humana - em 
breve, teremos em casa uma 
impressora 3D; a robotização 
da força de trabalho, com o 
desaparecimento de atividades 
profi ssionais simples, perigo-
sas e repetitivas; a construção 
de um elevador espacial, cuja 
inauguração está prevista para 
2050, conforme divulgado no 
site da Obayashi Corp; a terapia 
dos telômeros para aumentar 
a longevidade das pessoas em 
24%, prontamente transforma-
do em cápsulas pela TA Scien-
ces; os exoesqueletos biônicos, 
que ajudarão as pessoas com 
defi ciência e mobilidade re-
duzida; e a bioimpressão de 
órgãos, que revolucionará os 
transplantes e a medicina.

As tecnologias caminham 
para a massifi cação e há cien-
tistas sérios afi rmando que o 
envelhecimento é 'doença' a 
ser resolvida em duas ou três 
gerações, defendendo a pos-
sível imortalidade. Há muitos 
outros exemplos em todas as 
áreas do conhecimento hu-
mano e, naturalmente, esta 
incrível evolução tecnológica 
mudará o nosso comportamen-
to, pois temos difi culdades em 
absorver tantas mudanças em 
tão pouco tempo.

Pânico é o sentimento que 
atinge os empresários nestes 

tempos contemporâneos, e 
vem acompanhado de incer-
teza e da sensação de que 
algo grande, revolucionário e 
imediato tem de ser feito, para 
evitar o risco de todos serem 
aniquilados por essa onda 
inexorável.

Atualmente, muitos consul-
tores e palestrantes são catas-
trofi stas e pregam a 'morte', 
caso as empresas não adotem 
mudanças rápidas. De fato, a 
mudança é irreversível e segui-
rá seu rumo velozmente. Con-
tudo, empresários e sociedade 
não estão condenados, pois 
existem muitas oportunidades 
decorrentes deste cenário em 
todas as áreas. Claro que não 
será diferente com o setor 
imobiliário.

Precisamos conhecer as no-
vas tecnologias e tendências, 
mas, ao mesmo tempo, temos 
de ficar atentos às muitas 
oportunidades empresariais 
e profi ssionais, que surgirão 
neste novo universo. Inúmeras 
atividades desempenhadas por 
seres humanos serão subs-
tituídas por robôs ou outras 
formas tecnológicas. Porém, 
atividades dependentes da 
criatividade, como a arte, e de 
gestão continuarão a ser feitas 
por pessoas, com tendência de 
serem mais valorizadas.

A orquestração da complexa 
cadeia de valor da construção 
civil, que mobiliza muitos 
agentes, demonstra a neces-
sidade de ser conduzida por 
profi ssionais cada vez mais 
capacitados. Até mesmo tec-
nologias consolidadas como 
o BIM (Building Information 
Modeling), que potencializam 
a qualidade dos projetos, só 
trazem resultados se existir 
um ambiente transparente 
e de compartilhamento de 
informações entre todos os 
envolvidos. E a criação de am-
bientes favoráveis depende de 
pessoas e não de tecnologias.

Mudanças exigem projetos 
de comunicação e marketing, 
atividades que prescindem de 
bons relacionamentos e boas 
conversas. E para enfrentar os 
desafi os dessa nova era, orga-
nizamos o III Encontro entre 
Incorporadores e Construtores 
com o mote "Repensando os 
relacionamentos para os novos 
tempos", evento que aconte-
cerá no dia 5 de dezembro, na 
sede do Sindicato da Habita-
ção. Afi nal, um futuro melhor 
depende de nós.

(*) É vice-presidente de Tecnologia 
e Sustentabilidade do Secovi-SP e 

diretor-presidente da Tarjab.

Tecnologia e 
relacionamento

Carlos Alberto de Moraes Borges (*)

News@TI
Inteligência Artifi cial e os bots na China 
serão temas da Hi Platform no Bots 
Experience Day, dia 22

@A Hi Platform vai participar do Bots Experience Day, no dia 22 
de novembro, no WTC, em São Paulo. O Diretor de Produto e 

cofundador, Alexandre Bernardoni, também secretário da Associação 
Brasileira de Inteligência Artifi cial (ABRIA), acaba de retornar ao Brasil 
de uma comitiva de empresários do setor de tecnologia à China, e 
vai trazer novidades sobre os avanços da Inteligência Artifi cial e dos 
bots no mercado asiático. No evento, que vai destacar como os bots 
estão sendo empregados no Brasil e revolucionando o atendimento 
ao cliente em diversas áreas, Bernardoni falará ao público após os 3 
meses de fusão entre a Direct Talk e a Seekr, que deu origem à Hi 
Platform.  Um levantamento do primeiro semestre de 2017, aponta 
que a empresa foi responsável por 28 milhões de atendimentos via 
robôs, com retenção média (quando um atendimento não passa para 
o humano) de 68% nos atendimentos (http://botsexperience.com.br/).

Pinterest anuncia PinCodes e Shop the Look 
no Brasil

@O Pinterest está começando hoje uma nova fase na Busca Visual, 
que traz novos jeitos de encontrar na ferramenta de descoberta 

da plataforma ideias e produtos para experimentar. A Busca Visual 
cresce mais do que 70% a cada ano e os resultados são muito reve-
ladores. O lançamento de hoje leva visão computacional para as 200 
milhões pessoas em todo o mundo que, mensalmente, acessam o 
Pinterest em busca de respostas para as situações do dia a dia como 
o que comprar, o que cozinhar, como decorar a casaa, além das mais 
recentes tendências em vários segmentos.

Cast group adota solução da SAP para 
gestão de talentos

@Com forte atuação no mercado brasileiro de HCM (Human Capital 
Management, em inglês), a Cast group, empresa nacional líder em 

serviços de end-to-end para a área de TI, está implantando em sua área 
de Recursos Humanos a solução Success Factors da SAP. O projeto deve 
entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2018 e permitirá a 
Cast group realizar análises de desenvolvimento dos profi ssionais da 
companhia em todos os níveis. A implantação da solução está sendo 
conduzida pela HRDevelopers, empresa adquirida pela Cast group este 
ano e especialista em HCM (www.castgroup.com.br).

Que tal fazer uma experi-
ência e usar o celular como 
recurso pedagógico em sala 
de aula? Sabemos que esse 
recurso já está incorporado 
à rotina dos alunos. Basta 
avaliar o comportamento da 
nova geração no acesso e uso 
das tecnologias digitais de in-
formação e comunicação. Para 
o professor, com um planeja-
mento bem elaborado e com 
objetivos claros e defi nidos, esse recurso tende a potencializar 
ainda mais avanços na aprendizagem.

No último dia 6 de novembro, foi sancionada a lei que libera 
o uso dos celulares para atividades pedagógicas, orientadas 
por professores, nas escolas de ensino fundamental e médio 
da rede estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Vale es-
clarecer que a autorização para o uso do celular não alterará a 
forma de aprendizagem, pois ele deve ser um complemento no 
desenvolvimento das atividades em sala de aula e, desta forma, 
potencializar novas formas de acesso aos conteúdos e assim, 
novos conhecimentos.

A Cetic (Centro Regional para o Desenvolvimento da Socie-
dade da Informação) apresentou e confi rmou em sua última 
pesquisa, TIC Kids Online Brasil, a tendência de crescimento 
no uso de dispositivos móveis por crianças e adolescentes para 
acessar a Internet – em 2016, 91% (22 milhões) acessaram a 
Internet pelo celular. Recentemente a FGV (Fundação Getúlio 
Vargas) também divulgou pesquisa revelando a estimativa de 
que no Brasil, até o fi nal de 2017, haverá um smartphone por 

habitante.
Trabalhar com o celular em 

sala de aula faz parte de uma 
política adotada em muitas 
escolas, conhecida como 
BYOD – Bring Your Own De-
vice – traduzida como “traga 
seu próprio dispositivo”, na 
qual é possível trabalhar 
com os recursos trazidos por 
alunos e professores, sejam 
celulares, tablets, entre ou-

tros, alinhando-os ao contexto de cada atividade, despertando 
o interesse pelo conteúdo desenvolvido.

O engajamento passa a ser dos gestores, professores e alunos 
em assumir o desafi o e o gerenciamento, no sentido de que po-
dem, sim, trabalhar juntos para que práticas inovadoras sejam 
sempre integradas aos conteúdos e encontrem a melhor forma 
para que a permissão do uso do celular realmente faça sentido 
em relação à aprendizagem. Além de proporcionar informação 
a qualquer hora e em qualquer lugar, o celular permite usar 
aplicativos educacionais, possibilita a conexão com os colegas 
da turma para criação de narrativas colaborativas e a criação 
de conteúdos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, com 
vídeos, fotos, GPS, redes sociais e uma infi nidade de possibili-
dades pedagógicas e por meio da tecnologia.

 
(Fonte: Karen Andrade é Consultora em Tecnologia Educacional da Planneta, 

empresa do grupo Vitae Brasil (www.vitaebrasil.com.br); graduada em 
Processamento de Dados, pós-graduada em Computação Aplicada e pós-

graduanda em Educação e Tecnologia pela Universidade Federal de São 
Carlos – UFSCar; com experiência em trabalhos relacionados à Educação e 

Tecnologia Educacional. Contato: karen.andrade@vitaebrasil.com.br.)

Celular na Sala de Aula?

(E o que o Brasil tem a ver com isso?)

Salomão Filho (*)

Uma nova onda vem rapidamente tomando conta do ecos-
sistema global de startups, atraindo pesados investimentos 
do capital de risco e abrindo uma nova frente de batalha 

entre as grandes empresas de tecnologia e de outros setores. Na 
briga estão gigantes como Google, Apple, Uber, Samsung, Ama-
zon, Facebook, Microsoft, Baidu, Twitter, Intel, Ford, GE e IBM. 

A noiva da vez é a Inteligência Artifi cial, considerada a próxi-
ma grande revolução tecnológica e que será o alicerce de uma 
nova geração de startups programadas par atuar em indústrias 
tão distintas quanto saúde, fi nanças, construção, transporte, 
educação, agricultura e varejo. 

De acordo com pesquisa da CB Insights, mais de 250 empresas 
que desenvolveram e utilizam programas de Inteligência Artifi -
cial em diferentes áreas foram adquiridas desde 2012, 37 delas 
somente no primeiro trimestre deste ano. 

Para ter uma ideia do apetite do Corporate Venture por startups 
de IA, entre as maiores negociações deste ano está a compra 
pela Ford da Argo AI, desenvolvedora de softwares de machine 
learning para veículos autônomos, por nada menos que US$ 1 
bilhão. O Google tem demonstrado a maior voracidade, com 12 
aquisições desde 2012, entre elas a britânica DeepMind por cerca 
de US$ 600 milhões.

O tsunami de investimentos na próxima fronteira tecnológica 
colocou no cenário novos mercados internacionais interessados 
em fomentar o desenvolvimento de algoritmos que serão os moto-
res das empresas de tecnologia do Vale do Silício, Europa, China, 
Israel, Índia e outros países que até aqui lideraram a inovação e 
a construção da economia digital. 

Um país, em particular, já fez e continuará fazendo história 
para se consolidar como o epicentro da Inteligência Artifi cial: o 
Canadá. De acordo com relatório da PwC Canadá, as empresas 
de inteligência artifi cial canadenses receberam um volume de 
investimento recorde nos 3 primeiros trimestres deste ano, 
somando US$ 244 milhões em 22 aportes. 

O despertar desta nova potência tecnológica é resultado de 
um bem arquitetado plano conjunto que envolve o Governo, 
as universidades, empresas, investidores e empreendedores 
canadenses. O objetivo é colocar o país na liderança em pesqui-
sa e desenvolvimento de empresas e talentos preparados para 
trabalhar em áreas como deep learning, machine learning, redes 
neurais e natural language processing. 

O Canadá tem um forte DNA em Inteligência Artifi cial e não é 
exagero dizer que reúne a maior concentração mundial de pes-
quisadores independentes sobre IA. Basicamente, as tecnologias 
que permitiram o desenvolvimento das aplicações de IA foram 
inventadas nos laboratórios das universidades canadenses. 

São crânios como Geoffrey Hinton, cientista do Google, PHD e 
professor de ciência da computação da Universidade de Toronto, 
um dos pioneiros no treinamento de redes neurais. Outra cele-
bridade na área é Yoshua Bengio, da McGill University, apontado 
como um dos “pais” da tecnologia de deep learning e que hoje 
comanda o Montreal Institute for Learning Algorithms, além de 
ter sido convidado pela Samsung para abrir um laboratório na 
Universidade de Montreal que irá desenvolver algoritmos para 
reconhecimento de voz e imagem, robótica, direção autônoma e 
traduções. Bengio ajudou também a criar um poderoso ecossis-
tema que inclui ainda o Institute for Data Valorisation (IVADO) 
e a Element AI, uma fábrica de startups de IA. 

Além de ter uma safra fértil de pesquisadores, professores e 
profi ssionais, o Governo canadense abre portas para imigrantes 
interessados em trabalhar no país com tecnologia. Mais ainda, 
direciona polpudos recursos para apoiar o desenvolvimento da 
nova indústria da IA e coloca em práticas iniciativas que forta-

Por que o Canadá se Tornou a 
Meca da Inteligência Artifi cial?

leçam e coloquem o país na dianteira mantendo os melhores 
profi ssionais em casa. 

Uma delas é o Vector Institute, que tem como desafi o estimular 
a formação de talentos, a pesquisa e o desenvolvimento do futuro 
da IA. O Instituto nasceu com investimentos de US$ 100 milhões 
feitos pelo próprio Governo e mais US$ 80 milhões de empresas 
patrocinadoras. O Vector Institute terá o apoio do Canadian Ins-
titute for Advanced Research (CIFAR), que tem um orçamento 
este ano de US$ 125 milhões para lançar o programa batizado 
“Pan-Canadian Artifi cial Intelligence Strategy”. 

A ideia é reter no País talentos que hoje são disputados e asse-
diados por empresas como Google, Apple, Facebook e Microsoft. 
A propósito, em um movimento contrário, o ambiente próspero do 
Canadá para evolução da IA tem levado estas mesmas empresas 
a montar QGs em cidades como Montreal, Toronto e Edmonton.

O último a chegar foi o Facebook, que terá um laboratório em 
Montreal sob o comando da professora Joelle Pineau, da McGill 
University. A empresa de Zuckerberg tem na IA seu principal 
sustentáculo e seu futuro depende essencialmente do desen-
volvimento de novas tecnologias como robótica, reinforcement 
learning e sistemas de reconhecimento de voz. Mesmo caso do 
Google, da Microsoft, do Uber, da Samsung e tantas outras ‘techie 
companies’ que também já inauguraram centros de pesquisa em 
IA no País em parcerias com universidades canadenses.

E o Brasil? Que lições (e oportunidades) podemos tirar 
do Canadá?

Por aqui, estamos dando nossos primeiros e importantes passos 
na criação de startups de Inteligência Artifi cial. A conexão com 
mercados como o Canadá é essencial para estar na curva da ino-
vação e aprender com os melhores cientistas em IA do mundo. 

Tenho acompanhado de perto estas grandes transformações 
como sócio da Stradigi, que inaugurou recentemente em Mon-
treal o Stradigi Labs. O laboratório será comandado por Carolina 
Bessega, uma astrofísica com participação em diversos projetos 
internacionais de IA e profundo conhecimento em temas como 
machine learning, computer vision, natural language processing 
e redes neurais. 

A Propulse, empresa de reconhecimento de imagem para e-
-commerce, nasceu na Stradigi Labs quando tínhamos 2 PHDs. 
Hoje temos 22 e 28 em processo de contratação vindos do mundo 
inteiro – Argentina, Venezuela, Irã, Brasil, França, Índia e do 
próprio Canadá. 

O crescimento da equipe visa atender nosso novo laboratório, 
que terá como foco desenvolver soluções de machine learning 
nas áreas de saúde e esportes, nas quais já temos projetos em 
andamento. Nossa visão será apoiar negócios a desenvolver e 
adotar tecnologias de IA para resolver problemas complexos e 
melhorar seus resultados fi nanceiros.

O cenário da IA no Canadá não está restrito às grandes da tec-
nologia. Bem ao contrário, há uma leva cada vez maior de startups 
focadas em criar soluções para as mais diversas aplicações. A 
oferta de talentos é farta, os investimentos crescentes e o forte 
envolvimento com o universo acadêmico são combustíveis que 
abrem muitas oportunidades para quem deseja empreender e 
fazer negócios com empresas do País.

E você? Já pensou em ser um empreendedor brasileiro de 
Inteligência Artifi cial? A oportunidade está aí e já deixou de ser 
tendência. Não custa lembrar: em tecnologia o ontem já é futuro 
e, no caso da IA, as máquinas estão aprendendo rápido. Quem 
dominá-las provavelmente será a próxima empresa mais valiosa 
do planeta. Duvida?

(*) Salomão Filho é investidor em startups de tecnologia e diretor e sócio 
da Propulse Analytics, empresa de tecnologia em Inteligência Artifi cial que 

desenvolveu uma ferramenta de previsão de compras para e-commerce.

www.netjen.com.brCiência e Tecnologia
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Esta segunda é o terceiro dia da lunação. A Lua em Sagitário vai deixar o começo da semana mais ativo. As pessoas 
estão expansivas e amigáveis e de alguma maneira em alguma área de suas vidas sentem necessidade de apostar em 
algo melhor. Ninguém está disposto a ouvir problemas, lamurias ou aturar o baixo astral dos outros. No trabalho e na 
escola será difícil obrigar as pessoas a fazerem tarefas entediantes ou a cumprir atividades de rotina. Elas precisam de 
mais. Agora é hora de sair da rotina, de apostar no grande, de ousar. Isto trará melhores resultados do que se deter em 
tarefas comuns ou pequenas.
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Os empreendimentos novos e ne-
gócios envolvem a cooperação de 
amigos.  Mantenha a calma se tiver 
que lidar com uma situação difícil 
no ambiente de trabalho ela será 
vencida. Lua em Sagitário vai dando 
um maior entusiasmo que faz você 
acreditar que tudo será possível. 
89/389 – Azul.

No passar da tarde cresce a tendência 
a dar errado ao inventar algo novo e 
diferente para fazer neste começo 
de semana. Faça acordos entrando 
em perfeita sintonia com quem possa 
ajudar a colocar planos em ação. As 
crises devem ser superadas rapida-
mente. 51/251 – Verde.

A dúvida ou incerteza que perturbe 
as relações sociais começará a ser 
resolvida aos poucos nesta semana. 
Durante todo o dia mantenha a 
rotina e evite negócios. Uma boa se-
mana para fortalecer-se no trabalho 
e em sociedades que tenham sido 
recém-realizadas. 98/398 – Amarelo.

Sensação de maior força e es-
pontaneidade ao dar opiniões e 
relacionar-se com as pessoas. Muito 
prazer e satisfação no trabalho e 
nas atividades domésticas. Controle 
as emoções que podem provocar 
situações tensas no amor e pertur-
bar o bom relacionamento sexual. 
91/291 – Cinza.

Mesmo havendo divergências de 
pensamento, isto não deve apagar 
o seu romantismo. Terá defi nição 
de um relacionamento íntimo que 
deverá se fi rmar ainda mais. O que 
for pensado agora poderá depois 
ser facilmente realizado no ano que 
vem, prepare-se. 21/521 – Amarelo.

Melhore as condições de vida no 
seu lar, cuide do conforto e dê boas 
condições de vida para os que estão 
próximos. Pode preparar negócios 
importantes A segurança e a har-
monia no seu lar neste momento se 
fazem necessárias. 92/492 – Branco.

A desorganização começa a ser con-
trolada através de atitudes práticas. 
Desta forma os sentimentos serão 
mais bem conduzidos neste fi nal de 
ano. Através da organização da vida 
fi nanceira tudo irá melhorar. Coloque 
sua vida no rumo certo neste fi nal de 
ano. 02/502 – Marrom.

Evite a impulsividade em assuntos 
ligados à carreira profi ssional. Con-
fl ito nas relações com amigos e com 
a pessoa amada precisa ser evitado 
para manter a paz e a harmonia 
social. Até o aniversário e mesmo 
depois dele ainda deve manter a 
rotina e o bom senso. 58/658 – Azul. 

Sensação de maior força e espon-
taneidade ao dar opiniões o leva 
a exagerar. Antes do aniversário, 
procure fazer exercícios e cuide bem 
da saúde. Precisa ser fi rme diante de 
obstáculos que surgem. Aproveite 
para realizar viagens curtas e cami-
nhadas. 67/367 – Verde.

Há risco de atrito e de afastamento 
de alguém de quem sentirá falta. 
Há possibilidade de estar um tanto 
pessimista. Precisa defi nir sentimen-
tos de amor e amizades e manter a 
alegria de viver e a boa disposição 
física, acreditando em si mesmo. 
19/219 – Branco.

Assuntos de trabalho tomam um 
novo rumo e novas oportunidades 
estão surgindo. No fi nal do dia 
haverá determinação e valorização 
de pormenores. O que for idealizado 
agora se tornará real depois. Dedi-
que-se a atividades que o agradem, 
faça tudo com amor. 57/657 – Verde.

As pessoas estão expansivas e 
amigáveis e de alguma maneira em 
alguma área de suas vidas sentem 
necessidade de apostar em algo 
melhor. Facilidade para imaginar 
o que deseja realizar. Muita afeti-
vidade no relacionamento amoroso 
garante bons momentos íntimos. 
46/446 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 20 novembro de 2017. Dia de São Felix de Valois, São 
Edmundo, São Ambrósio Traversari de Camáldoli, São Otávio, São 
Dásio, São Caio, e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é a perseverança. 
Dia do Datiloscopista Brasileiro, Dia do Biomédico, Dia do 
Auditor Interno, Dia do Profi ssional Liberal Universitário, Dia 
da Comunidade Afro-Brasileira e Dia Nacional da Consciência 
Negra. Hoje aniversaria o ator Luiz Fernando Guimarães que faz 68 
anos, a atriz Bo Derek que nasceu em 1956, o ator Cláudio Heinrich 
que completa 45 anos e o ator Caio  Junqueira que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é empreendedor, original em suas 
ideias e sempre muito bem-disposto. É compreensivo adaptável e in-
tuitivo, gosta de interagir, compartilhar experiências e aprender com as 
outras pessoas. Precisa superar a tendência a ser facilmente magoável 
pelas críticas alheias. Em geral se sente feliz com pouca coisa, perdendo 
até o incentivo para melhorar sua posição. Precisa ter mais confi ança 
em si mesmo e aprender métodos práticos que o levem ao sucesso. A 
convivência com pessoas alegres e bem-sucedidas será importante para 
que alcance altos postos profi ssionais.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Para acabar com desentendimentos e discussões 
em casa: Quando estiver acontecendo muitos desen-
tendimentos ou discussões em sua casa, coloque um 
copo de água com açúcar em um lugar alto e calmo, e 
reze com bastante fé o Salmo 21, oferecendo-o ao anjo 
Jeliel. Depois, faça um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. 
Só jogue a água fora quando o ambiente já estiver 
totalmente tranquilo e em paz.

Estreia
A adolescência é um período turbulento para quase todo mundo. 

Os sentimentos de solidão e inadequação são muito mais comuns 
do que pensa o inseguro Caio, um jovem deprimido de 14 anos que 
teve seu espaço invadido quando os três fi lhos adolescentes de seu 
padrasto se mudaram para a sua casa. Para aliviar o sofrimento, ele 
decide transformar a experiência na HQ Space Invaders, que, não por 
acaso, dá nome ao espetáculo jovem que estreia no próximo dia 4.  A 
 peça reproduz a graphic novel, ou romance em quadrinhos, escrita 
pelo protagonista , tudo o que vemos é sob o ponto de vista dele. 
Como os alienígenas do jogo “Space Invaders”, que tentam invadir a 
tela do Atari (o videogame popular nos anos de 1980) e precisam ser 
combatidos por uma espaçonave, os irmãos Pedro de 17 anos, Luca  
de 11 anos e Vanessa de 14 anos ocupam o antigo quarto de Caio. 
Os três se mudaram para o apartamento do pai porque sua mãe está 
com uma depressão profunda e já não tem mais forças para cuidar 
dos fi lhos. Eles também sofrem com a saudade dos amigos, da antiga 
escola e de casa. À medida em que Caio passa a conviver mais com 
os meios-irmãos, descobre que eles não são esses monstros que ele 
retratou. Com Bruno Gavranic, Leonardo Devitto, Mateus Monteiro 
e Paula Bega.

Serviço: Espaço Elevador, R. Treze de Maio, 222, Bela Vista, tel. 3477-7732. Sábados 
e domingos às 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 10/12.
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No ano em que completa meio século da famosa quebra do violão num Festival da Canção, Sérgio 
Ricardo mostra que ainda tem fôlego pra compor, cantar, dirigir fi lmes, escrever e pintar. 

O espetáculo “Cinema 
na Música”, show-
visual que comemora 
os 85 anos do cantor, 
compositor, pintor e 
cineasta Sérgio Ricardo 
foi produzido e 
dirigido pela designer 
e cantora Marina Lutfi 

O show apresenta as 
principais criações 
de Sérgio para o cine-

ma, campo em que recebeu 
inúmeras premiações por 
trilhas sonoras inesquecí-
veis, como a de “Deus e o 
Diabo na Terra do Sol”, de 
Glauber Rocha, e de filmes 
próprios, entre eles “A Noite 
do Espantalho”. Sérgio di-
vide o palco com os filhos 
Marina Lutfi (voz) e João 
Gurgel (voz e violão),  acom-
panhados por Lui Coimbra 
(violoncelo), Marcelo Caldi 
(piano e acordeon), Alexan-
dre Caldi (sopros) e Carlos 
Cesar (percussão). No re-
pertório, canções que fazem 
o público reviver e cantar 

Show-visual
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narrativas que marcaram a 
história do cinema brasileiro, 
como “Barravento”, inspirada 
no filme de Glauber; “Esse 
mundo é Meu”, com letra de 
Ruy Guerra; “Cantador de 

Cajazeiro” (abertura de “A 
Noite do Espantalho”); e, cla-
ro, “Deus e o Diabo na Terra 
do Sol”. Músicas clássicas 
de Sérgio Ricardo também 
terão espaço, como “Zelão” e 

“Calabouço”. A apresentação 
é acompanhada por projeções 
de trechos dos filmes.

 
Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 

109, República. Quarta (29) às 14h e às 21h. 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Lia Sophia

Prestes a lançar o álbum “Não Me Provoca”, a cantora 
e compositora Lia Sophia sobe ao para apresentar as no-
vidades do quinto disco da carreira, além de passear por 
sucessos do seu repertório, como “Ai Menina”, “Um Beijo”, 
“Lero Lero” e “Quando Eu Te Conheci”. Dentre as onze 
músicas do disco, dez foram compostas por mulheres, Lia 
Sophia assina oito delas. Os versos de “Eu me Chamo Ama-
zônia“, cujo teaser foi lançado esse ano pelas redes sociais 
da cantora, sugerem a força feminina do álbum: “Não me 
provoca / Eu sou fi lha da fl oresta / E se o vento me sopra 
/ Eu faço pororoca”. No palco, a banda que acompanha 
Lia Sophia é formada por Gileno Fanquinos na guitarra, 
Peter Mesquita no contrabaixo, Bolão na percussão, Tér-
cio Guimarães no saxofone, Diogo Duarte no trompete e 
Paulinho Giraya na bateria, além da participação especial 
do cantor, compositor e músico Pedro Luís.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sábado (25) às 21h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 15.

Novidades
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Entusiasmo
Neste dia de sua vida,querido(a) 

amigo(a), creio que Deus quer que 
você saiba... . QUE ENTUSIASMO 
É TUDO. NÃO É UM POUCO. É 
TUDO....que se você estiver en-
volvido em algum tipo de projeto, 
agora, ou lançando algum esforço 
pessoal, o seu entusiasmo (ou falta 
dele) irá determinar diretamente 
o sucesso que esta empreitada irá 
ter. Se você não está animado com 
toda a essência do seu ser por ele, 
largue-o agora. Se você está anima-
do com o todo o seu ser, demonstre 
isso em tudo o que você pensa, diz 
e faz. Você não terá que pensar, 
mais que um segundo para saber 
exatamente por que você recebeu 
esta mensagem hoje.

Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch

Refl exões

Cena da comédia “A Cigarra e a Formiga -
Um Espetáculo Para Adulto”. 

Nessa versão “A Cigarra e a Formiga - Um 
Espetáculo Para Adulto”, a Cigarra passa todo 
o verão cantando fútil pelas árvores da vila dos 
insetos, irritando profundamente a trabalhadeira 
e sistemática Formiga. Quando tudo parece ca-
minhar para o fi nal já esperado, chega o inverno, 
e com ele o Pernilongo. Uma divertida rivalidade 
acontece então, onde as duas amigas fazem de 
tudo para conquistar o coração do rapagão, entre 
músicas e confusão. Um cenário simples que 
representa a sala de estar do formigueiro abriga 
toda a ação... neva lá fora e aqui dentro muitas 
intrigas e confusões, com fi gurinos coloridíssimos 
que farão a felicidade de todos os pequenos, ou 
melhor, dos adultos que quiserem saber o lado 
secreto dos personagens infantis. Com Alexia 
Twister, Ricardo Leitte e Valenttine.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roosevelt, 172, Consolação, tel. 
3257-3207. Terças às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 12/12.

“A Cigarra e a Formiga -
Um Espetáculo Para Adulto”
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O pretendente: ROBSON PEREIRA, profi ssão: operador de maquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/01/1990, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Pereira e de 
Rosalina Garcia dos Santos Pereira. A pretendente: PAMELA KARINA CASELLATO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 28/11/1997, residente e domiciliada na Vila Califórnia, 
São Paulo, SP, fi lha de Felicio Casellato Filho e de Maria Helena Casellato.

O pretendente: JEFERSON DE CARLOS, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 01/03/1973, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Carlos 
Neto e de Elizoneth Mello de Carlos. A pretendente: ARIANE VITORIANO LIRIA, 
profi ssão: bombeiro civil, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 20/03/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Jaime Vitoriano Liria e de Arlete Alves de Lima Liria.

O pretendente: BRUNO CARRASCOSA, profi ssão: supervisor pós vendas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo André, 1º Subd. SP, data-nascimento: 26/09/1988, 
residente e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Carrascosa 
e de Vera Lucia Maffi  a Carrascosa. A pretendente: JAIENE MELO DE SOUZA, 
profi ssão: consultora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 07/03/1991, residente e domiciliada no Jardim Maria Estela, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Teles de Souza e de Lenete Melo de Souza.

O pretendente: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-
nascimento: 06/03/1995, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de 
Eduardo Oliveira Santos e de Debora Regina da Silva. A pretendente: CARLA FERNANDA 
BASTOS NOBRE GALHARDI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente e domiciliada na Vila Lúcia, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Antonio Galhardi e de Gilmara Bastos Nobre Galhardi.

O pretendente: LEONARDO MARCOLONGO, profi ssão: tecnologo telecom, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
04/06/1984, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Celso 
Marcolongo e de Edelaine Caraviello Marcolongo. A pretendente: DEBORAH SANTO 
LONA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/07/1984, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Willian Santo Lona Junior e de Fatima Aparecida Santo Lona.

O pretendente: RENAN BARRETO DA SILVA, profi ssão: lapidador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 09/11/1995, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Barreto da Silva e de 
Nereide Carneiro de Araujo. A pretendente: VANESSA SANTOS MOREIRA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-
nascimento: 20/04/1990, residente e domiciliada no Parque Sevilha, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Alves Moreira e de Valdilene Barbosa dos Santos.

O pretendente: RICARDO NOGUEIRA, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 26/01/1974, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Emidio Nogueira e 
de Josefa Antonia Nogueira. A pretendente: CAMILA ARAUJO FROTA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São José dos Campos, 
SP, data-nascimento: 24/04/1991, residente e domiciliada na Vila Carmosina, São 
Paulo, SP, fi lha de Vitor Paulo Frota e de Ruth Maria Costa Araujo Frota.

O pretendente: FERNANDO YREIJO, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/02/1979, residente 
e domiciliado no Parque da Mooca São Paulo, SP, fi lho de Pedro Yreijo e de Maria 
Okuhara Yreijo. A pretendente: JÉSSICA APARECIDA RIBEIRO LOPES, profi ssão: 
auditora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 26/03/1987, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Wladmir Ferreira Lopes e de Elvira Anesia Ribeiro Lopes.

O pretendente: FELIPE ALAPENHA SOARES, profi ssão: assistente de projetos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
15/09/1989, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de 
Waldir Soares e de Rosangela Alapenha Soares. A pretendente: EDILENE LIRA 
TRANQUILINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 30/01/1995, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lha de Nivaldo Tranquilino Soares e de Cleide Lira Tranquilino.

O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS, profi ssão: desenhista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 18/10/1980, residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Joel dos Santos e de Maria Madalena 
dos Santos. A pretendente: ADRIANA SOARES FERNANDES, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
15/11/1974, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Fernandes e de Iraides Soares Fernandes.

O pretendente: VALDIR DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1978, residente e domiciliado na Vila Independência, 
São Paulo, SP, fi lho de Oliveira Pedro da Silva e de Jozelita Maria de Jesus Vital Silva. A 
pretendente: LEONICE VIEIRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Bragança Paulista, SP, data-nascimento: 01/12/1990, residente e domiciliada na Vila 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Juvenil José Vieira e de Suely Alexandre Vieira.

O pretendente: RENAN COCCO ROCHA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 12/02/1990, 
residente e domiciliado na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo de 
Sousa Rocha e de Gianna Pinna Cocco Rocha. A pretendente: BEATRIZ DI BOARETTO 
NASTARI, profi ssão: assistente de checagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 28/11/1991, residente e domiciliada na Vila 
Mariana, São Paulo, SP, fi lha de Renato Nastari e de Maria Cecilia Boaretto Nastari.

O pretendente: ANDRÉ FINOTTI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 10/01/1984, residente 
e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Aparecido 
Finotti e de Nadia Regina Marozzi Finotti. A pretendente: LETIZIA ROXANA CORTEZ 
PENAYLILLO, profi ssão: odontologa, estado civil: solteira, naturalidade: na Bolivia, 
data-nascimento: 30/08/1984, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São 
Paulo, SP, fi lha de Hernan Cortez Gonzales e de Norah Penaylillo Viscarra.

O pretendente: EDUARDO ORÉ BARBOSA, profi ssão: analista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 28/01/1979, residente e 
domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Oré Montalvo e 
de Nilda Maria Barbosa Lima. A pretendente: ANA PAULA AZEVEDO FERNANDES, 
profi ssão: analista fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: em Piracicaba, SP, data-
nascimento: 04/08/1995, residente e domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, SP, 
fi lha de Adão Fernandes Filho e de Lidia Rodrigues Azevedo Fernandes.

O pretendente: NELSON BORGES JÚNIOR, profi ssão: analista de infraestrutura, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Viradouro, SP, data-nascimento: 07/04/1976, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Borges e de 
Maria Alice Felipe Borges. A pretendente: JANAINA NUNES VENEZIANO, profi ssão: 
professora de ginástica, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/06/1974, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Carlos Nunes Veneziano e de Geraldina Nunes Veneziano.

O pretendente: JOÃO CARLOS CARRAZZA, profi ssão: coordenador fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 02/03/1988, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Nicola Carrazza e de 
Rosa Maria Carrazza. A pretendente: CINTIA LEAL, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 10/10/1978, 
residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luis Leal e 
de Maria do Socorro Leal.

O pretendente: EVERTON APARECIDO CANDIDO ISIDORIO, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1985, 
residente e domiciliado no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lho de João Isidorio Sobrinho 
e de Aliete Maria Candido Isidorio. A pretendente: KEILA DOS SANTOS CORDEIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
nascimento: 16/04/1994, residente e domiciliada no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Wilson Rodrigues Cordeiro e de Rosangela dos Santos Cordeiro.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: fi scal contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 24/11/1984, 
residente e domiciliado na Vila Diva, São Paulo, SP, fi lho de Orlando José Rodrigues e 
de Marlene Ribeiro Rodrigues. A pretendente: VALÉRIA LOPES DE SOUZA SANTOS, 
profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Formosa, SP, data-nascimento: 09/10/1991, residente e domiciliada na Vila Diva, São 
Paulo, SP, fi lha de Edelcio dos Santos e de Anisia Lopes dos Santos.

O pretendente: RENATO SQUILANTE, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 19/02/1981, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Heitor Squilante Junior e de 
Maria Aurora Barbarov Squilante. A pretendente: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, 
profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 
21/08/1978, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Ribeiro da Silva e de Anastacia Parandiuk da Silva.

O pretendente: LUIS CESAR DOS SANTOS CORDEIRO, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
20/03/1964, residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Denis dos 
Santos Cordeiro e de Cleire de Souza Neves. A pretendente: IRANDIR EVANGELISTA 
CAITITÉ, profi ssão: empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Itanhém, BA, data-nascimento: 28/02/1962, residente e domiciliada no Jardim Ângela, 
São Paulo, SP, fi lha de Iris Teixeira Caitité e de Maria Evangelista Teixeira.

O pretendente: ERIK CESAR BAETE FLORENCIO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1981, residente e 
domiciliado na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Florencio e de Rosiles 
Baete Florencio. A pretendente: ANDRÉIA APARECIDA LEITE, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, data-
nascimento: 27/06/1977, residente e domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lha de 
Benedito Aparecido Leite e de Zara Correa do Nascimento.

O pretendente: SERGIO RICARDO FERREIRA LOMBARDI, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mongaguá, SP, data-nascimento: 23/07/1983, 
residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Renato Lombardi e 
de Maria Suely Ferreira de Freitas. A pretendente: ROSANA FELIX DE CARVALHO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Governardor Valadares, MG, 
data-nascimento: 15/11/1969, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, SP, 
fi lha de Moacir Simim de Carvalho e de Lourdes Felix de Carvalho.

O pretendente: ANTONIO DUARTE PEREIRA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Feira Nova, SP, data-nascimento: 28/05/1958, residente e domiciliado na 
Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de João Duarte Pereira e de Terezinha Jorgé de Brito. A 
pretendente: DIVANETE BERNARDINO BORGES, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Moreno, PE, data-nascimento: 15/06/1958, residente e domiciliada na Vila 
Zelina, São Paulo, SP, fi lha de Severino Bernardino Borges e de Maria Amélia de Sousa.

O pretendente: JULIO CESAR DA SILVA OSCAR, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1987, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Jose Oscar Filho e de Gerusa da Silva 
Oscar. A pretendente: FERNANDA MOURA LEMES, profi ssão: auxiliar de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
25/03/1989, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Elizeu Santos 
Lemes e de Edinora Macedo Moura Lemes.

O pretendente: LUCAS LISBOA LIMA, profi ssão: coordenador de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1984, residente e 
domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de Moisés da Silva Lima e de Maria 
Lisboa Company. A pretendente: MICHELLE BARBOSA GONÇALVES DE ALMEIDA, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em Barueri, SP, data-
nascimento: 05/10/1987, residente e domiciliada no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, 
fi lha de Oraci Gonçalves de Almeida e de Edna Barbosa de Santana.

O pretendente: MÁRCIO ALEXANDRE CARDOSO, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/12/1982, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jeronimo da Fonseca Cardoso 
e de Luzia Aparecida Flor Cardoso. A pretendente: JÉSSICA AYDA FERREIRA MOLINA, 
profi ssão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, 
SP, data-nascimento: 04/02/1984, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdir Molina e de Marcia Regina Ferrira Molina.

O pretendente: BRUNO DA ROCHA MANIEZZO, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 15/07/1980, 
residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Laerte Maniezzo e 
de Maria Rosemy da Rocha Maniezzo. A pretendente: JOYCE CHIACETTI, profi ssão: 
relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, 
SP, data-nascimento: 06/03/1981, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Chiacetti Neto e de Sonia Maria Chiacetti.

O pretendente: JOSÉ DE MAGALHÃES BASTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Tauapiranga, Serra Talhada, PE, data-nascimento: 
07/05/1957, residente e domiciliado na Vila Nova Pauliceia, São Paulo, SP, fi lho de Emigdio 
de Magalhães Bastos e de Maria Terêsa das Neves Bastos. A pretendente: ZULEIDE 
HILDACI ALVES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 29/12/1962, residente e domiciliada na Vila Nova 
Pauliceia, São Paulo, SP, fi lha de José Alves da Silva e de Zuleide Alves da Silva.

O pretendente: GLEN SONY UENAKA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 30/10/1986, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Kaoro 
Uenaka e de Cleusa Stofaleti Uenaka. A pretendente: STEFANI DA SILVA MACHADO, 
profi ssão: monitora de segurança, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 01/10/1983, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, 
São Paulo, SP, fi lha de Liondeniz Machado e de Maria José Alexandre da Silva Machado.

O pretendente: JONATHAS ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 28/03/1981, residente e 
domiciliado no Jardim Alzira, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio dos Santos e de Maria 
de Fatima Oliveira dos Santos. A pretendente: AMANDA MICHELLA ASSAIANTE, 
profi ssão: representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga, SP, data-nascimento: 24/04/1980, residente e domiciliada na Cidade 
Continental, São Paulo, SP, fi lha de Enzo Assaiante e de Maria Aparecida Assaiante.

O pretendente: ANDERSON MOURE MOREIRA GALINDO, profi ssão: agente comunitário 
de saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: em Alagoinha, PE, data-nascimento: 
31/08/1990, residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de Rogério 
Moure Moreira e de Maria Irene Galindo Moreira. A pretendente: BIANCA SANTOS DE 
SANTANA, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: em Jaguaquara, BA, 
data-nascimento: 11/01/1999, residente e domiciliada na Cidade Continental, São Paulo, 
SP, fi lha de Joelson Silva de Santana e de Maria da Paz Santos de Santana.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: JORGE LOURENÇO DAZZI SATURNINO, profi ssão: analista de 
negócios, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-
nascimento: 22/12/1988, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lho de Carlos Roberto Saturnino e de Maria Darcy Dazzi Saturnino. A pretendente: 
MARIANA SPERINI DE LIMA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 09/05/1989, residente 
e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Wenceslau Francisco Pereira 
de Lima e de Conceição Aparecida Guiselino Sperini de Lima.

O pretendente: GELTER LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/12/1978, residente e domiciliado na Vila Libanesa, São Paulo, SP, fi lho de Jener 
Lourenço da Silva e de Maria Consoladora da Costa Silva. A pretendente: MARTA 
ANDRÉ LIRA, profi ssão: berçarista, estado civil: divorciada, naturalidade: em Barro, 
CE, data-nascimento: 05/02/1981, residente e domiciliada na Vila Libanesa, São Paulo, 
SP, fi lha de João Lira e de Maria Lucimar André Lira.

O pretendente: ROGER COSME ALVES DOS SANTOS, profi ssão: empresário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1981, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de José Alves dos Santos 
e de Elisia de Campos. A pretendente: CAMILA ALVES GONÇALVES, profi ssão: 
profi ssional de educação físic, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 16/09/1993, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Gonçalves e de Maria Zuleda Alves Gonçalves.

O pretendente: RENAN SANTOS LIMA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 28/02/1989, residente 
e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Silva Lima e de 
Armanda Ferreira Santos Lima. A pretendente: SANDY DAPHYNER DE ALMEIDA DOS 
REIS, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/05/1998, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Josivaldo dos Reis e de Sandra Ribeiro de Almeida.

O pretendente: FLAVIO AUGUSTO GALAN BENTO, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 07/07/1981, 
residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Osmair Fernando Bento e de Neusa 
Galan Bento. A pretendente: JULIANA LÚCIO BARBOZA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 30/06/1986, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Nailor Barboza e de Ione 
Iara Lúcio Barboza.

O pretendente: RENAN CAMACHO DA SILVA, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1991, residente 
e domiciliado na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Teixeira da Silva e de 
Vania Camacho Teixeira da Silva. A pretendente: SARAH BELTRAN ALVES, profi ssão: 
publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-
nascimento: 22/03/1996, residente e domiciliada na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lha de 
Wellington Faria Alves e de Priscila Alves Beltran.

O pretendente: RAFAEL PANTAROTO SILVA, profi ssão: instalador de sacada, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
02/08/1992, residente e domiciliado na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Carlos da Silva e de Audrei Regina Pantaroto Silva. A pretendente: BEATRIZ 
CINQUINI GALHARDO, profi ssão: analista de suporte técnico, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 01/04/1992, residente e domiciliada 
na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Aparecido Galhardo e de Eliete 
Cinquini Galhardo.

O pretendente: EVANDRO EMILIO BARBOZA, profi ssão: micro empreendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pedreira, SP, data-nascimento: 24/05/1978, residente 
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Barboza e de 
Therezinha de Jesus Mendes Barboza. A pretendente: FABIANA DA SILVA LIMA, 
profi ssão: micro empreendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 30/05/1980, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, 
SP, fi lha de Edmilson Correia Lima e de Marlene da Silva Istechi.

O pretendente: ESTEPAN PEREIRA DUARTE, profi ssão: auxiliar de serralharia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 01/11/1994, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Felisberto Duarte e 
de Maria de Jesus Pereira Duarte. A pretendente: LETICIA PEREIRA ALVES, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 28/11/1992, residente e domiciliada no Parque Thomaz Saraiva, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdir Pereira Alves e de Marly Pereira de Lima Alves.

O pretendente: DENER PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 18/07/1972, 
residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Laudelino Rodrigues dos 
Santos e de Donatilde Pereira dos Santos. A pretendente: ROSIANE MENDES DE 
SOUZA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 21/10/1978, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, 
SP, fi lha de Orlando Mendes de Souza e de Sueli Darcie Mendes de Souza.

O pretendente: RAPHAEL CAMARGO TELPIS, profi ssão: administrador de empresa, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-
nascimento: 07/01/1984, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de Pedro Telpis e de Conceição Aparecida Camargo Telpis. A pretendente: HELOISA 
MARTINS TANUS, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Tanus e de Iraní Martins Tanus.

O pretendente: ALEX VIKOR, profi ssão: matalúrgico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1985, residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de André Vikor e de Roseli Aparecida Justiniano. A 
pretendente: DANIELE CRISTINA ARAÚJO CAETANO, profi ssão: auxiliar de direção, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Tuparetama, PE, data-nascimento: 04/02/1989, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Anjos 
Caetano e de Maria de Fátima Araujo Caetano.

O pretendente: ANTONIO AUGUSTO NEVES DOS SANTOS FILHO, profi ssão: corretor 
de imóveis, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-
nascimento: 18/01/1983, residente e domiciliado na Vila Independência, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Augusto Neves dos Santos e de Gilmar Pereira da Silva Santos. 
A pretendente: JOCIANE DOS SANTOS CARDOSO, profi ssão: analista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em João Amaro, Iaçu, BA, data-nascimento: 11/11/1988, residente 
e domiciliada na Vila Independência, São Paulo, SP, fi lha de Bernardino Dias Cardoso e 
de Joselice Pereira dos Santos Cardoso.

O pretendente: ALAN NASCIMENTO MARTINS, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1990, residente 
e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de José Santos Martins e 
de Roseli Nascimento de Moraes. A pretendente: MARIA GIRLANE LIMA ALVES, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Crateús, CE, 
data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, 
SP, fi lha de Eliezio Alves Canuto e de Maria Luzilane Lima Alves.

O pretendente: REBERT ALEXANDRE DE MORAIS, profi ssão: operador de 
atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/06/1992, residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo 
Ferreira de Morais e de Maria Regina Alexandre. A pretendente: STEFFANI KAVSCKY 
MARCONDES MORAES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1995, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, 
São Paulo, SP, fi lha de Jeff erson Kavscky Marcondes Moraes e de Tatiana Cruz da 
Silva.

INICÍO MINHA coluna comentando a pri-
meira audiência do dia 11 de dezembro, para a 
conciliação do processo movido pelo cantor e 
compositor Gilberto Gil contra o ex-ator pornô, 
Alexandre Frota. O encontro acontecerá na 50º  
Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Gil move processo após Frota ter feito 
publicações ofensivas a ele.

A GLOBO, ATRAVÉS DE SUA DIREÇÃO 
tomou uma atitude drástica sobre Luciano Huck, 
exigindo uma posição defi nitiva do apresentador 
sobre sua candidatura à Presidência da República. 
A conversa com ele foi decisiva. Se sair candidato 
e levar á frente suas pretenções políticas será de-
mitido da emissora , e independente dos resultados 
das urnas não será admitida sua volta. Luciano 
Huck fi cou de decidir até a semana que vem.

A REDE TV QUE PASSOU POR MOMENTOS 
FINANCEIROS DIFÍCEIS em anos anteriores, 
tem vívido bons tempos agora e trabalha com an-
tecedência para renovar o contrato da sua equipe 
de esportes, que é tratado com prioridade pela 
emissora que vai investir mais nessa área.

SUCESSO DESDE OS ANO 90 NA TELA 
DA GLOBO, ‘A Escolinha do Professor Raimundo’ 
pode chegar ao cinema. O projeto fi cará a cargo 
do diretor de conteúdo da emissora que já foi 
encarregado de escrever o roteiro.  O fi lme deverá 
começar a ser rodado em janeiro do ano que vem.

O AUTOR AGUINALDO SILVA ENTRE-
GOU, NA SEMANA PASSADA, ao Núcleo de 
Dramaturgia da Globo, a sinopse de sua próxima 
novela que leva o título provisório de ‘Enquanto 
o Lobo Não Vem’. A aprovação depende de Sílvio 
de Abreu, chefe do departamento de folhetins 
da emissora.

A BAND CONFIRMOU A TRANSMISSÃO 
do 66º edição do concurso ‘Miss Universo’ no dia 
26 de novembro, a partir da meia noite, direto 
de Las Vegas. Monalysa Alcântara, Miss Brasil, 
representate do Piauí, estará entre as postulantes 
ao título.

COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO JÁ 
ASSINADA, o apresentador Rodrigo Faro con-
centra esforços nas mudanças em seu programa 
para o ano que vem. ‘A Hora do Faro’ terá mais 
jornalismo e mostrará os principais problemas de 
São Paulo, sem esquecer das notícias nacionais.

DEPOIS DE UM ANO E SETE MESES, o 
casamento do ator Eri Johnson com a estudante 
de medicina, Alice Souto, chegou ao fi m. A notícia 
já confi rmada pelo ator, revelou que o motivo da 
separação foi a distância. Ele mora no Rio e ela 
em Belo Horizonte. Dessa forma não há casamento 
que dure.

FRASE FINAL: A teoria sempre acaba, mais 
cedo ou mais tarde, assassinada pela experiência.

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

central-noticia@bol.com.br

Esses lapsos ocasionais são 
normais, mas quando o 
esquecimento persiste é 

hora de procurar o médico, pois é 
um possível sinal de que a pessoa 
esteja desenvolvendo algum tipo 
de demência.

Dados da Associação Interna-
cional de Alzheimer estimam que 
mais de 46 milhões de pessoas 
sofrem de demência no mundo, 
síndrome que atinge com mais 
frequência os idosos, mas pode 
ser desenvolvida por pessoas de 
qualquer idade.

“Várias doenças podem levar a 
uma síndrome que é conhecida 
como demência, nome genérico 
para designar uma série de sin-
tomas que afetam a memória, a 
percepção, a fala, o raciocínio e 
até a capacidade de tomar deci-
sões. Esses problemas cognitivos 
podem tornar as pessoas depen-
dentes de terceiros, pois limitam 
as atividades mais corriqueiras”, 
explica o neurologista Márcio Luiz 
Figueiredo Balthazar, coordena-
dor do Departamento Científi co 
de Neurologia Cognitiva e do 
Envelhecimento da Academia 
Brasileira de Neurologia (ABN).

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o Brasil ocupava 

Falhas persistentes da memória 
podem indicar demência

Com o passar dos anos, o corpo humano vai se transformando: a pele muda, a 
audição e a visão são afetadas, os ossos tornam-se mais frágeis, a concentração 
e a capacidade de aprendizado diminuem e a memória pode eventualmente falhar

As pessoas com essa síndrome 
costumam repetir as mesmas his-
tórias, têm difi culdade para lidar 
com dinheiro, confundem-se com 
datas, perdem-se em caminhos 
conhecidos, têm alterações de 
humor e apresentam difi culdade 
de assimilar novidades, como as 
notícias, por exemplo. Não é pos-
sível evitar a demência e também 
não há cura na maioria dos casos, 
mas as chances de desenvolvê-la 
podem ser amenizadas.

“É preciso cuidar da saúde, so-
bretudo fi car atento aos problemas 
cardiovasculares, que aumentam o 
risco. É necessário também man-
ter a mente ativa, fazer atividades 
físicas, ter vida social e uma boa 
alimentação, com pouca gordura. 
Ficar em frente à televisão por 
muitas horas, por exemplo, não 
é bom”, aconselha o neurologista.

A partir do momento em que 
é constatada a demência, o pa-
ciente será medicado para evitar 
a progressão rápida da síndrome. 
“Existem vários estudos sobre a 
demência, mas boa parte deles 
não apresentou o resultado es-
perado. Não há drogas para evitar 
a doença, apenas medicamentos 
que ajudam a controlar a sua pro-
gressão”, fi naliza o especialista.

em 2012 a nona colocação entre 
os países com maior número de 
casos de demência. A causa mais 
frequente é o Alzheimer, respon-
sável no País por cerca de 14% das 
ocorrências. Hipertensão, diabe-
tes, baixa escolaridade e parentes 
que tiveram a doença também são 
fatores de risco.

“Queixas de memória são muito 
comuns e, na maioria das vezes, 
não são decorrentes de doença 
cerebral. A queixa torna-se mais 
relevante quando a pessoa acha 
que está pior que pessoas da 
mesma idade e, sobretudo, quando 
pessoas próximas confi rmam a 
existência do problema”, destaca 
Balthazar, confi rmando que as 
mulheres são mais propensas a 
desenvolverem a demência.
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Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Ricardo Mituti – Consultor – O jornalista ligado 
à esportes, desde inicio de sua “longa “ carreira, 
lançou seu segundo livro, colocando seu indicador, 
numa profunda ferida urbana. O cenário é a capital 
paulista, com seus desvarios, sua extenuante pressa, 
desamores e, muito progresso. Numa estória, muito 
bem urdida, seu âmago, além de problemas familia-

res, nos quais diversas personalidades envolvem-se, num jogo 
de amor e frequente falta deste, um gesto de absoluta solida-
riedade, amor ao próximo e risco, afl ora. Trata-se de adoção. 
Uma solução, que quando buscada, gera algum problema. Numa 
sofi sticada trama, o sagaz autor, com suas peripécias literárias, 
prende o leitor. Temos uma fi cção, muito realista. Bom!

Órfãos de São Paulo
Ricardo Viveiros – Sesi – SP – O laureado 

jornalista biografou um dos mais importantes 
Ministros do Supremo Tribunal Federal: Sydney 
Sanches. Personagem central em um dos momentos 
sensíveis da politica nacional, quando na presidência 
da casa: o impeachment do Collor de Melo, e noutro 

não menos emblemático: decisão de levar à Presidência da 
Republica, o então vice, José Sarney. Entre o canto e o futebol, 
desde menino, encantou-se pelo Direito. Dotado de extrema e, 
sincera modéstia, sempre dizia-se funcionário da justiça! Nossa 
sociedade está carente de personalidades ilibadas, semelhantes à 
do Ministro. Deve ser lido por todo brasileiro de qualquer idade. 
Um belíssimo exemplo a ser seguido. Notável!

Justiça Seja Feita

Carlos Seabra - Ofi cina Digital – Interes-
sante tese, proposta pelo educador Carlos Seabra, 
ferrenho batalhador, pela boa educação e cultura 
nacional. Além dos ensinamentos, nele contidos, há 
ao menos mais dois aspectos, que tornam a edição 
extremamente palatável. Está instalada numa pla-

taforma digital, não há edição impressa. Sua leitura/aplicação 
é totalmente gratuita, basta acessar www.ofi cina.com.br/essia, 
que de maneira leve, fácil, todavia sem perda de seu excelente 
conteúdo, o interessado poderá usufruir de ótimos, factíveis e 
práticos ensinamentos, bem como conhecerá outras obras de 
semelhante teor. Útil!

Jogos na Educação
Antonino Infranca – Dobradura – Quatro casos amoro-

sos, que atravessaram tempos, quebraram paradigmas e lança-
ram por terra o estigma da mulher coadjuvante, são analisados 
à luz da fi losofi a, não uma fi losofi a meramente questionadora, 
e sim, esclarecedora. Mulheres fortes, bravas, atuantes e com 
sua terna sensibilidade, infl uenciadoras, dominantes, na melhor 
utilização do termo. Impactante.

Os Filósofos e as Mulheres

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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O gerenciamento de 
qualquer crise segue 
mais ou menos os 
preceitos básicos, 
o que muda são as 
características do 
ambiente onde elas 
acontecem

Frequentemente sur-
gem questionamen-
tos sobre como é que 

se faz  gerenciamento de 
crise nas redes sociais.E o 
que se pode afirmar com 
toda a certeza é que  não 
existe uma receita pronta 
e acabada. Cada crise é 
única e cada situação deve 
ser analisada e tratada de 
maneira adequada para que 
o problema seja resolvido 
rapidamente e com o mí-
nimo de danos à imagem 
do cliente. 

No entanto, alguns passos 
devem ser considerados na 
hora de gerenciar uma crise 
on-line. A primeira ação 
que deve ser lembrada é 
que: quanto mais tempo se 
demora para reagir à crise, 
mais ela aumenta. Proble-
mas em qualquer esfera 
da vida não desaparecem 
sozinhos, só pioram com 
o tempo se a gente der 
as costas. Com as crises 
corporativas, a lógica é a 
mesma. 

Sendo assim a rapidez 
conta muitos pontos para 
diminuir a repercussão da 
crise na internet, é impor-
tante que se dê a primeira 
resposta já nos primeiros 
minutos. É importante con-
tar com respostas padro-
nizadas, sem margem para 
ampliação do problema. 

Assim, mesmo que não se 
tenha todas as informações 
necessárias para um posi-
cionamento oficial, é possí-
vel responder rapidamente, 
mostrando que as críticas 
estão sendo consideradas 
e analisadas e que logo 
que exista uma resposta 
oficial ela será trabalhada 
da melhor forma.

Quando necessário, fale 
diretamente com o cau-
sador da crise, ou seja, 
converse por meio de 
mensagens diretas com 
quem está reclamando do 
serviço, produto ou marca 

para o qual você trabalha. 
Busque todas as infor-
mações que dão motivo à 
reclamação/crise, porque 
com isso conseguirá res-
ponder publicamente de 
modo mais assertivo e sem 
deixar margem para mais 
questionamentos.

Cada pessoa e cada crítica 
precisam ser respondidas  
em tempo razoável, porque 
isso faz toda a diferença. É 
preciso demonstrar impor-
tância com cada especta-
dor, a partir do tratamento 
dispensado a cada crítica, 
os reclamantes podem en-
tender seus casos e expor 
sua opinião positiva a partir 
da resposta que receberem.

Apesar de parecer obvio, 
é sempre bom lembrar, seja 
honesto, não invente uma 
história para se justificar 
genericamente no meio de 
uma crise. Todo ser humano 
é passível de falhas e sendo 
as organizações cuidadas 
por pessoas, os erros po-
dem acontecer. 

Todos os dias novas polí-
ticas são pensadas e postas 
em prática para minimizar 
o número de falhas nas 
corporações, no entanto, 
caso aconteça algum pro-
blema, trate-o como um 
problema, não se isente de 
culpa e busque formas de 
resolvê-lo da melhor forma 
possível para a empresa e 
para o reclamante.

Sim, devemos assumir 
que erramos e mostrar o 
que vai ser feito para que 
isso não aconteça mais, 
as pessoas confiam mais 
em empresas com política 
efetiva de transparência 
na relação com o público 
e respeito por ele.

É preciso aprender com 
cada erro, as crises aconte-
cem, no entanto, é necessá-
rio entender seus motivos 
e trabalhar para que não 
voltem a se repetir e que 
com competência e trans-
parência o problema seja 
solucionado, com o mínimo 
possível de danos à imagem 
corporativa.

(*) - É jornalista, mestre em 
comunicação social pela USP

e diretora da Vervi Assessoria de 
Comunicação, empresa que há

35 anos atua na área
de comunicação corporativa

(veralucia@grupovervi.com.br). 

Gerenciamento de crise em 
tempos atuais: como lidar 
com os problemas virtuais

Vera Lucia Rodrigues (*)

No ano passado, o índice 
era de 73%. A conclusão 
é de um levantamento 

feito pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) em 
todas as capitais. Na segunda 
colocação, aparecem os em-
préstimos em bancos e fi nan-
ceiras, que lideravam o ranking 
em 2016 com 75% e agora estão 
dez pontos percentuais abaixo.

Na sequência, aparecem os 
cartões de crédito (65%), os 
cheques especiais (64%), o 
crediário (60%), os cheques 
pré-datados (51%), o fi nancia-
mento de automóveis e motos 
(50%), o crédito consignado 
(38%), o financiamento da 
casa própria (27%) e as men-
salidades escolares (24%). Na 
avaliação da economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawa-
uti, por mais que a economia 

A vida fi nanceira do brasileiro
ainda não está em situação confortável.

Cartão de loja é o tipo de crédito 
que mais leva à inadimplência

Os cartões de loja são hoje a forma de fi nanciamento que mais leva o consumidor para a inadimplência. 
Entre os devedores que têm esse tipo de cartão, 80% estão com o nome sujo justamente por causa dele

difi cultando cada vez mais o 
pagamento”.

O estudo revela também que 
os devedores brasileiros conti-
nuam assumindo novos com-
promissos fi nanceiros, mesmo 
não estando em dia com os que 
já tinha. Nesse cenário, o maior 
crescimento é o das compras 
feitas em carnês e crediários. 
A incidência em um ano foi 
de 11% para 21%. O cartão de 
crédito também teve expansão 
expressiva, de 40% para 48%.

Nas dívidas em razão da 
contratação de serviços, as 
maiores altas foram com tele-
fonia (53%), com expansão de 
11 pontos percentuais entre 
2016 e 2017, e das contas de 
TV por assinatura e internet, 
de 33% para 44%. Isso in-
dica que o consumidor está 
priorizando manter em dias 
as contas mais importantes, 
como água e luz (ABr).
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brasileira comece a dar sinais 
de melhora, a vida fi nanceira 
do brasileiro ainda não está em 
situação confortável.

“O desemprego está estável, 
mas elevado, e a renda segue 
menor do que nos anos ante-
riores à crise. Com orçamento 
curto, o brasileiro se depara 

com difi culdades para pagar 
as dívidas”, explica. “Por isso 
é preocupante que as dívi-
das bancárias se posicionem 
entres os primeiros coloca-
dos, porque a incidência de 
elevados juros por atraso faz 
com que essas dívidas cres-
çam de maneira acelerada, 

O resultado positivo de alte-
ração na próstata não é o veredi-
to de um câncer. A glândula, en-
contrada somente nos homens, 
apresenta duas importantes 
complicações que merecem 
ser diferenciadas. Segundo o 
urologista do Complexo Hos-
pitalar Edmundo Vasconcelos, 
Fernando Almeida, o órgão 
pode desenvolver a hiperplasia 
benigna, que não tem relação 
com o tumor maligno.

Os principais fatores que 
diferem estas duas doenças são 
os sintomas e a ausência deles. 
Almeida explica que, no caso da 
hiperplasia, que se caracteriza 
pelo aumento da glândula de 
forma benigna, indícios claros 
são constatados, como jatos 
de urina fracos, difi culdade ao 
urinar e idas constantes ao ba-
nheiro. Já em quadros de câncer 
na próstata, o cenário é diferente.

“O câncer de próstata é um 
tumor que surge geralmente 
pequeno e, por isso, não apre-
senta sintomas. Para conseguir 
detectar esse problema, ainda 
em sua fase inicial, é indicado 
que homens com histórico 
familiar procurem um médico 
após 45 anos e, aos 50 anos, 
para quem não tem casos na 
família”, adverte o especialista.

Para um diagnóstico mais 
preciso, dois tipos de exames 
são aconselhados ao paciente. 
O primeiro é o de sangue, de-
nominado Antígeno Prostático 

Específi co (PSA), e o de toque 
retal, que detecta apenas o tu-
mor já palpável. Com esses dois 
resultados, o médico consegue 
dimensionar o risco da doença 
e pedir, caso necessário, uma 
biopsia.

O urologista ressalta ainda 
que atualmente existe uma 
preocupação maior com o tipo 
de tumor e o tratamento ade-
quado. Por apresentar caracte-
rísticas, como alta prevalência 
e evolução lenta, são feitas 
avaliações da necessidade de 
realizar a cirurgia para a remo-
ção da próstata.

“Estima-se hoje que entre 
10% a 15% dos homens terão 
o tumor. A grande discussão 
é que, em função da evolução 
lenta, demora a ter metástase 
e aparecimento da doença após 
os 50 anos, existe uma chance 
muito grande de a pessoa mor-
rer de outras causas e não do 
câncer”, reforça.

Apesar desse novo olhar 
para a doença, o alerta para o 
diagnóstico precoce mantém-
se. Como frisa o médico, as 
chances de cura aumentam 
quando o tumor é descoberto 
cedo. “Quando conseguimos 
diagnosticar um pequeno nódu-
lo e ainda no início, as chances 
de cura são de acima de 90%, 
chegando a 95%, de acordo com 
o tipo de câncer de próstata”.

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

A época mais esperada pelos 
brasileiros está chegando: o 
verão! E com ele aquele desejo 
profundo de se livrar de uma 
vez por todas da barriga salien-
te! Algumas pessoas, apesar da 
dieta e da prática de exercícios, 
não conseguem se ver livre do 
excesso de volume na região 
abdominal e a explicação pode 
estar na postura!

Isso mesmo, o modo como você 
anda ou se senta pode afetar 
muito o aspecto da sua barri-
ga. “Uma boa postura tem um 
grande impacto na forma como 
trabalhamos a nossa muscula-
tura abdominal. “Manter-se com 
o corpo ereto exige que nossos 
músculos estejam em equilíbrio, 
ou seja, nenhuma cadeia muscu-
lar pode ganhar a “guerra”, pois 
isto impede a correção postural. 
Quando este equilíbrio acontece, 
temos a impressão de que a bar-
riga está mais reduzida, explica 
a fi sioterapeuta especialista nos 
métodos RPG e Pilates, Walkiria 
Brunetti.

“Quando a postura não é boa, 
é um sinal de que os músculos 
foram postos para “dormir” e 
estão “largados”. Se a pessoa 
já tem alguma adiposidade 
nessa região, certamente pa-
recerá maior. Os músculos 
fi cam encurtados e o quadril 
se projeta para frente, o que 
dá a impressão de que a barriga 
está maior do que realmente é”, 
explica Walkiria.

Alteração na próstata não 
é sinônimo de câncer

Barriga saliente pode ser 
resultado da má postura

Além de manter os bons há-
bitos, como uma alimentação 
saudável e praticar atividade 
física, quem enfrenta o problema 
postural que afeta a região do ab-
dômen pode apostar no RPG (Re-
educação Postural Global). “O 
método alonga os músculos das 
cadeiais anterior e posterior do 
corpo de maneira global, fazendo 
com que o quadril volte para a 
sua posição neutra e, por meio 
desse reequilíbrio muscular, o 
abdominal que estava projetado 
para frente irá se recolocar”, 
comenta a especialista. 

Depois que a postura é corri-
gida, é importante manter uma 
atividade para fortalecimento 
muscular, como o Pilates. “A 
técnica é importante para forta-
lecer os músculos do CORE (ab-
domen, glúteo, paravertebrais e 
assoalho pélvico), além de trazer 
inúmeros outros benefícios”, diz 
Walkiria. Uma postura correta 
também é fundamental para 
quem pratica atividade física, 
pois a musculatura do core, além 
de segurar a coluna no lugar, 
ajuda a estabilizá-la, reduzindo 
as chances de lesão.
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