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“Melhor do que 
roubar bancos 
é fundar um. O 
que é roubar um 
banco comparado 
a fundar um?” 
Bertolt Brecht (1898/1956)
Dramaturgo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: -1,07% Pontos: 
72.487,45 Máxima estável: 
73.268 pontos Mínima de 
-2,61% : 71.356 pontos Vo-
lume: 9,07 bilhões Variação 
em 2017: 20,36% Variação no 
mês: 0,72% Dow Jones: +0,33% 
(18h25) Pontos: 24.220,02 
Nasdaq: +0,43% (18h25) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2883 Venda: R$ 3,2888 
Variação: +1,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: +1,66% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2886 Venda: R$ 
3,2892 Variação: +1,66% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2600 
Venda: R$ 3,4330 Variação: 
+1,57% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,90% ao 
ano. - Capital de giro, 10,24% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: +0,77%.

Cotação: R$ 3,2975 Variação: 
+1,66% - Euro (18h25) Compra: 
US$ 1,1777 Venda: US$ 1,1777 
Variação: -0,22% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8750 Venda: R$ 
3,8770 Variação: +1,63% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7970 Ven-
da: R$ 4,0300 Variação: +1,77%.

tos: 6.805,62 Ibovespa Futuro: 
-1,25% Pontos: 72.500 Máxi-
ma (pontos): 73.055 Mínima 
(pontos): 71.335. Global 40 
Cotação: 929,600 centavos de 
dólar Variação: +0,25%.

O presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, 
disse que está confor-

tável em seu cargo, mesmo em 
meio à crise de credibilidade 
pela qual passa o governo 
federal e o presidente Temer. 
Em um discurso duro contra 
o que chamou de “quadrilha” 
que provocou prejuízos à esta-
tal, Parente afi rmou que trata 
apenas de assuntos ligados à 
estatal e que se sente “con-
fortável” no cargo.

“Tenho total autonomia que 
nenhum outro presidente 
teve. O que diz respeito à 
Petrobras, o apoio tem sido 

Parente critica ‘quadrilha’ 
da antiga gestão e se diz 
confortável na Petrobras

incondicional, para fazer o que 
precisa ser feito e fazer certo, 
minhas palavras têm a ver com a 
indignação pessoal como brasi-
leiro contra qualquer iniciativa 
que possa constranger a busca 
e a identifi cação de atos cor-
ruptos em nosso país”, afi rmou. 

Parente participou de uma 
cerimônia na sede do Minis-
tério Público Federal (MPF), 
em Curitiba, na qual foram 
entregues simbolicamente R$ 
653,9 milhões desviados em 
casos de corrupção para os 
cofres da Petrobras. Com isso, 
o total de recursos devolvidos 
para a Petrobras desde o início 

da Operação Lava Jato chega 
a R$ 1,4 bilhão e o valor total 
pode chegar a R$ 10,8 bilhões. 
Essa foi a décima devolução 
de recursos à Petrobras desde 
maio de 2015, originados de 
acordos de colaboração e de 
leniência com executivos das 
empresas Andrade & Gutierrez, 
Camargo Correia, Braspen e 
Carioca e SOG. 

Parente ressaltou que a 
Petrobras, entre todas as em-
presas envolvidas nos casos de 
corrupção, foi a única que não 
se benefi ciou. “A Petrobras não 
se benefi ciou de nenhum novo 
contrato, nenhuma nova obra, 

Pedro Parente (e), presidente da Petrobras, e Deltan Dallagnol, procurador da República,

durante cerimônia de devolução de recursos recuperados por meio de acordos de

colaboração e leniência celebrados no âmbito da operação Lava Jato.

não teve nenhuma vantagem, 
somos a única vítima”, analisou.

Para ele, a empresa está sendo 

passada a limpo. “A Petrobras 
vem fazendo seu dever de casa, 
temos uma empresa totalmente 

diferente”, disse, citando alte-
rações realizadas no âmbito 
administrativo (AE).

No dia considerado decisivo 
para o governo bater o mar-
telo sobre a votação do texto 
da reforma da Previdência, o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, disse que, por enquanto, 
ainda não há nada defi nido, mas 
garantiu que vai “continuar 
trabalhando para a votação 
ainda este ano”. Afi rmou que 
não contabiliza votos. “O meu 
cálculo é o ambiente para vo-
tar. Eu não posso colocar uma 
matéria dessa importância sem 
voto. É uma sinalização impor-
tante para o Brasil”.

Aos jornalistas, Maia admitiu 
que o prazo para votação, ainda 
em 2017, é curto. “Mas a gente 
precisa reunir condições para 
votar, temos, no máximo, dez 
dias, vamos trabalhar com esse 
prazo para criar condições. Por 
mais difi cil que seja, a gente vai 
tentar isso até o último dia. A 
Câmara funciona atá o dia 22, 
temos que trabalhar com todas 
as datas possíveis”, disse.

Maia classifi cou como um 
“equívoco” não aprovar a ma-
téria. Para ele, o que os parla-
mentares precisam entender é 
que a aprovação do texto terá 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, de-
fendeu ontem (7) formas 
mais efi cientes para instituir 
indenizações que sejam equi-
valentes ao dano causado pela 
corrupção ao país, de forma a 
reverter a percepção de que, no 
Brasil, prevalece a impunidade. 
Segundo Raquel, nesse contex-
to, caberá ao Congresso atuar 
na defesa de três instrumentos 
jurídicos: a delação premiada, o 
acordo de leniência e a prisão 
em segunda instância.

“Precisamos instituir in-
denizações por dano moral 
equivalentes ao dano. Esse tipo 
de indenização signifi ca que a 
sociedade será ressarcida pelo 
tempo; pelo dinheiro que foi 
desviado; e pelo serviço público 
que deixou de ser prestado por 
causa da falta do recurso. É 
preciso que a sociedade e o Mi-
nistério Público acordem para 
o modo correto de aquilatar; 
para o dano que foi causado; 
e para qual efeito esse dano 
causou sobre a sociedade civil”, 
disse a procuradora em evento 
comemorativo ao Dia Interna-
cional contra a Corrupção, no 
Banco Central.

Em discurso, Raquel apontou 
a elevação da máquina arreca-
datória como uma das conse-
quências da corrupção, uma vez 
que os recursos acabam fi cando 

Bola de Ouro
O craque português Cristiano 

Ronaldo venceu ontem (7) a Bola 
de Ouro, prêmio concedido pela 
revista ‘France Football’. Neste 
ano, Cristiano faturou a Liga dos 
Campeões da Europa, o Campeo-
nato Espanhol e as Supercopas da 
Espanha e da Uefa. Além disso, 
garantiu a seleção portuguesa 
na Copa do Mundo de 2018. De 
quebra, ainda igualou Messi como 
vencedor de cinco Bolas de Ouro.
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São Paulo - Ainda há chances 
de que a reforma da Previdên-
cia seja aprovada no Congresso 
neste ano e sua aprovação não 
está totalmente precificada 
no mercado, disse ontem (7), 
o presidente da B3, Gilson 
Finkelsztain, em encontro com 
jornalistas. “O consenso é de 
que não está precifi cado, deve 
estar cerca de 50%”, destaca 
o executivo.

Finkelsztain frisou a im-
portância da realização das 
reformas no Brasil para que o 
défi cit fi scal seja controlado, 
já que a trajetória vista hoje é 
insustentável. Segundo o exe-
cutivo, o próximo governo terá 
que enfrentar essas questão 
para que a retomada do cres-
cimento econômico do País. 
Citou ainda que o ano de 2017 
foi de grande desafi os, mas que 
a equipe econômica fez um bom 
trabalho e destacou o Banco 
Central, que promoveu a queda 

Presidente da B3,

Gilson Finkelsztain.

Grupo usineiro demite 
800 no interior de SP

Sorocaba - As demissões nas 
usinas do grupo sucroalcooleiro 
Renuka do Brasil, que está em 
processo de recuperação judi-
cial, já somam 800 empregados, 
segundo o Sindalco, com sede 
em Araçatuba.

Até a quarta-feira (6), tinham 
sido dispensados cerca de 400 
trabalhadores da Usina Madhu, 
em Promissão, e outros 400 na 
Usina Revati, em Brejo Alegre, 
ambas na região noroeste do 
Estado. 

Os demitidos em Brejo Alegre 
ainda aguardam a homologação 
das dispensas e o pagamento 
das verbas rescisórias. De acor-
do com o sindicato, a empresa 
propôs parcelar os pagamentos 
em até oito meses. 

A unidade, com capacidade 
para moer quatro milhões de 
toneladas por safra, está em 
operação desde 2008. Na usina 
Madhu, que funciona desde 1981 
e tem capacidade para outras seis 
milhões de toneladas, as dispen-
sas começaram há dois meses e 
geraram impacto na economia 
da cidade de Promissão (AE).
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Heuler Andrey/Estadão Conteúdo

Rio - Interrogado ontem 
(7), na 7ª Vara Federal Crimi-
nal como delator, o principal 
operador do suposto esquema 
de corrupção chefi ado pelo 
ex-governador do Rio, Sérgio 
Cabral Filho, Carlos Miranda, 
confi rmou que empresas con-
tratadas pelo Estado pagavam 
5% por contrato à organização 
criminosa do peemedebista. 
Também confi rmou a afi rma-
ção do empresário Fernando 
Cavendish, de que abateu o 
valor de um anel comprado para 
a ex-primeira dama do Estado, 
Adriana Ancelmo - cerca de R$ 
800 mil - de propina repassada 
a Cabral.

“Fernando me informou 
que tinha esse gasto para ser 
descontado desta propina e 
eu fi z a contabilidade desse 
valor”, disse o novo delator ao 
juiz Marcelo Bretas. Miranda 
fechou delação com o Minis-
tério Público Federal (MPF), 
homologada pelo STF. A infor-
mação foi divulgada pela defesa 
do próprio delator durante o 
depoimento. Miranda acres-
centou que a pessoa referida 
como “Cabra Macho” na tabela 

Ex-governador do Rio,

Sérgio Cabral.
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O STF decidiu ontem (7) 
que parlamentares estaduais 
não têm as mesmas prerroga-
tivas de deputados federais e 
senadores, que somente po-
dem ser presos em fl agrante 
por crime inafi ançável e com 
aprovação da Casa Legislativa 
a que pertencem. O resultado, 
no entanto, é provisório, uma 
vez que o julgamento não foi 
encerrado. 

Apesar do resultado obtido 
na votação, o julgamento foi 
suspenso para aguardar os votos 
dos ministros Luís Roberto Bar-
roso e Ricardo Lewandowski, 
ausentes na sessão de ontem. 

Para a fi nalização do julga-
mento seriam necessários seis 
votos contra a imunidade para 
encerrá-lo. Com a decisão, a 
Corte valida a decisão da Justiça 
do Rio de Janeiro que mandou 
prender deputados estaduais in-
vestigados pela Polícia Federal, 
após a assembleia estadual ter 
derrubado a decisão por meio 
de votação no plenário da Casa. 
O mesmo entendimento será 
aplicado em casos semelhantes 
no Mato Grosso e no Rio Grande 
do Norte.

O placar de 5 a 4  foi obtido 
com voto de desempate da 
presidente, Cármen Lúcia. 
“É preciso que os princípios 
constitucionais digam respeito 
a higidez das instituições, aos 

Plenário do STF na sessão 

para julgamento sobre 

imunidade parlamentar de 

deputados estaduais.
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Para presidente da bolsa, reforma da 
Previdência tem 50% de chance de passar

semana serão precifi cadas três 
ofertas iniciais de ações (IPOs) 
- BR Distribuidora, Burger 
King Brasil e Neoenergia - e 
um follow on, da Sanepar. “As 
ofertas precifi cadas na mesma 
semana podem competir pela 
agenda de analistas, mas o inte-
resse segue alto no País”, disse.

Segundo Finkelsztain, a 
moeda digital está no radar 
da B3. Em relação ao bitcoin, 
criptomoeda que acaba de 
atingir nova cotação recorde 
a US$ 15 mil, o executivo 
disse ter mais dúvidas do que 
certezas. No entanto, a bolsa 
está olhando esse mercado, 
visto que já existe demanda, 
afi rma. O executivo disse que 
não sabe se será desenvolvido, 
por exemplo, o mercado futuro 
de bitcoin, mas que ele está 
claramente se tornando um 
ativo. Alguns intermediários, 
afi rmou, estão chegando à B3 
com essa demanda (AE).

da infl ação e levou a taxa básica 
de juros, a Selic, ao menor nível 
da história brasileira.

O presidente da B3 destaca 
que o interesse dos investido-
res estrangeiros segue alto no 
Brasil, diante de um cenário 
em que a percepção é de 
crescimento do País, após três 
anos de recessão e queda de 
juros. Lembra que na próxima 

Maia ‘vai tentar’ votar reforma 
até a véspera do recesso

impactos positivos em todos os 
municípios e estados, inclusive 
nos da oposição. “A gente vê 
muito governador de oposi-
ção, quando vem a Brasília, 
na conversa conosco, apoiar 
a reforma da Previdência. A 
gente sabe que sem a reforma, 
estaremos comprometendo o 
futuro de milhões de brasilei-
ros que precisam do Estado 
para melhorar sua qualidade 
de vida” (ABr).

Corruptos devem pagar 
igual a danos causados

insufi cientes para a prestação 
de um serviço público efi ciente. 
“A corrupção também se serve 
da ineficiência do Estado”, 
disse a procuradora. Entre os 
principais efeitos dos danos 
causados pela corrupção, ela 
citou ainda a baixa confi ança 
da população nas instituições 
públicas e entre as pessoas.

Raquel Dodge aproveitou o 
evento para cobrar do Congres-
so uma atuação em favor de três 
instrumentos jurídicos que, em 
sua opinião, correm risco de ser 
revogados pelos parlamentares: 
a delação premiada, o acordo de 
leniência e a prisão em segunda 
instância (ABr).

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Operador de Cabral 
delata ex-governador

de contabilidade das propinas 
era Sérgio Cabral. 

Além disso, que empresas 
também fi zeram contribuições 
visando interesses em alguma 
legislação estadual. O operador 
também afi rmou que o então 
secretário da Casa Civil de 
Cabral, Regis Fichtner, recebia 
propinas em parcelas de R$ 50 
e R$ 150 mil. Miranda tem laços 
fortes com o ex-governador. Ele 
já foi assessor parlamentar de 
Cabral, sócio em uma empresa 
ligada à sua família e casou-se 
com uma prima em primeiro 
grau do ex-governador (AE).

Deputado estadual 
versus deputado federal

princípios democráticos, mas 
não permitem, no entanto, que 
a imunidade se torne impuni-
dade.”, disse a ministra.

Durante os dois dias de jul-
gamento, os ministros Marco 
Aurélio, Alexandre de Moraes, 
Gilmar Mendes e Celso de Mello 
votaram a favor da imunidade. 
Edson Fachin, Rosa Weber, 
Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármem 
Lúcia se manifestaram contra 
o benefício. Luís Roberto Bar-
roso, em viagem acadêmica, 
e Ricardo Lewandowski, de 
licença médica, não participa-
ram da sessão (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Um anjo desceu do 

céu. Não importa a 

natureza do anjo nem a 

concepção do  céu. 

Revestiu-se de uma con-
dição de líder fundador 
e uma disposição quase 

heroica de tocar o projeto 
para frente. É um intérprete 
de seus próprios sonhos e 
daqueles que se dispuseram, 
expontâneamente, a seguí-
-lo. Tem o condão da criação 
de um clima de debates e 
entendimento que envolve a 
todos e um fervor no alcance 
do objetivo proposto fora do 
comum. Reúne a condição de 
ser competente e carismático 
acima de qualquer expectativa. 

Consegue transformar os 
confl itos naturais em solida-
riedade e avanços. Acima de 
tudo está treinado em manter 
o seu próprio ego sob o mais 
rigoroso controle e entender 
que ignorantes não são os ou-
tros, mas ele mesmo que não 
consegue decifrar os anseios, 
objetivos, comportamento 
psico social  dos membros 
do grupo. Portanto, antes de 
exigir mudanças de comporta-
mentos, precisa mudar o seu 
próprio e aprender a respeitar 
as propostas divergentes da 
sua e acatá-las sinceramente 
em nome do bem estar do 
grupo. 

Não põe limites à opinião, 
origem, cultura, conhecimento 
de quem quer que seja. É capaz 
de mediar  debates e conduzir 
o grupo a um consenso. Onde 
existe tal pessoa? A história da 
humanidade está cheia deles, 
do contrário não chegaríamos 
ao estágio de civilização que 
nos encontramos. Foi a expe-
riência humana e a ação dos 
líderes que proporcionaram 
que a experiência humana 
desse um salto de qualidade. 

Por isso, muitos historiado-
res tentaram retratar a história 
como uma sucessão de líderes 
desconhecendo tudo o mais. 
Há um  clássico, 'Os Heróis', de 
Carlyle, mas há muitos outros. 
Mesmo os livros de história 
didáticos tem essa tendência 
de atribuir a um único persona-
gem as mudanças, geralmente 
precedidas de atos heroicos. É 
preciso avaliar que as primei-
ras mudanças da sociedade 
humana levaram muito tempo. 

A revolução agrícola, ou seja 
a passagem da economia da 
caça e da coleta do homem pré 
hitórico, aconteceu há apenas 
8 mil anos. 

Compare quanto tempo o ser 
humano viveu em cavernas, 
caça dos animais, e ameaçado 
de extinção. Porém, os ciclos 
foram fi cando cada vez mais 
curtos. Em pouco mais de três 
mil anos foi possível erigir as 
primeiras sociedades com-
plexas na Mesopotãmia. Daí 
para frente os ciclos foram se 
tornando cada vez mais curtos. 
Em menos de dois séculos foi 
possível saltar da civilização 
indústrial para a quarta fase, 
conhecida como Industry 4.0, 
ou a era das máquinas progra-
marem as próprias máquinas.

A personalidade dos líderes 
ao longo da história estava 
longe de se parecer com o anjo 
que caiu do céu. Geralmente se 
tornaram autocratas, persona-
listas, ditadores, intolerantes, 
arrogantes e donos do destino 
do seu povo e alguns da pró-
pria humanidade. Contruiram 
impérios, impuseram a sua 
maneira de ver o mundo e fo-
ram protagonistas em imensas 
tragédias. 

Exemplos não faltam quer 
seja no Egito, China, Oriente 
Médio e na Europa. O desen-
volvimento da democracia e 
do capitalismo liberal propor-
cionara a participação social 
e polítca das massas que se 
organizaram para que o líder-
-ditador tivesse seu campo 
limitado pela lei, pela constitui-
ção e a manutenção do Estado 
sob cabresto curto. A liderança 
descambou do domínio da 
força, dos exércitos, para a 
política e desta para o mundo 
corporativo, organizacional, 
ambiental e fi lantrópico. 

Há inúmeros líderes que 
não tinham se quer uma faca 
na mão e no entanto foram 
capazes de produzir mudanças 
profundas como Péricles, Gan-
dhi, Mandela e muitos outros, 
só para fi car no campo político. 
Foram anjos criados na terra, 
não caíram do céu, sofreram e 
aliviaram o sofrimento de mi-
lhões, todos merecem o título 
de mahatman.

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News e ex apresentador do Jornal 

da CBN.
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O título de 
Mahatman
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O Comando Provincial de Fo-
ggia prendeu 19 pessoas ontem 
(7), acusadas de fazerem parte 
de uma rede de “casamentos 
falsos” com fim de obter a 
cidadania italiana. De acordo 
com a Procuradoria local, oito 
pessoas foram levadas para à 
prisão e outras 11 cumprem 
a prisão domiciliar na região. 
Entre os detidos, há italianos 
e marroquinos.

As investigações mostraram 
que, por valores entre sete mil 
e 10 mil euros, a rede organizou 
15 matrimônios falsos entre 
cidadãos dos dois países que 
entraram na Itália. Com isso, 
os estrangeiros conseguiam 
sua cidadania. Os procurado-
res investigavam o caso desde 
2016, depois de uma notifi ca-
ção da Embaixada da Itália em 
Marrocos que indicava que uma 
mulher da cidade de Manfredô-

Por valores entre sete mil e 10 mil euros, a rede organizou 

matrimônios falsos.

Um estudo realizado pela Uni-
versidade do Texas, divulgou 
que as taças de plástico alteram 
o gosto de vinhos e espumantes, 
pois interferem na formação 
das bolhas das bebidas. Para 
comparar as bolhas formadas 
em copos de plástico e as de 
vidro, os pesquisadores imergi-
ram um hidrófono (microfone 
projetado para captar sons em 
meio líquido) nas bebidas.

“O objetivo do estudo foi 
analisar o som emitido pelas 
bolhas para descobrir suas 
características. As bolhas são 
ressonantes, emitem sons como 
sinos e uma frequência que gera 
informações sobre sua dimen-
são”, explica Kyle Spratt, um 

dos pesquisadores do projeto. 
A pesquisa foi um grande desa-
fi o. “Fazer as medidas foi mais 
complicado do que o esperado, 
porque as bolhas tendem a se 
formar no próprio hidrófono, 
alterando os dados coletados”.

A pesquisa apontou que as 
taças de vidro “são objetos res-
sonantes”, mantendo a forma das 
bolhas originais da bebida. Con-
tudo, as taças feitas de plástico 
“alteram a formação” das bolhas 
e mudam o gosto.    As bolhas de 
um vinho ou de um espumante 
mostram muito sobre a qualidade 
do produto. Os pesquisadores 
afi rmaram que a qualidade da 
bebida “está relacionada com o 
tamanho das bolhas” (ANSA).

As taças de vidro mantém a forma das bolhas originais da bebida.

A Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee) alerta 
aqueles que queiram aderir 
à tarifa para que levem em 
consideração seu perfi l de 
consumo, sob pena de verem o 
efeito contrário, com aumento 
na conta. O presidente da 
Abradee, Nelson Leite, sugere 
que, antes de optar pela tarifa 
branca, o consumidor analise 
o próprio perfi l e hábitos de 
uso da energia elétrica ao 
longo do dia.

“Não é uma decisão simples. 
Ela envolve alguns cálculos e 
algumas estimativas do consu-
midor”, disse Leite, durante o 
lançamento de uma cartilha 
explicativa elaborada pela 
instituição, com respostas para 
as dúvidas dos consumidores 
em relação à medida. A nova 
modalidade permite ao consu-
midor pagar tarifas diferencia-
das de acordo com a hora do 
dia. Na primeira fase, poderão 
adotar a tarifa os consumidores 
de baixa tensão, como resi-
dências, pequenos comércios 
e indústrias, com consumo 
médio mensal superior a 500 
quilowatts-hora (KWh). 

Nos horários de pico, a tarifa 
terá um valor mais alto. Fora 
desse horário, o preço cobra-

Antes de aderir, o consumidor deve analisar o próprio perfi l e 

hábitos de uso da energia ao longo do dia.

A
N

SA

Divulgação

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

A situação é ainda mais 
preocupante na América 
Latina e Caribe, onde, 

de acordo com o secretariado 
da ONU dedicado a promover 
a igualdade de gênero e o 
empoderamento feminino, a 
‘ONU Mulheres’, estão 14 dos 
25 países com as maiores taxas 
de assassinatos de mulheres 
por razões de gênero. 

No Brasil, segundo o Mapa 
da Violência Sobre Homicídios 
de Mulheres, divulgado em 
2015, mais de 106 mil mulheres 
foram assassinadas em todo o 
país. Para chamar a atenção 
para o tema, a ONU Mulheres 
está desenvolvendo ações nas 
redes sociais, a partir do Brasil 
e demais países da América 
Latina e Caribe. A iniciativa faz 
parte dos chamados ‘Dezesseis 
Dias de Ativismo Pelo Fim da 
Violência Contra as Mulheres’, 
campanha mundial que o órgão 
faz anualmente para cons-

Protesto em novembro de 2015 no ‘Dia Internacional de Combate 

à Violência contra a Mulher’.

‘ONU Mulheres’ usa internet 
para combater feminicídio 

na A.Latina e Caribe
Em todo o mundo, ao menos uma em cada três mulheres com mais de 15 anos já foi alvo de violência 
sexual, segundo dados da OMS, de 2013
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Estado”, disse a representante 
do escritório da ONU Mulher no 
Brasil, Nadine Gasman.

De acordo com a represen-
tante, a violência contra as 
mulheres refl ete uma cultura 
machista que desvaloriza a po-
pulação feminina e está entre as 
mais frequentes violações aos 
direitos humanos, associando-
-se à falta de segurança pública 
e ao sentimento de impuni-
dade. Para Nadine, as várias 
instâncias da sociedade podem 
contribuir efetivamente para a 
superação do quadro atual.

“As pessoas, principalmente 
aqueles homens envolvidos em 
um relacionamento abusivo, 
precisam compreender que 
há muitas formas de resolver 
problemas e que a violência não 
é uma delas. E todos devemos 
refletir sobre como agimos 
em relação a outras pessoas, 
em particular em relação às 
mulheres”, disse Nadine (ABr).

cientizar a população sobre os 
diferentes tipos de agressão 
contra meninas e mulheres em 
todo o mundo.

“Estamos fazendo um chama-
do de urgência aos Estados, às 
instituições públicas e privadas 

e à sociedade em geral para nos 
unirmos e acabar com o assas-
sinato de mulheres em função 
de gênero na América Latina e 
Caribe. É um chamamento em 
prol da mudança de práticas 
pessoais, institucionais e de 

Tarifa branca de energia começa dia 
1º, mas consumidor deve ter cautela

do será mais baixo. Também 
haverá uma tarifa de cobrança 
intermediária que valerá uma 
hora antes do início do horário 
de pico, entre as 18h e as 19h, 
e depois, entre as 21h e as 22h.

Inicialmente, a medida atin-
girá uma pequena parcela dos 
consumidores brasileiros. No 
primeiro momento, poderão 
aderir à tarifa branca cerca de 
4 milhões de unidades con-
sumidoras, o que representa 
cerca de 5% de tais unidades, 
estimou Leite.

Poderão aderir à nova tarifa 
aqueles que tenham média 
anual de consumo maior que 

250 kWh/mês. Já a partir de 
2020, a modalidade estará 
aberta a todas as unidades 
consumidoras, com exceção 
daquelas de baixa renda, be-
nefi ciadas pela tarifa social. 
O consumidor deverá fazer 
a adesão na concessionária 
de energia que atende a sua 
cidade. Após análise do pe-
dido, a concessionária tem 
30 dias para fazer a troca do 
medidor de energia, no caso 
de unidades consumidoras 
já existentes, ou os prazos e 
procedimentos padrão para 
novas solicitações de forne-
cimento (ABr).

Itália prende estrangeiros que se 
casam para obter cidadania

nia solicitava um certifi cado de 
idoneidade matrimonial de um 
marroquino. 

A mulher tinha uma conta 
paga aparentemente falsa e tal 
episódio despertou o alerta de 
ser um casamento por interes-
se. Após o aviso, a Procuradoria 
delegou a investigação para a 
Arma de Manfredônia e, das 
pesquisas, apareceu um con-
solidado e lucrativo esquema 

para introduzir, de maneira 
aparentemente legal, cidadãos 
marroquinos, tanto homens 
como mulheres, na Itália.

Todos os detidos na operação 
de ontem responderão por “fa-
vorecimento ilegal da imigração 
no território do Estado italiano 
através da produção de docu-
mentação falsa e testemunho 
falso às autoridades italianas” 
(ANSA).

Taça de plástico muda 
sabor de vinho e espumante

Custo de vida sobe na 
cidade de São Paulo

O índice do custo de vida 
da cidade de São Paulo so-
freu uma variação de 0,15% 
entre os meses de outubro e 
novembro. No ano, a variação 
acumulada foi 2,16%. Já entre 
os meses de dezembro do ano 
passado e novembro deste ano, 
o índice variou 2,29%. O dado 
foi divulgado ontem (07) pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese).

Os grupos que contribuí-
ram para o aumento no custo 
de vida foram os de saúde 
(aumento de 1,34% no mês), 
transporte (1,04%), recreação 
(0,51%), educação e leitura 
(0,05%) e despesas diversas 
(0,03%). Já os grupos vestuá-
rio (-1,23%), equipamento 
doméstico (-1,04%), habita-
ção (-0,30%), alimentação 
(-0,29%) e despesas pessoais 
(-0,04%) apresentaram recuo 
no mês (ABr).

Indústria
têxtil registrou
crescimento em 2017

A indústria têxtil deve encerrar 
2017 com crescimento 3,5% na 
produção de vestuário, alcan-
çando 5,9 bilhões de peças. Já a 
produção têxtil deverá crescer 
4,2%, com 1,77 milhão de tone-
ladas. Segundo dados da Abit, o 
varejo de vestuário vai fechar o 
ano com 6,71 bilhões de peças 
vendidas, 6,5% a mais do que em 
2016. O faturamento deve chegar 
a R$ 144 bilhões, superando os 
R$ 137 bilhões do ano passado.

De acordo com o balanço da 
entidade, os investimentos do 
setor em 2017 chegaram a R$ 1,9 
milhão e foram gerados 3,5 mil 
postos de trabalho, totalizando 
1,48 milhão de pessoas emprega-
das no setor. As exportações do 
setor vão encerrar 2017 em 190 
mil toneladas, o que representa 
uma queda de 5% na comparação 
com 2016. No entanto, conside-
rando o faturamento, o comércio 
para o mercado externo cresceu 
e alcançou US$ 1 bilhão. 

Já as importações tiveram 
aumento tanto na quantidade 
quanto nos valores. A importação 
de vestuário aumentou em 62%, 
com 920 milhões de peças o que 
gerou US$ 1,72 bilhão. Para 2018, 
a expectativa da Abit é de cres-
cimento de 2,5% na produção de 
vestuário, 4% na produção têxtil 
e de 5% no varejo de vestuário, 
com a criação de 20 mil postos 
de trabalho (ABr).
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Os riscos da
Lei Anticorrupção

Somente com a adoção 

de um sistema sério de 

compliance as pessoas 

jurídicas poderão 

reduzir seus riscos

Após mais de 3 anos de 
vigência, a Lei Anticor-
rupção (Lei 12.846/14), 

apresenta como saldo a cele-
bração de diversos acordos de 
leniência e a instauração de 
investigações administrativas, 
tendo-se notícia de 29 proce-
dimentos apenas no âmbito da 
Operação Lava Jato. As penas 
previstas pela Lei podem ir 
de multa de 6 mil reais até 
a dissolução compulsória da 
sociedade (artigo 19, inciso 
III), que representa, na prá-
tica, a condenação à “morte” 
da empresa.

A abrangência é tamanha 
que atos aparentemente ino-
centes,  como presentes de fi m 
de ano, podem ser equivoca-
damente interpretados como 
“tentativas de corrupção”, 
independentemente de culpa 
(quando não se tem a intenção) 
ou dolo (com a intenção).

Todo cuidado é pouco, pois 
estão sujeitas às sanções em-
presas de qualquer tamanho, 
sendo de destacar que a res-
ponsabilidade não é restrita 
aos atos praticados por seus 
executivos ou colaboradores, 
abrangendo também aqueles 
cometidos por terceiros, em 
seu benefício, como fornece-
dores e despachantes.

Ao rigor das sanções, soma-
-se a insegurança jurídica na 
apuração das infrações pela 
Administração Pública e a falta 
de uniformidade no tratamen-
to do tema. Nesse cenário nada 
animador, a Lei n. 12.846/2013 
transfere ao particular o dever 
de fiscalização, impondo a 
adoção de “um conjunto de 
medidas internas que permita 

prevenir ou minimizar os riscos 
de violação às leis decorrentes 
de atividade praticada por 
um agente econômico e de 
qualquer um de seus sócios ou 
colaboradores”, o denominado 
compliance.

Importante ressaltar que o 
compliance deve ser sólido, 
efetivo e independente, não 
podendo ser um instituto me-
ramente formal. São medidas 
de compliance:
 1. Contratação de um Com-

pliance Offi cer, que bem 
pode ser terceirizado;

 2. Criação de códigos de 
ética e conduta; com 
modelos disponíveis pu-
blicamente, na internet, 
mas que deve ser molda-
do às particularidades da 
empresa;

 3. Realização de auditorias 
e apurações internas, 
acompanhadas de res-
postas adequadas e san-
ções claras e efetivas

 4. Adoção de mecanismos 
para possibilitar denún-
cias anônimas;

 5. Treinamentos e comu-
nicações constantes; 
frequência e sequência 
são essenciais;

 6. Defi nição de diretrizes 
para atuação com funcio-
nários públicos e agentes 
fi nanceiros.

Somente com a adoção de 
um sistema sério de complian-
ce, que vise à formação de 
uma cultura organizacional e o 
efetivo o combate à corrupção, 
as pessoas jurídicas poderão se 
prevenir e reduzir seus riscos, 
mitigando a interferência e 
constante tentativa de sanção 
pelo Estado.

 
(*) - É Managing Partner de Provasi 

Vaz Sociedade de Advogados;
(**) - É responsável pela implemen-
tação do Programa de Compliance

da ABES - Associação Brasileira das 
Empresas de Software.

Denise Vaz (*) e Carolina Marzano (**)

A valorização da criptomoeda Bitcoin 
não para de avançar e, ontem (7), ela 
ultrapassou a barreira recorde dos US$ 
15 mil, informou a Coindesk. Para se ter 
uma ideia, o valor está US$ 2 mil acima 
do recorde registrado na quarta-feira (6). 
Segundo as informações ofi ciais, a moeda 
virtual teve uma valorização de quase 15% 
em apenas 24 horas, elevando para 50% a 

alta apenas em um mês. 
Desde o início do ano, a valorização já 

ultrapassa os 1300%. Para se ter ideia, a 
criptomoeda era negociada por cerca de 
US$ em janeiro. O novo recorde chegou 
no dia em que a ASX, a Bolsa de Valores 
de Sydney, na Austrália, anunciou que 
iniciará a usar o “blockchain”, a tecno-
logia que torna possível as transações 

envolvendo Bitcoins.
A alta valorização tem como um de seus 

principais pontos o anúncio dos principais 
mercados dos Estados Unidos, CBOE e 
CME, do início ainda em dezembro das 
vendas futuras com a criptomoeda. Há 
ainda rumores no mercado de que a Nasdaq 
está avaliando oferecer ações futuras em 
Bitcoin já no ano que vem  (ANSA).

Inadimplência
do consumidor
caiu em novembro

A inadimplência do consu-
midor caiu 2,4% em novembro 
na avaliação mensal com ajuste 
sazonal, de acordo com dados 
nacionais da Boa Vista SCPC. 
Já nos valores acumulados em 
12 meses (dezembro de 2016 
até novembro de 2017 frente 
aos 12 meses antecedentes) 
houve retração 3,5%. Quando 
comparado o resultado contra 
o mesmo mês de 2016, o indica-
dor caiu 11,2%, acumulando no 
ano retração de 3,3% frente ao 
mesmo período do ano anterior. 

A inadimplência do consu-
midor caiu 2,4% em novembro 
na avaliação mensal com ajuste 
sazonal, de acordo com dados 
nacionais da Boa Vista SCPC. 
Já nos valores acumulados em 
12 meses (dezembro de 2016 
até novembro de 2017 frente 
aos 12 meses antecedentes) 
houve retração 3,5%. Quando 
comparado o resultado contra 
o mesmo mês de 2016, o indica-
dor caiu 11,2%, acumulando no 
ano retração de 3,3% frente ao 
mesmo período do ano anterior 
(SCPC).  

Indicador antecedente de emprego indica tendência favorável.

A constatação é do Ibre da 
FGV, que divulgou ontem 
(7) o Indicador Antece-

dente de Emprego (IAEmp). 
O indicador subiu 1 ponto de 
outubro para novembro, che-
gando a 103,9 pontos, o maior 
nível da série iniciada em junho 
de 2008. “Esta é a terceira alta 
consecutiva do indicador e 
sinaliza continuidade da ten-
dência de evolução favorável do 
mercado de trabalho no curto 
prazo”, segundo a publicação. 

Para o economista do Ibre/
FGV, Fernando de Holanda 
Barbosa, “a elevação do Indica-
dor Antecedente de Emprego, 
em novembro, vem na linha da 
expectativa de melhora do cres-
cimento da economia brasileira 
em 2018”. De acordo com Barbo-
sa, o crescimento ainda é fraco 
em 2017, “mas as expectativas 
para 2018 são positivas”.

O levantamento da FGV indica 
que, após duas quedas consecu-

O dinheiro foi recuperado por meio de acordos de colaboração.

A Petrobras já recebeu, 
desde o início da Operação 
Lava Jato, R$ 1,476 bilhão 
desviados da companhia no 
esquema de pagamento de 
propina desvendado pelo 
Ministério Público do Paraná 
e pela Polícia Federal.

Desde total, cerca de R$ 654 
milhões foi devolvido ontem 
(7) aos cofres da companhia. 
O dinheiro foi recuperado por 
meio de acordos de colabora-
ção celebrados com pessoas 
físicas e jurídicas no âmbito 
da Operação Lava Jato. 

A devolução aconteceu 
durante evento realizado 
em Curitiba, base central da 
operação, com a presença 
do presidente da estatal, 
Pedro Parente. Segundo nota 
divulgada pela Petrobras, a 
empresa“vem trabalhando 
em parceria com o MPF, a 
PF, a Receita e demais au-
toridades desde o início das 
investigações, ao mesmo 
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A - Red Gala Party 
No próximo dia 22, acontece a Red Gala Party, uma festa open bar, no 
Hotel Unique, na qual o ‘dress code’ é um charme a mais: as mulheres 
vão de vermelho e os homens usam gravata vermelha. A parte social fi ca 
por conta da bebida consumida. Todo o consumo de Belvedere (RED) do 
evento terá 50% do valor original da garrafa destinado à fundação, que 
já auxiliou mais de 4 milhões de vidas na África, levantando, até hoje, 
mais de 64 milhões de dólares em subsídios. A ação objetiva auxiliar 
na Red Foundation, instituição criada por Bono Vox e os herdeiros da 
Família Kennedy, que subsidia programas de prevenção e tratamento do 
HIV/AIDS nos países de maior incidência da doença. Mais informações: 
(www.redgalaparty.com.br).

B - Comunicação para a Diversidade 
Com o objetivo de expandir a compreensão sobre questões teóricas e 
práticas relacionadas à Diversidade e sua importância para a estratégia 
de comunicação, marketing, publicidade e propaganda das empresas, 
a ESPM realiza, de 15 a 18 de janeiro, das 19h30 às 22h30, o curso Fuja 
do Diversitywashing – como o Marketing e a Comunicação para a Di-
versidade geram valor para as empresas. O evento  abordará também o 
desenvolvimento de produtos e serviços voltados aos públicos diversos 
(gênero, etnia, orientação sexual, pessoas com defi ciência, diferentes 
idades, religiões). Inscrições e mais informações em: (https://goo.gl/
XSV4W4).

C - Graduação Internacional
O Itaú Unibanco está recebendo inscrições de estudantes interessados 
em participar do programa de ‘Estágio de Férias Graduação Internacio-
nal’, direcionado a jovens brasileiros que atualmente estão cursando a 
graduação em universidades nos Estados Unidos e na Europa. Com du-
ração de dois a três meses, o programa será realizado na sede do banco, 
em SP, e terá início a partir de maio, período correspondente às férias 
das principais universidades estrangeiras, e poderá variar conforme o 
calendário de cada instituição. Objetiva estimular os talentos brasileiros 
que optaram por estudar fora do país a vivenciar o mercado de trabalho 
em casa. Inscrições: (https://www.itau.com.br/carreira/programas).

D - TIM Abre Vagas 
Somente no estado de São Paulo, a TIM está com 65 oportunidades 
abertas para atuação em lojas próprias, no escritório regional e Santo 
André, no Polo Industrial da operadora. A escolaridade mínima é en-
sino médio. A companhia emprega atualmente mais de 10 mil pessoas 
diretamente em todo o país. Dentre os benefícios, estão: remuneração 
compatível com o mercado, vale refeição ou alimentação, assistência 
médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, participa-
ção nos resultados, celular corporativo com plano de minutos e auxilio 
creche. Para se candidatar, basta acessar (www.vagas.com.br/tim) e 
se inscrever. Pessoas com algum tipo de defi ciência também podem 
participar do processo seletivo.

E - Fontes de Desenvolvimento
Nesta segunda-feira (11), o presidente do BNDES, o economista Paulo 
Rabello de Castro, profere palestra voltada para profi ssionais de comu-
nicação, entre outros públicos, durante encontro promovido pela Asso-
ciação Nacional de Editores de Revistas (ANER). O evento  terá como 
objetivo discutir cenários, planejamento e fontes de investimento para 
2018. O BNDES é o maior banco de fomento da América Latina e atua 
como principal instrumento de execução da política de investimentos 
do Governo Federal. O encontro acontece das 8h30 às 12h, na sede da 
BDO, na Rua Major Quedinho, nº 90. 
Inscrições pelo tel. (11) 3030-9395 ou (dados@aner.org.br).

F - Soluções Inovadoras
Buscando cada vez mais o uso da inovação em seus processos e produ-
tos, a Duratex realiza, entre os próximos dias 18 e 20, seu Hackathon. 
O evento reunirá pessoas empreendedoras para uma maratona de 
criatividade, prototipagem e colaboração. Juntos, os participantes serão 
responsáveis por elaborar e gerar novas aplicações, produtos e negócios 
para a Unidade de Negócio Madeira, uma das divisões da companhia. 
Com inscrições abertas até domingo (10), os grupos irão trabalhar no 
desenvolvimento de novas ideias e aplicações para a divisão que possui 
a unidade fl orestal e fábrica de painéis e pisos laminado. Inscrições e 
mais informações: (https://www.sympla.com.br/inscricao?id=218225). 

G - Moda e Lifestyle
Começa hoje (8), e vai até amanhã (9), das 12h às 20h, no Espaço JK, na Av. 
Pres.Juscelino Kubitschek, 1.327,  a 3º edição do Evento Galpão, Especial de 
Natal. Como uma oportunidade para os convidados fazerem as compras de fi m 
de ano, o evento conta com mais de 40 marcas de moda, dentre elas Helena 
Bordon, Luiva e The Fit Company. Dentre os destaques, peças desejo como 
os chokers de pedras da JF Fernandes Semijóias, R$190; biquínis da Royal 
Beachwear e roupas com cortes diferenciados, da Luiva. Também, atrações 
artísticas como Tiago Mordix, que fará customização de roupas e bolsas; Thi-
nello, grafi te e ilustrações; e Finha One, irá fazer tatuagem. Entrada gratuita 

H - Novos Parceiros 
A fi lial brasileira da multinacional canadense de software de design 
gráfi co, produtividade e aplicativos Corel inicia mais uma etapa para 
ampliar seu leque de parceiros, buscando novos revendedores para as 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País. Interessados em inte-
grar a rede de canais com foco nos mercados Corporativo, Governo e 
Acadêmico devem acessar o Portal de Parceiros (www.corelbrasil.com.
br) e criar uma conta para tornar-se um revendedor autorizado. Após o 
cadastramento no site, o novo parceiro poderá obter informações sobre 
produtos, notícias e mapeamento de oportunidades que podem gerar 
descontos exclusivos. Na web, a Corel Brasil está em (www.corel.com/br).

I - Pró-Ética 2017
O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) 
acaba de divulgar as 23 empresas aprovadas na edição 2017 do Pró-Ética. 
As vencedoras são: 3M do Brasil, ABB Ltda., Alubar Metais e Cabos S.A., 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Chiesi Farmacêutica 
Ltda., CPFL Energia S.A., Duratex S.A., Elektro Redes S.A, Enel Brasil 
S.A., Ernst & Young Auditores, Fleury S.A., GranBio Investimentos S.A., 
GranEnergia Investimentos S.A., ICTS Global Serviços de Consultoria Ltda., 
Itaú Unibanco Holding S.A., Natura Cosméticos S.A., Neoenergia S.A., Nova/
sb Comunicação Ltda., Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software 
S.A., Siemens Ltda., Souza Cruz Ltda., Tecnew Consultoria de Informática 
Ltda. e Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico.

J - Equipamentos Médicos
O mercado árabe para produtos e equipamentos médico-hospitalares 
brasileiros está adquirindo uma nova confi guração. Destinos tradicionais 
como os Emirados Árabes estão dando espaço a novos players que vêm 
acelerando as compras desses artigos do Brasil, segundo um levantamento 
da Câmara Árabe-Brasileira. Dois países se destacam nesse novo cenário. 
Um deles é a Argélia, com 40 milhões de habitantes, grande produtor de 
petróleo e o terceiro maior mercado do Brasil no segmento. Entre janeiro 
e setembro de 2017, o Brasil exportou um milhão de dólares para o país, 
aumento de 96,93% em comparação com o mesmo período de 2016.

em apenas 24 horas, elevando para 50% a logia que torna possível as transações Bitcoin já no ano que vem  (ANSA).

A - Red Gala Party 
No próximo dia 22, acontece a Red Gala Party, uma festa open bar, no 

D - TIM Abre Vagas 
Somente no estado de São Paulo, a TIM está com 65 oportunidades 

Mercado de trabalho sinaliza 
evolução favorável no curto prazo

O mercado de trabalho continua avançando e sinalizando evolução favorável no curto prazo

tivas, o Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD) avançou 
em outubro, variando 1,5 ponto, 
para 98,6 pontos. O economista 
da FGV lembra que o indicador 
fi cou relativamente estável ao 
longo dos últimos meses e que 
os consumidores ainda enfren-
tam um mercado de trabalho 

bastante complicado. 
“O nível elevado do índice 

[de desemprego] mostra que 
os consumidores ainda enfren-
tam um mercado de trabalho 
bastante complicado. Apesar 
da melhora, deve-se esperar 
uma taxa de desemprego ainda 
elevada nos próximos meses”, 

disse Barbosa. Segundo a 
publicação da FGV, o avanço 
do Indicador Antecedente de 
Emprego em novembro ocorreu 
em três dos sete indicadores 
que o compõem, com destaque 
para os que medem o ímpeto 
de contratações nos três meses 
seguintes (ABr).

Petrobras recebe mais
R$ 654 milhões da Lava Jato

tempo em que aprimorou seus 
mecanismos de controle e to-
mada de decisões”.

Na avaliação da estatal, a 
companhia, “que é reconhecida 
pelas autoridades como vítima 
dos atos desvendados pela Lava 
Jato, seguirá adotando medidas 
jurídicas contra empresas e pes-
soas, inclusive ex-funcionários 

e políticos, que causaram 
danos fi nanceiros e à imagem 
da companhia”. A nota conclui 
afi rmando que a Petrobras 
atua como coautora com o 
MPF e a União em 13 ações de 
improbidade administrativa 
em andamento, além de ser 
assistente de acusação em 43 
ações penais (ABr).

Bitcoin continua escalada recorde e ultrapassa US$ 15 mil

Rio - O BNDES deve se des-
fazer de, pelo menos, 10% das 
participações que possui em 
grandes grupos privados. O 
dinheiro será usado para com-
prar novas posições, em renda 
fi xa ou variável, em pequenas e 
médias empresas que têm foco 
em inovação. O presidente do 
banco, Paulo Rabello de Castro, 
estimou em R$ 60 bilhões o total 
de participações em grandes 
empresas. Ressaltou, porém, 
que o valor varia de acordo com 
o preço diário das ações

Segundo o executivo, a trans-
ferência do dinheiro das empre-
sas de maior para as de menor 
porte com viés tecnológico 
condiz com a atual estratégia do 
banco. A mudança será gradual, 
começando com pelo menos 
10%, mas podendo alcançar o 
total das participações. “O céu 
é o limite”, afi rmou, após evento 
promovido pelo Ipea. Entre os 
grandes grupos privados dos 
quais o banco deve sair está o fri-
gorífi co JBS, citado nas delações 
da Operação Lava Jato (AE).

BNDES pode se desfazer 
de 10% de participações



O papel das 
empresas no 

combate ao assédio
O envolvimento de 

celebridades em casos 

de assédio sexual 

praticados no ambiente 

de trabalho promoveu 

o destaque do tema nas 

grandes mídias e em 

âmbito mundial

A discussão só se tornou 
possível porque as víti-
mas enfrentaram seus 

medos e romperam o silêncio 
por meio de denúncias contra 
os assediadores famosos. No 
entanto, o assunto segue sen-
do um tabu na vida real das 
empresas brasileiras. 

Quando assediadas, muitas 
mulheres não denunciam por 
vergonha e/ou receio de que 
possam ser julgadas como 
responsáveis pelo assédio, o 
que sinaliza presença de for-
te sentimento de culpa. Mas 
defi nitivamente vergonhoso 
é atribuir qualquer culpa à 
vítima.

Na luta pela igualdade de 
gêneros, observamos que as 
empresas apresentam grandes 
preocupações com questões 
relativas à maternidade e ama-
mentação, igualdade de gênero 
em seus quadros de funcioná-
rios e em cargos de liderança, 
paridade de renumeração e 
outras tantas questões de gran-
de importância. Porém, não é 
incomum que evitem abordar 
questões como assédio moral 
e sexual de maneira proativa. 

Esses temas deveriam ser 
tratados com o mesmo grau 
de importância, apesar de 
poucas empresas incentivam 
e promovem medidas práti-
cas que coíbam o assédio e 
que encorajem as mulheres a 
denunciar quando se sentem 
assediadas. É preciso que as 
organizações ultrapassem a 
barreira das diretrizes teóricas 
e de ações básicas como men-
cionar a não concordância com 
estes atos em seus códigos de 
condutas e disponibilizar um 
canal de denúncias.

O assédio, além de ser uma 
forma de discriminação, afeta 

a produtividade por gerar 
tensões no ambiente de tra-
balho, provocar falta de foco, 
absenteísmo, desmotivação e 
medo de se expressar devido 
a condutas abusivas. Quando 
amparadas, as pessoas sentem-
-se mais seguras e são mais 
produtivas.

O papel social da empresa 
demanda que sejam toma-
das medidas efetivas, como 
a formação de grupos de 
discussão, treinamentos de 
comportamento preventivo e 
conscientização, divulgação 
das boas práticas de seguran-
ça, medidas legais e informa-
ções sobre assédio, podendo 
inclusive usar como base o 
manual publicado pelo Minis-
tério Público Federal. 

Adicionalmente orienta-
ções sobre formas de reagir 
e formas de denunciar e, em 
especial, que medidas puni-
tivas sejam tomadas contra 
os assediadores. Os canais de 
denúncia precisam contar com 
profi ssionais capacitados para 
acolher o relato e averiguar a 
veracidade e o grau de seve-
ridade do assédio, de modo a 
garantir a integridade moral 
e física da pessoa assediada e 
coibir o assediador. 

A aptidão do profi ssional que 
recebe a denúncia e orienta a 
denunciante faz a diferença 
na resolução da situação. Para 
infl uenciar de forma positiva é 
preciso quebrar paradigmas e 
romper tabus que estão incrus-
tados no cerne da sociedade 
como um todo. Afi nal, suas 
colaboradoras correm risco de 
assédio no transporte coletivo, 
em diversos ambientes que 
frequentam e até mesmo em 
suas casas. 

As empresas podem e devem 
atuar no combate ao assédio e 
assim exercer com mais ênfase 
seu papel social e contribuir 
para uma sociedade mais justa.

(*) - É professora do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo, especializada em gestão 
de segurança, sócia-diretora da ICTS 

Security, empresa de consultoria 
e gerenciamento de operações em 

segurança, de origem israelense.

Ellen Pompeu (*)
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Inelegibilidade do 
ex-governador 
Agnelo Queiroz

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) manteve ontem (7) 
a condenação que tornou o 
ex-governador do Distrito Fe-
deral, Agnelo Queiroz (PT)., 
inelegível por oito anos. A 
punição já havia sido imposta 
pelo TSE em fevereiro, mas 
o ex-governador entrou com 
um recurso, julgado ontem. 

Os ministros da Corte Elei-
toral confirmaram, mais uma 
vez, a condenação por impro-
bidade administrativa pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). Agnelo Queiroz foi 
condenado pela Justiça Elei-
toral por ter usado a máquina 
pública para se favorecer em 
sua campanha à reeleição, em 
2014, quando saiu derrotado. 
Ele ainda deve pagar multa. 
O ex-governador foi absolvido 
de uma acusação de abuso de 
poder. O ex-vice-governador 
Tadeu Filipelli foi absolvido 
das acusações, ficando livre 
para a disputa de cargos elei-
torais (ABr).

Em denúncia oferecida ao 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) contra os 
deputados estaduais peeme-
debistas Jorge Picciani, Paulo 
Melo e Edson Albertassi, o 
Ministério Público Federal 
(MPF) afi rma que as inves-
tigações até agora realizadas 
demonstraram a existência de 
uma “poderosa organização 
criminosa abrigada no seio 
do PMDB fl uminense, que 
operou a partir de espaços 
institucionais conquistados 
pelo sistema eleitoral”.

O MPF ofereceu denún-
cia contra os deputados do 
PMDB e outras 16 pessoas 
por corrupção e outros crimes. 
Picciani, Melo e Albertassi 
estão presos na Cadeia Pública 
em Benfi ca, na zona norte 
do Rio. Os denunciados são 
investigados pela Operação 
Cadeia Velha, que apurou o 
pagamento de propina por 
parte de empresários ligados 

Ex-presidente da Alerj, Jorge Picciani está preso em Benfi ca.

Aprovado na forma do 
substitutivo do deputa-
do Otavio Leite (PSDB-

-RJ), o texto garante o parcela-
mento de débitos com o regime 
especial de tributação vencidos 
até a competência de novembro 
de 2017, aplicando-se inclusive 
para aqueles parcelados ini-
cialmente.

Por meio do Programa Espe-
cial de Regularização Tributária 
das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pert-SN), 
as empresas devedoras terão 
de pagar 5% do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, em 
até cinco parcelas mensais e 
sucessivas. O restante poderá 
ser parcelado com descontos 
de 100% dos encargos legais 
e honorários advocatícios da 
seguinte forma:

• integralmente, com redu-
ção de 90% dos juros de 
mora e de 70% das multas;

• parcelado em 145 meses, 

Deputados aprovaram parcelamento de débitos com o regime especial de tributação vencidos até a 

competência de novembro de 2017.

A Câmara aprovou a inclusão 
de Ulysses Guimarães e Ayrton 
Senna no ‘Livro de Heróis da 
Pátria’. O livro está depositado 
no Panteão da Liberdade e da 
Democracia, em Brasília, onde 
já aparecem os nomes de Tira-
dentes, Zumbi dos Palmares, 
Santos Dumont e a estilista 
Zuzu Angel, entre outros per-
sonagens históricos. 

A inclusão de Ulysses foi 
iniciativa do Poder Executivo. 
No ano passado o presidente 
Temer enviou o projeto du-
rante as comemorações pelo 
centenário do político, morto 
em 1992. O relator do projeto 
na Comissão de Constituição 
e Justiça, deputado Daniel Vi-
lela (PMDB-GO), lembrou que 
Ulysses, nascido em 1916 em 
Rio Claro (SP), foi um dos mais 
ativos opositores da ditadura 
militar instaurada em 1964, e 
posteriormente principal líder 
da campanha das “Diretas Já”.

Já a inscrição de Ayrton Senna 
atendeu proposta do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSC-SP). 
O relator do projeto, deputado 
Thiago Peixoto (PSD-GO), 

Ulysses comemora, em 1988,

a promulgação da

“Constituição Cidadã”.

O Plenário do Senado apro-
vou ontem (7) o relatório do 
senador Jorge Viana (PT-AC) 
a favor de projeto que ratifi ca 
para o Brasil as emendas ao 
Protocolo de Quioto, forma-
lizando a adesão do país ao 
segundo período de compro-
missos do acordo, que segue 
até o fi m de 2020. O texto vai 
à promulgação.

As emendas foram estabeleci-
das durante convenção-quadro 
das Nações Unidas realizada no 
Catar em 2012. Determinam 
para as nações desenvolvidas 
metas de emissão de gases de 
efeito-estufa (GEE) na média 
18% inferiores às praticadas 
em 1990. A primeira fase do 
Protocolo, que vigorou até 
2012, estabelecia uma redução 
média de 5% em relação aos 
dados de 1990.

A ratifi cação brasileira foi 
aprovada pela manhã na Co-
missão de Relações Exteriores, 
quando o relatório foi apre-
sentado pelo senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG). “É o 

O texto aprovado na sessão do Plenário de ontem (7),

segue para promulgação. 

STF revoga prisão 
domiciliar de irmã e 
primo de Aécio

O ministro Marco Aurélio 
Melo, do STF, revogou a prisão 
domiciliar de Andréa Neves, 
irmã do senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), bem como do 
primo do senador, Frederico 
Pacheco. O ex-assessor parla-
mentar, Mendherson de Souza 
Lima, também teve revogada 
sua prisão domiciliar. O três 
foram denunciados junto com 
Aécio Neves por corrupção 
passiva, organização criminosa, 
lavagem de dinheiro e tentativa 
de obstruir investigações.

O inquérito é decorrente 
da delação premiada do em-
presário Joesley Batista, dono 
da JBS. Além de não fi carem 
mais presos em casa, os três 
tiveram revogadas todas as 
outras medidas cautelares que 
pesavam sobre eles, incluindo o 
uso de tornozeleira eletrônica, 
a proibição de deixar o país e 
de se comunicar com outros 
investigados.

Marco Aurélio atendeu a 
pedidos feitos pelas defesas 
de Mendherson e Frederico 
Pacheco, que alegaram dura-
ção exagerada das medidas 
cautelares, mesmo após a apre-
sentação de denúncia contra 
eles. O ministro estendeu sua 
decisão, liberando também 
Andréa Neves.

O inquérito apura o pedido, 
feito por Aécio a Joesley, de R$ 
2 milhões para pagar advoga-
dos. Para a procuradoria-geral 
da República, o dinheiro teria 
sido solicitado em troca de 
atuação política a favor da JBS. 
O senador nega e diz não haver 
ilegalidade, tratando-se de um 
empréstimo pessoal. Andrea, 
Mendherson e Frederico Pa-
checo seriam intermediários 
no esquema (ABr).

O senador Reguffe (sem partido-DF) cobrou, 
ontem (7), uma atitude da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) em relação às opera-
doras de planos de saúde que se negam a vender 
planos individuais. De acordo com o parlamentar, 
atualmente não se consegue comprar um plano 
de saúde individual no mercado. 

Segundo ele, isso seria uma “artimanha” de 
determinadas empresas para obrigar os consu-
midores a terem que adquirir planos coletivos.

Um dos problemas apontados pelo senador é 

que as operadoras desse tipo de plano podem 
decidir pela rescisão unilateral dos contratos. 
Assim, após um ano, o cidadão pode fi car sem 
cobertura de saúde.

Reguffe ressaltou que já denunciou o caso e 
criticou a ANS por não ter tomado nenhuma 
providência. “A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar não fez absolutamente nada com 
relação a isso. A ANS existe para fi scalizar e re-
gular esse sistema. E pelo visto não se preocupa 
com o consumidor brasileiro”, disse (Ag.Senado).
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Novas regras de parcelamento de 
dívidas de pequenas empresas

O Plenário da Câmara aprovou, por 332 votos a 1, o projeto do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), 
que estabelece novas regras de parcelamento de dívidas das micro e pequenas empresas perante o 
Simples Nacional

com redução de 80% dos 
juros de mora e de 50% 
das multas; ou

• parcelado em 175 meses, 
com redução de 50% dos 
juros de mora e de 25% 
das multas.

O valor mínimo das presta-
ções será de R$ 300,00, exceto 
para os microempreendedores 
individuais (MEI), cujo valor 
será estipulado pelo Conselho 
Gestor do Simples Nacional 
(CGSN). Relator do projeto, o 

deputado Otavio Leite afi rmou 
que o texto vai permitir que 
cerca de 600 mil empresas 
inadimplentes permaneçam no 
Simples Nacional. 

A matéria será enviada ao 
Senado (Ag.Câmara).

MPF diz que PMDB do Rio 
abrigava organização criminosa

à Fetranspor, entidade que 
reúne as empresas de ônibus 
do estado do Rio de Janeiro.

A denúncia aborda a ativida-
de da organização em esquemas 
criminosos com empreiteiras e 
com a Fetranspor, sendo que 
“o dinheiro público sempre foi 
a causa motriz para as práticas 
ilícitas”. 

Também foram denunciados 
Felipe Picciani, fi lho de Jorge 

Picciani, e os donos de em-
presas de ônibus Jacob Barata 
Filho e Lélis Marcos Teixeira, 
entre outros. Na segunda-feira 
(4), a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
recorreu ao STF para derrubar 
a decisão do ministro Gilmar 
Mendes que determinou, 
pela terceira vez, a soltura 
do empresário Jacob Barata 
Filho (ABr).

Aprovada adesão do Brasil à 2ª 
fase do Protocolo de Quioto

único acordo internacional que 
busca impedir as mudanças 
climáticas perigosas. Destaca 
para o Brasil as metas de de-
senvolvimento limpo, por isso 
a ratificação desta segunda 
fase é prioritária para nós”, 
argumentou.

O senador destacou também 
que, para entrar em vigor, a 
segunda fase do Protocolo terá 

que ser ratifi cada antes por 
pelo menos 144 países. Até o 
momento, isso foi feito por 96. 
Entre os países que já ratifi ca-
ram, estão Inglaterra, China, 
Alemanha, França, Espanha, 
Itália, Austrália, Suíça, Méxi-
co, Argentina, Índia e Chile. 
Integram a lista dos que não 
ratifi caram: Estados Unidos, 
Rússia e Canadá (Ag.Senado).

Crítica às empresas que evitam 
planos de saúde individuais

Ulysses e Senna no ‘Livro 
de Heróis da Pátria’

lembrou que o tricampeão da 
Fórmula 1 levantava a bandeira 
brasileira em todas as suas vitó-
rias, demonstrando orgulho de 
sua brasilidade. Senna nasceu 
em São Paulo, em 1960, e morreu 
no dia 1° de maio de 1994, em 
acidente ocorrido no circuito au-
tomobilístico de Ímola, na Itália. 
“Sua morte trágica e chocante 
foi uma das maiores comoções 
da história brasileira”, completou 
o deputado (Ag.Câmara).

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do STF, autorizou a quebra 
do sigilo bancário do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), de 
sua irmã, Andréa Neves, e de seu 
primo Frederico Pacheco. Ele 
atendeu a pedido do Procurado-
ria-Geral da República (PGR). Na 
decisão, divulgada ontem (7), o 
ministro também retirou o sigilo 
bancário do ex-assessor parla-
mentar do senador Zezé Perrella 
(PMDB-MG), Mendherson de 
Souza Lima, e das empresas 
Tapera Participações e Empre-

endimentos Agropecuários Ltda. 
e ENM Auditoria e Consultoria, 
ligadas a ele.

Aécio, sua irmã, seu primo e 
o ex-assessor parlamentar fo-
ram denunciados pela PGR por 
corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro, associação criminosa 
e tentativa de obstruir investi-
gações. O inquérito é decor-
rente da delação premiada de 
Joesley Batista, um dos donos 
do grupo J&F. da coligação 
do senador em sua campanha 
presidencial de 2014 (ABr).

STF quebra sigilo bancário de 
Aécio e Andréa Neves



Preocupar-se com o 

meio ambiente, criando 

ações ecológicas para 

as empresas se tornou 

algo comum hoje em 

dia

Na verdade chega a ser 
quase obrigatório que 
a maioria das empresas 

direcione alguma ação para 
essa causa. Isso porque o 
mindset geral se voltou para 
o cuidado com o planeta e o 
futuro do ser humano como 
um todo. 

Entretanto, em princípio 
não era assim. A maioria das 
empresas fazia ações sócias 
ambientais apenas para poder 
dizer isso ao mercado, através 
do marketing. 

A real preocupação tomou 
lugar quando novos gestores, 
realmente engajados com a 
causa, começaram a assu-
mir posições de liderança. 
As ações sócio ambientais 
ganharam força, mas ainda 
se caracterizavam por algo 
extra no cotidiano da empresa. 
Demorou um pouco até que se 
percebesse que ações simples 
de gestão de recursos podiam 
fazer muito pelo meio ambien-
te, e além de trazer benefícios 
para o todo, também ajudava 
a empresa em uma gestão 
contábil melhor. 

Somente há pouco tempo 
isso tem se popularizado, 
mas já é uma tendência, pois 
tem justifi cativa direta e sim-
ples para os stakeholders. 
A contabilidade ambiental é 
basicamente uma nova área 
contábil. Pode ser defi nida 
como a ramifi cação da ciência 
contábil que se ocupada de 
classifi car corretamente os 
eventos de cunho ambiental 
das empresas, segregando as 
informações de natureza ope-
racional e ambiental e, a partir 
daí, gerar informações úteis e 
qualifi cadas para os usuários 
da parte gestora. 

Para entendê-la é preciso 
considerar alguns aspectos: 

é consumido pela área ad-
ministrativa da empresa.

são as ações mais comuns 
de proteção ao meio 
ambiente, são as ações 
diretas e conscientes da 
empresa para colaborar 
com a causa de proteção 
ambiental.

tudo aquilo que não terá 

retorno para a empresa, 
muito ligado a acidentes 
e questões imprevisíveis.

que estão ligados a presta-
ção de serviços da área de 
gestão ambiental. Esse é 
um dos pontos chave, pois 
é aqui que se identifi cam 
pontos que proporcionam 
economia e que gera 
receita para a empresa 
através do que se econo-
miza. Água, energia, uso 
de reciclados, é aqui que 
ele entram.

e direitos que possuam 
capacidade de geração de 
benefício futuro e que es-
tão ligados à preservação 
ambiental.

res que serão sacrifi cados 
pela empresa para preser-
var ou proteger o meio 
ambiente, decorrentes de 
ações planejadas ou ainda 
de condutas inadequadas 
da empresa.

Estando atento a esses pon-
tos é possível encontrar vaza-
mentos de receita, gerenciar 
melhor as ações conscientes 
de preocupação ambiental 
e retirar lucro, não de uma 
campanha de marketing que 
diz que a empresa “é verde”, 
mas de melhorias reais e re-
almente engajadas. Através 
da contabilidade ambiental se 
poderá ter uma noção muito 
maior da mutação patrimonial 
que envolve ações de cuidado 
ambiental. 

Além de melhorar o funcio-
namento interno e potenciali-
zar ações externas, é possível 
mostrar resultados mais pal-
páveis e que são reconhecidos 
como valor pelo mercado. 
Desperdício é contido e cor-
rigido, sobretudo com água e 
luz; ações ativas são mais bem 
planejadas; transparência com 
o mercado consumidor; são al-
gumas das vantagens internas 
para a empresa. Para o planeta 
há melhorias incontáveis. 

Esse é o verdadeiro de-
senvolvimento sustentável, 
pois possibilita planejar as 
ações empresariais e crescer 
de forma a menos agredir o 
meio ambiente e a lucrar com 
isso, tornando a empresa um 
processo que não combate 
o ambiente, mas o nutre em 
retorno, o que realmente é 
a chave da sustentabilidade.

(*) - É mestre em tecnologia e 
negócios eletrônicos e CEO da 

Varitus Brasil (www.varitus.com.br).

As vantagens de uma 
organização contábil voltada 

para o meio ambiente
Adão Lopes (*)

Página 5São Paulo, sexta-feira, 08 de dezembro de 2017

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0028429-51.2012.8.26.0100 (USUC 695) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista 
dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Izabel 
Capelo, Maria de Lurde Leça, Alfredo Vieira Ventura, Conceição Leça de Oliveira ou Maria Clara Leça de 
Oliveira, Alfredo Cabral de Oliveira, Francisco Antônio da Costa, Maria Emilia de Carvalho Santana, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Ermelinda Gonçalves e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Baltazar Brum, parte do nº 49 - Vila Ré 
- 3º Subdistrito Penha de França - São Paulo - SP, com área de 773,72 m², contribuinte nº 113.362.0002, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069573-
51.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Marina Balester Mello de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO NAPOLEAO DA SILVA, CPF. 338.514.428-06, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 7.483,53 (Set/2013), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar 
ignorado, CITADO fica, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão 
de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 (VINTE DIAS) Processo nº 0056258-
44.2011.8.26.0002. A Exma. Dra. Marina Balester Mello de Godoy - Juíza de Direito da 2ª Vara Cível 
do Foro Regional de Santo Amaro Ibirapuera da Comarca de São Paulo. Faz Saber especialmente à 
COMERCIAL TRIGO FORTE LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
06.267.534/0001-65, que por parte de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, portador do RG. nº 11.919.918, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 006.591.718-99, foi ajuizada uma ação Monitória, para reaver crédito no 
valor de R$ 9.530,81 na época do ajuizamento, dívida esta oriunda de 02 (dois) títulos de crédito 
cheques. Encontrando-se a Requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por 
edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do valor acima 
descrito, ficando consignado que, em caso de honorários advocatícios (artigo 702 do Código de 
Processo Civil) ou para, querendo, oferecer Embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo em judicial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011762-
05.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOANA BARBOSA 
BARROS, brasileira, viúva, funcionária pública estadual aposentada, CPF. 193.376.588-72, que por parte 
de ANTÔNIO ALVES DA SILVA e OUTRO foi ajuizada uma ação de Adjudicação Compulsória, pelo 
rito Sumário tendo como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel constante de um conjunto de 
casas populares e respectivo terreno, situado à Rua Rubens Luccats, designado como parte do lote 89, 
da quadra E1, da planta 03 de Americanópolis, do 29º Subdistrito de Santo Amaro, com área de 
225,00m², nesta Capital, cadastrado na Prefeitura do Munícipio desta Capital sob nº 172.184.0086-9. 
Estando a requerida em local ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, ofereça 
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertida 
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2017. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: GERALDO 
CARDOSO DA SILVA JUNIOR (OAB 171288/ SP), MARINA EGAWA TAKAKI (OAB 336905/SP) 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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IDADE MÍNIMA PARA REGISTRO
Qual a idade mínima para o registro de um funcionário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO PEDE DEMISSÃO TERÁ DIREITO AO ABONO 
DE 3 DIAS POR ANO TRABALHADO?

Para os empregados que pedem demissão o entendimento é de que 
não se aplica a ampliação do aviso prévio a eles, portanto, no máximo a 
empresa poderá descontar ou pedir para ele trabalhar 30 dias. Esse inclu-
sive é o entendimento do MTE expressado na Nota Técnica nº 184/2012.

TERCEIRIZAR A ATIVIDADE FIM
Indústria pode terceirizar a atividade fim? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME TOXICOLÓGICO NO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Empresa é obrigada a realizar novo exame toxicológico na demissão 
do motorista profissional no final do contrato de experiência, uma 
vez que na admissão já foi realizado o exame? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL É O PRAZO PARA O CONTRATO DETERMINADO, PODE SER 
DE 90 DIAS?

O contrato de experiência comporta apenas uma prorrogação e o prazo 
máximo será de 90 dias corridos. Caso a empresa promova a rescisão 
antecipada será pago ao empregado: saldo de salário, férias e 1/3 consti-
tucional, 13º salário, saque do FGTS e a multa de 40% e multa do artigo 
479 da CLT (metade da remuneração devida até o término do contrato).

REDUZIR CARGA HORÁRIA E SALÁRIO
Com a reforma trabalhista a empresa pode reduzir a carga horária e 
reduzir o salário do funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ(MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE n° 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27.11.17
Local, Hora e Data - Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, às 9h00 
no dia 27 de novembro de 2017, reuniram-se as acionistas. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do
artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme
assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa - Presidente - Sr. Tadaaki
Kurakake; e Secretário - Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do dia: Deliberar acerca da indicação da Sra. AYAKO NISAWA ao cargo
de Diretora da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade
de votos, a indicação da Sra. AYAKO NISAWA, de nacionalidade japonesa, portadora do Passaporte n° TK4610442, expedido
pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretora da Companhia, junto à Filial estabelecida no Rio de Janeiro/RJ, ressaltando-se
que a efetiva nomeação e a posse da indicada ao referido cargo encontram-se condicionadas à obtenção da Autorização emitida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da legislação vigente. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada 
por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente da Mesa; Takayuki Yoshida - Secretário da Mesa. Acionistas:
Marubeni Corporation - p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 539.361/17-3 em 04.12.17

Congem Investimentos S/A.
CNPJ 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769.

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade
Anônima Fechada denominada Congem Investimentos S/A.

Data, Hora e Local: 03/07/2017, 10:30 hs, Rua Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz,
Itapira, SP. Convocação: artigo 124, § 4º, Lei das Sociedades Anônimas. Presença: 100%
do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. Mesa: Vaney Iori - Presi-
dente; Luigino Iori Filho - Secretário. Deliberações aprovadas por unanimidade:
(i)aprovação pela totalidade dos subscritores da constituição da sociedade por ações,
Congem Investimentos S/A., aprovado o estatuto social, que passa a ser regulada pelo
estatuto social e pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições aplicáveis; (ii) após a
constituição, aprovou-se o capital social de R$ 10.000,00, e procedeu-se à subscrição do
capital social, 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço
de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, representativa da totalidade do capital social,
subscrito e integralizado na forma do boletim de subscrição; aprovado o depósito do
artigo 80 Lei das Sociedades Anônimas, será efetuado na forma do Artigo 81 Lei das
Sociedades Anônimas; (iii) foi eleita diretoria: Diretor Geral Vaney Iori e Diretor sem
designação Luigino Iori Filho, ambos com mandato até 02/07/2020; (iv) aprovada
remuneração global por exercício até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba-
lhos, dos quais eu, secretário, lavrei ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por
todos os presentes, que autorizam a publicação em forma de extrato. São Paulo, 03 de
julho de 2017, Vaney Iori - Presidente; Luigino Iori Filho - Secretário. Acionistas:
Vaney Iori; Luigino Iori Filho. Advogado: Vaney Iori - OAB/SP 260.268. O inteiro teor
do Estatuto Social encontra-se em anexo à Ata supra transcrita, devidamente arqui-
vado na JUCESP e à disposição na sede da Companhia. JUCESP sob o NIRE nº
3530050876-9 em 21.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Whatson Allen (*) 

Mas será que as empresas 
realmente sabem quem 
são os seus clientes? 

Ou ainda, quais são os desejos 
e as reais necessidades de seus 
usuários? Afi nal, para oferecer a 
melhor experiência por meio de 
um produto ou serviço, princi-
palmente no ambiente digital, é 
preciso entender efetivamente 
seu usuário.

O Mapa de Empatia (empa-
thy map), uma ferramenta do 
Design Thinking criado por 
Dave Gray, pode ajudar nesta 
imersão. Trata-se de uma fer-
ramenta que nos leva a pensar 
sobre os usuários que queremos 
servir e não sobre o produto que 
queremos construir. Efetiva-
mente, a proposta é se colocar 
no lugar do cliente e fazer uma 
imersão no seu cotidiano a fi m 
de compreender os impactos 
emocionais e suas percepções 
sobre um produto ou serviço.

E qual a principal mudança ao 
usar? De acordo com a Interac-
tion Design Foundation, os usuá-
rios são muito mais incentivados 
a consumir e escolher produtos 
que efetivamente atendam suas 
necessidades. E como já dizia 
Steve Jobs, “não é trabalho do 
consumidor saber o que ele pre-
cisa”, mas é tarefa das empresas 
anteciparem suas necessidades. 
Além disso, as relações socioe-
conômicas e tecnológicas estão 
em constante evolução, por isso 
os times de User Experience 
precisam estar atentos a essas 
novas necessidades e desejos, 
bem como seus impactos na 
sociedade e nos usuários.

O mapa de empatia para 
desenvolvimento de soluções efetivas

A experiência dos usuários é um assunto latente, e mais, sua análise é imprescindível para o sucesso 
dos negócios e para promover a transformação digital

da centralização do usuário, 
demoramos e desperdiçamos 
muito tempo de reação.

As análises de big data e o uso 
de algoritmos e de plataformas 
de inteligência artifi cial auxi-
liam as empresas a se antecipar, 
processar e avaliar as necessi-
dades e desejos dos clientes. 
Mas, o processo de conhecer 
a fundo o seu cliente para se 
colocar em seu lugar, que vai 
além de ter apenas dados e 
trocas de informações quali-
tativas, também conta com o 
mapeamento e o brainstorming 
do time de UX para desenhar 
as personas e compreender o 
fator humano fatores que serão 
o grande diferencial na vida 
do usuário e que promoverão 
a satisfação e a fi delização à 
solução desenvolvida.

Todos os negócios de sucesso 
necessitam de um entendimen-
to profundo dos seus usuários. 
Apoiá-los nos momentos de 
dúvida e de tomada de decisão 
tem o poder de elevar as rela-
ções interpessoais a um novo 
patamar, regidos pela confi ança 
e cumplicidade, alcançando 
níveis de comprometimento e 
engajamento entre toda a cor-
poração. Muito além de dados 
quantitativos, com o mapa da 
empatia somos capazes de ex-
trair sentimentos e percepções 
para entregar cada vez mais 
valor nas nossas soluções de 
acordo com cada particulari-
dade dos usuários e projetos.

(*) - É designer de User Experience 
da GFT, companhia de Tecnologia da 

Informação especializada
em Transformação Digital para o

O Plenário do Senado apro-
vou ontem (7) a adesão do Bra-
sil ao Protocolo para Eliminar 

de Tabaco, um tratado inter-

do Sul em 2012. O país assume 
o compromisso de adotar me-
didas visando eliminar todas 
as formas de comércio ilícito 
de produtos de tabaco, como 
por exemplo o contrabando 
de cigarros. 

Deve conduzir políticas visan-
do controlar a cadeia de supri-
mentos desta rede, incluindo 
produção, distribuição e comer-
cialização. O país deve também 
cooperar internacionalmente 
no combate, incluindo troca 
de informações, assistência 
jurídica e administrativa, além 
da extradição de criminosos. 
Os bens confi scados dos cri-
minosos também deverão ser 
destruídos.

O relatório sobre o projeto 
destaca que o comércio ilícito 
de tabaco é prejudicial para a 
economia e a segurança pública, 
uma vez que parte dele envolve 
o crime organizado dentro e fora 
do país. O texto reforça ainda 
que o acordo complementa um 
outro assinado pelo Brasil na 
OMS, que prevê medidas de 
controle do comércio legal de 
tabaco, como o aumento de im-
postos e conseqüentemente dos 

Preencher corretamente um 
mapa de empatia nos permi-
tir visualizar claramente os 
pontos mais valorizados pelos 
usuários e, principalmente, a 
oportunidades de construir so-

abordando o usuário de forma 
objetiva buscando identifi car: 

1. Quem é o usuário? Seu 
nome, posição e papel na em-
presa ou na sociedade. 2. O que 
ele vê e sente? Aqui é preciso 
tentar responder perguntas 
como: qual é a percepção do 

é o mundo (social, familiar e 
organizacional) em que ele 
vive? O que ele pensa da vida e 
do futuro? 3. O que ele espera? 
Ou seja, quais são as esperanças 
e desejos para o futuro? Quais 
são os seus planos? O que ele 
precisa para se sentir melhor? 
O que tem feito para ser feliz? 4. 

O que lhe inspira? Aqui que-
remos responder perguntas 
como: quais são os pontos que 

motivam e alegram o usuário, 
suas satisfações, seus sonhos? 
Quem são seus ídolos? Quais 
os ideais que o inspiram a ser 
melhor? O que é sucesso para 
ele? 5. O que ele teme? Quais 
são seus medos e insatisfa-
ções? O que o frustra? O que 
tem sido uma difi culdade em 
seu desenvolvimento? De que 
ele reclama e quais são seus 
problemas?

demos entender de forma 
aprofundada o sentimento do 
usuário em relação a um pro-
cesso, software ou produto e 
propor uma solução que atenda 
suas reais necessidades.

Não importa o quão excelente 
e completo o seu trabalho em 
prol da experiência de usuário 
seja, nada disso fará a diferença 
se a solução não for de fato pro-
jetada e centrada no cliente. Se 
esperamos até a fase de projeto 
e construção de um projeto 
para expressar a importância 

Adesão ao acordo contra o 

preços, visando desestimular o 
consumo pela população.

“Se o cigarro legalmente pro-
duzido já é algo tão prejudicial 
à saúde, imagina o ilegal... E 
a rede de tráfi co de cigarros 
é poderosa. No meu Estado 
(Amazonas) por exemplo, in-
felizmente muita gente fuma 
cigarro contrabandeado do 
Paraguai”, lembrou a senadora 

-AM) quando da análise do 

passada. O senador Jorge Viana 

que somente naquele ano o 

6 bilhões de arrecadação por 
causa do comércio ilegal de 
cigarros (Ag.Senado).
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o Uma pressão intensa e contí-

nua de evangélicos dos Estados 
Unidos ajudou a induzir o presi-
dente norte-americano Donald 
Trump a decidir reconhecer 
Jerusalém como capital de Is-
rael e anunciar a transferência 
da embaixada dos EUA para lá 
no futuro. Embora Trump não 
tenha renovado a promessa da 
transferência, os seus asses-
sores cristãos conservadores 
insistiram no assunto de forma 
constante em reuniões de praxe 

tas conservadores. 
“Não tenho dúvida de que 

os evangélicos desempenha-
ram um papel signifi cativo 
nesta decisão”, disse Johnnie 

que atua como porta-voz de 
um conselho de evangélicos 
de destaque que aconselham 

que isso teria acontecido sem 
eles”. Muitos protestantes 
norte-americanos expressam 
grande solidariedade com 
os conservadores de Israel 
e sentem uma conexão com 
o Estado judeu baseada na 
Bíblia.

Há tempos os cristãos con-
servadores argumentam que 
reconhecer formalmente Jeru-

salém, que abriga santuários ju-
deus, muçulmanos e cristãos, é 
algo que já deveria ter ocorrido 
desde um mandato congressual 
de 1995, que determina a mu-
dança da embaixada americana 
de Tel Aviv. Eles encontraram 
em Trump e no vice-presidente 
dos EUA, Mike Pence, sua pla-
teia mais acolhedora.

Os esforços dos ativistas 
incluíram uma campanha de 
emails lançada pelo grupo My 
Faith Votes (Minha Fé Vota), 
presidido por Mike Huckabee, 
ex-candidato presidencial 
republicano, ex-governador 
do Arkansas e pai de Sarah 
Huckabee Sanders, porta-voz 

publicou um formulário em seu 
site incentivando as pessoas 
a contatarem o governo para 
pressionar pelo reconhecimen-
to de Jerusalém como capital 
israelense.

Outro grupo evangélico, os 

Leaders for Israel), que inclui 
os ativistas conservadores Gary 
Bauer e Penny Nance, enviou 
uma carta a Trump alertando 
que o tempo é uma questão 
crucial na transferência da 

Pressão de evangélicos ajudou a 
acelerar decisão sobre Jerusalém
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Especial

Alana Gandra/Agência Brasil

É o que mostra a pesquisa 'Outras Formas de Tra-
balho 2016', divulgada ontem (7) pelo IBGE. A 
sondagem abrange atividades que as pessoas 

fazem para benefício próprio ou de terceiros, mas sem 
remuneração. 

A pesquisadora do IBGE, economista Alessandra Brito, 
informou que o levantamento segue recomendação da 
OIT, que procura abordar formas mais amplas de tra-
balho do que aquelas voltadas exclusivamente para o 
mercado. “Esse é um trabalho meio invisível”, observou 
Alessandra. “As atividades não entram na conta das pes-
soas ocupadas que a gente divulga”. São consideradas 
outras formas de trabalho a atividade na produção de 
bens; os cuidados de pessoas, afazeres domésticos e o 
trabalho voluntário.

Na produção de bens, os pesquisadores do IBGE cons-
tataram que essa atividade é maior entre os homens 
(6,9%) do que entre as mulheres (5,8%). Por região, a 
pesquisa revela que o percentual de pessoas que reali-
zaram atividades de produção para o próprio consumo 
foi maior no Norte (10,1%), Nordeste (9,4%) e no Sul 
(8,1%). “A gente vê que isso cresce com a idade”. A 
faixa etária em que a taxa de realização para o próprio 
consumo é mais intensa é a de 50 anos ou mais (46,1%). 
Apenas 11,2% tinham de 14 a 24 anos.

A atividade que mais se destaca entre os quatro con-
juntos analisados na produção para consumo próprio 
é a que engloba cultivo, pesca, caça e criação de ani-
mais, com 77,6%. Nesse conjunto, observa-se que há 
grande ocorrência tanto de pessoas do sexo masculino 
(79,2%), quanto do feminino (76%). A participação 
dos homens é maior na produção de carvão, corte ou 
coleta de lenha, palha ou outro material (23,5%) e na 
construção de prédio, cômodo, poço ou outras obras de 
construção (12%); entre as mulheres, os percentuais 
são, respectivamente,10,6% e 1,5%. 

As mulheres se sobressaem na fabricação de calçados, 
roupas, móveis, cerâmicas, alimentos ou outros produtos 

São consideradas outras formas de trabalho a atividade na produção de bens;
os cuidados de pessoas, afazeres domésticos e o trabalho voluntário.
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Pesquisa do IBGE mostra trabalho 
"invisível" feito em 2016 no país

No ano passado, 6,3% dos 166,7 milhões de brasileiros 
de 14 anos de idade ou mais - o equivalente a 10,5 
milhões de pessoas - trabalhavam na produção para 
o próprio consumo, voltada para uso exclusivo dos 
moradores do domicílio ou de parentes que viviam em 
outra moradia

(23,2%), contra 0,8% de 
homens. Ainda de acordo 
com o IBGE, 48,8% das 
pessoas que fizeram essa 
forma de trabalho estavam 
ocupadas no mercado, 
sendo 61,7% homens e 
35%, mulheres.

Cuidar de 
pessoas

Do total de 166,7 milhões 
de pessoas em idade de 
trabalhar em 2016, 26,9% 
cuidaram de moradores do 
domicílio ou de parentes não moradores, correspondendo 
a 44,9 milhões de pessoas. Alessandra Brito informou que 
as mulheres têm uma taxa de participação maior que a 
dos homens (32,4% contra 21,0%), com concentração 
na faixa de 25 anos a 49 
anos, tanto para homens 
(64,7%) quanto para mu-
lheres (60,7%).

A pesquisadora indicou 
que pela condição do do-
micílio, a cônjuge tende a 
fazer mais que a mulher 
responsável pelo domicílio 
(39% contra 30,6%). O 
mesmo ocorre em relação 
aos homens, mas em me-
nor medida: 27,5% para o 
cônjuge, contra 25% para o 
principal responsável. Ales-
sandra chamou a atenção 
para o fato de que os maio-
res cuidados são dedicados 
a crianças de 0 a 14 anos: 
49,6% das pessoas disseram 
ter cuidado de moradores 
de 0 a 5 anos, enquanto 
48,1% cuidaram de moradores de 6 a 14 anos. 

As principais atividades foram auxiliar nos cuidados 
pessoais (78,6%), com predominância de mulheres 
(86,9%), contra 65% de homens; e auxiliar nas atividades 
educacionais (66,8%), também destacando as mulheres, 
com 71,7%, contra 58,8% dos homens.

Afazeres domésticos
A pesquisa do IBGE revela que no ano passado, 81,3% 

da população acima de 14 anos de idade tinham afa-
zeres domésticos no domicílio ou na casa de parentes, 
equivalendo a 135,5 milhões de pessoas. Nesse conjunto 
de atividades, há predominância também de mulheres 
(89,8%) em relação aos homens (71,9%). Por região, 
a maior taxa foi encontrada no Sul do país (86,5%) e a 
menor no Nordeste (75,5%).

Alessandra ressaltou que a análise da intensidade de horas 
dedicadas às atividades de cuidados de moradores ou pa-
rentes não moradores, afazeres domésticos ou em domicílio 
de parentes é maior na Região Nordeste (17,5 horas por 
semana) do que no Sul (16 horas por semana). No Brasil, a 
média de horas dedicadas aos afazeres domésticos ou cui-
dados de pessoas é 16,7 horas, com predomínio de mulheres 
(20,9 horas por semana). Entre os homens, a média alcança 
11,1 horas por semana. “As mulheres, além de ter uma taxa 

de realização maior, dedicam 
mais horas a essas atividades 
do que os homens”, disse a 
economista.

No Brasil, a principal ati-
vidade em 2016 foi preparar 
ou servir alimentos, arrumar 
a mesa ou lavar a louça, com 
taxa de realização de 80%. 
As mulheres são de novo o 
destaque, com 95,7%, contra 
58,5% dos homens. Em se-
guida, vem o cuidado com a 
limpeza ou a manutenção de 
roupas e sapatos, com 76% 
em nível nacional, com par-
ticipação maior de mulheres 
(90,8%) do que de homens 
(55,7%). 

Trabalho voluntário
A pesquisa mostra que 6,5 milhões de brasileiros, 

ou 3,9% da população de 14 anos ou mais de idade, 
realizam trabalho voluntário, que pode ser feito para 

uma organização ou uma pessoa, seja parente ou não, 
sem remuneração. “Você pode cuidar de um vizinho 
ou fazer um pequeno reparo na casa de um vizinho 
sem cobrar. Isso é considerado, para a pesquisa, tra-
balho voluntário. Não é só ajudar em uma ONG. É um 
conceito mais amplo de trabalho voluntário”, afirmou 
a economista.

A sondagem revela que o trabalho voluntário cresce 
com a idade, com maior taxa de realização entre as 
pessoas de 50 anos ou mais (4,6%); seguida do grupo 
de 25 a 49 anos (4,1%); e do grupo de 14 anos a 24 
anos (2,5%). Em média, as pessoas fazem seis ou sete 
horas de trabalho voluntário por semana.

Outro dado mostrado pela pesquisa do IBGE é que das 
6,5 milhões de pessoas que fizeram trabalho voluntário 
no ano passado, 6 milhões (91,5%) foram por meio de 
empresa, organização ou instituição. Além disso, as 
pessoas ocupadas realizavam mais trabalho voluntário 
em 2016 do que as não ocupadas. Enquanto 4,2% dos 
ocupados no Brasil faziam trabalho voluntário, entre 
os não ocupados a taxa era de 3,6% no ano passado.
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Desenvolver um 

aplicativo não é difícil. 

Se você aprender 

as linguagens 

de programação 

necessárias e souber 

usar as ferramentas 

corretas, certamente 

conseguirá fazer o seu 

app. No entanto, fazer 

um app de sucesso, 

desses com milhões de 

downloads, já é bem 

mais complicado
 

Mas o que faz um app ser 
bem sucedido? O prin-
cipal item é: resolver 

verdadeiramente um problema 
do usuário. Mas sempre de for-
ma simples, prática e funcional. 
Para que você consiga chegar 
a esse resultado, separamos 
10 dicas fundamentais para 
você desenvolver o seu app de 
sucesso. Confi ra!

 
Invista na usabilidade 

para resolver problemas 

reais do usuário

Ter uma boa usabilidade 
signifi ca investir e uma expe-
riência do usuário inteligente 
junto com uma interface com 
um design simples e intuitivo. 
Quanto mais simples de usar 
for o seu app, mais chances ele 
tem de despertar a simpatia 
do usuário. Não inclua opera-
ções demoradas ou processos 
complicados: tudo precisa 
ser acessado com facilidade, 
usando apenas uma mão.  

 
O design é o primeiro 

contato do usuário com o 

seu produto 

Um dos grandes respon-
sáveis pelo sucesso ou fra-
casso de um app, o design 
mobile precisa ser pensado 
e desenvolvido com cuidado. 
Ele reúne aspectos como: 
identidade visual, arquitetura 
da informação, padrões de 
navegação, transições de tela 
e outros elementos que tornam 
a experiência do usuário mais 
agradável. 

Invista em um visual moder-
no e arrojado, apostando em 
tendências como o contraste 
sutil entre as cores, fl at de-
sign, tipografi a balanceada, 
animações responsivas, fotos 
profi ssionais, entre outros. 

 
O segredo é simplifi car 

Apps precisam quebrar eta-
pas e tornar mais fácil atingir 
um objetivo. Aposte sempre 
em funcionalidades que po-
dem torná-lo mais simples.  É 
melhor criar 10 apps com uma 
funcionalidade genial cada do 
que um único app que reúna 
10 funções diferentes. 

 
Coloque a escalabilidade 

em prática 

A escalabilidade garante que 
a sua base de usuários possa 

crescer de modo exponencial. 
Ela é importante para fazer 
com que mais pessoas conhe-
çam a sua solução. Adicione 
funções no seu app que ajudam 
nessa tarefa, como integração 
com redes sociais, login via 
Facebook, etc. 

 
Aposte na gamifi cação

Seu app não precisa ser um 
jogo para aproveitar os bene-
fícios que a gamifi cação pode 
trazer. Utilizar a mecânica dos 
jogos em uma solução melhora 
a experiência do usuário. Faça 
com que o usuário sinta-se 
sempre recompensado pelos 
seus atos e, com isso, deseje 
interagir ainda mais com o app. 

 
Marketing Mobile: 

planeje a divulgação do 

seu projeto 

Todo novo serviço ou pro-
duto precisa de um bom pla-
nejamento de Marketing para 
que mais usuários o conheçam. 
Utilize redes sociais, sites, 
vídeos, anúncios em outros 
apps. Incentive a avaliação dos 
usuários e atinja mais pessoas. 

 
Documentação detalhada 

Toda boa ideia precisa ser 
documentada para evitar có-
pias. Documente seu aplicativo 
desde o começo, registrando 
cada passo da sua evolução. 
Existem softwares e apps que 
podem ajudá-lo nesse proces-
so. Wireframes e protótipos 
também irão ajudar. 

 
Pratique o código limpo 

Para que o desempenho do 
seu aplicativo seja excelente, 
é preciso programá-lo sem 
modificações extremas nas 
suas linhas. “Remendos” no 
meio do caminho pode resultar 
em bugs e lentidão. Para evitar 
problemas, siga as boas práti-
cas na construção das linhas 
de programação do seu app.

 
Use as API’s avançadas a 

seu favor  

Os API’s (Application Pro-
gram Interface) são instruções 
ou kits de desenvolvimento 
que tornam possível a explora-
ção de todos os recursos que o 
sistema oferece como acesso a 
gpu, geolocalização, network, 
etc. Utilize os recursos mais 
avançados e garanta a quali-
dade do seu aplicativo. 

 
Aposte no Cloud 

Computing 

Cada vez mais aplicações 
apostam na nuvem, principal-
mente pela alta capacidade de 
armazenamento e segurança 
de dados. Você previne qual-
quer tipo de invasão e ainda 
evita lentidão ou perda de 
dados. 

 
(*) É CEO da Quaddro – centro de 

treinamento focado no universo 
mobile, sendo seus carros-chefe 

cursos de desenvolvimento de 
aplicativos em sistemas iOS e 

Android.

Dez dicas para o seu 
app ser um sucesso

Roberto Rodrigues (*)

News@TI
CroSoften levará tecnologia brasileira ao 
Panamá

@Com foco em ampliar sua atuação em mercados internacionais, 
a CroSoften Tecnologia, empresa brasileira especializada em 

tecnologia e inovação, com base em Uberlândia (MG) e atividade 
em todo o território nacional e clientes internacionais, acaba de 
anunciar sua chegada ao Panamá. Considerado um importante 
polo estratégico para a indústria brasileira devido à proximidade 
de mercados como os Estados Unidos e a América Central, o País 
foi escolhido para receber o primeiro escritório internacional da 
CroSoften, que já atende clientes nos Estados Unidos, Índia e 
Suíça. O anúncio da novidade foi feito no Panamá, pelo CEO da 
CroSoften, Rafael Melo, durante cerimônia de entrega do prêmio 
‘Quality Festival 2017’ em que a CroSoften foi premiada como 
uma das empresas de destaque na área de qualidade na gestão 
empresarial. 

Cybermanta sorteia um jogo por semana até 
o fi nal do ano!

@A empresa, recém-lançada no Brasil, vai sortear um jogo por 
semana até o fi nal do ano através de sua conta no Facebook. 

Os interessados devem acessar a conta facebook.com/cybermanta 
e efetuar o cadastro disponível nos posts da promoção. O sorteado 
poderá escolher QUALQUER JOGO do portfólio da CyberManta. 
QUEM É A CYBERMANTA? A CyberManta é uma empresa de venda 
de games que atua exclusivamente pela internet. São oferecidos 
códigos legítimos para download via STEAM e transações de paga-
mento 100% seguras operadas pelo PayPal (www.cybermanta.com).

Roberto Oliveira (*)

Depois de tomar café da manhã, confi rmei no grupo da 
empresa o horário e local do evento que iria participar. 
Durante as apresentações, foram diversas conversas com 

o time da Take (via ‘Whats’), além, é claro, das trocas de mensa-
gens com a família, amigos e vários outros contatos profi ssionais 
ao longo do dia.

Isso não é nenhuma novidade. Afi nal, o WhatsApp já faz 
parte da rotina de muita gente. Não à toa, a empresa anunciou 
recentemente ter atingido a impressionante marca de 1 bilhão 
de usuários por dia. Os números gigantescos do aplicativo não 
param por aí: 55 bilhões de mensagens enviadas por dia; 4,5 
bilhões de fotos compartilhadas por dia; e 1 bilhão de vídeos 
compartilhados por dia. 

Bem, com suas próximas atualizações, pode apostar: o WhatsApp 
deve aumentar ainda mais seu número de usuários e também a 
frequência da jornada de uso. Sabe o porquê?

Porque o futuro do WhatsApp é o contato inteligente.

Alguns dos principais exemplos de boas funcionalidades de 
contato inteligente (ou chatbot) estão presentes no WeChat, da 
China, que contabiliza inacreditáveis 938 milhões de usuários e 
se tornou um aplicativo (é aí que está o pulo do gato) com múlti-
plas funções: além de enviar textos, áudios e vídeos, os usuários 
podem pagar contas, fazer doações, ler notícias, reservar táxis, 
comprar passagens aéreas e muitas outras facilidades.

Uma das ações de maior impacto do WeChat junto aos usuários 
foi lançada durante o Ano-Novo chinês de 2016. O país preserva 
um costume milenar de presentear amigos com dinheiro nesse 
período e, para digitalizar a tradição, o app criou uma versão 
especial para celebrar o feriado. O resultado? Nada menos que 
46 bilhões de transações.

Aqui no Ocidente, sobre o WhatsApp ainda não me arrisco a 
chutar uma data para liberação destas funcionalidades, mas alguns 
indícios mostram que veremos o primeiro chatbot no aplicativo 
surgir em breve. As novidades recentes indicam este caminho.

Uma delas foi o lançamento do WhatsApp for Business, uma 
versão beta do aplicativo para negócios. O WhatsApp para Em-
presas permitirá que organizações ofereçam alguns serviços a 
seus clientes, como o envio de atualizações e notifi cações. No 
momento, somente algumas empresas parceiras estão testando 
a nova versão.

Chatbot, em breve num 
WhatsApp perto de você

Hoje minha primeira reação ao acordar, ainda na cama, foi olhar o WhatsApp para checar se tinha 
alguma mensagem

Uma segunda novidade também já em teste é o das Contas 
Verifi cadas, o ícone verde ao lado do nome da marca. Como já 
existe no Facebook, Instagram e Twitter, as contas de empre-
sas verifi cadas no WhatsApp irão confi rmar a autenticidade da 
marca, garantindo aos consumidores total segurança ao entrar 
em contato com as empresas pelo aplicativo. E o melhor: não 
será necessário anotar nenhum protocolo, pois a interação será 
sincronizada no aplicativo e a conversa passará a ser direta, 
permitindo responder no momento que preferir.

Outra novidade que está em teste é o WhatsApp Ads. Assim 
como no Facebook Ads, que permite criar anúncios com call-to-
-actions direcionando os usuários para o Messenger, no What-
sApp também será possível criar ações com links publicados em 
campanhas on-line que levam diretamente ao aplicativo. 

Mais cedo ou mais tarde, você será impactado.

Dados do Gartner Institute apontam que, até 2020, 85% das 
interações dos consumidores serão conduzidas por um mecanis-
mo automático. Os chatbots serão o futuro (para alguns já é o 
presente) da interação entre as marcas e seus clientes. E, o que 
é mais importante, todos serão benefi ciados.

Pode parecer clichê, mas vamos conversar com as marcas como 
se estivéssemos falando com nossos amigos e familiares. Por isso, 
as empresas precisam urgentemente pensar em como construir 
uma experiência relevante e consistente para os clientes nestas 
plataformas, como será logo o caso do WhatsApp — inclusive, 
no início deste ano, cheguei a mencionar em minha palestra 
no Bots Experience Day que eu não me surpreenderia caso o 
WhatsApp utilize os números existentes como identifi cadores 
dos chatbots das empresas, aproveitando os próprios telefones 
fi xos como ID principal.

O fato é que a onipresença do mobile e a inteligência artifi cial 
trouxeram uma velocidade exponencial às mudanças, que, na 
prática não estão se refl etindo na medida necessária nas marcas, 
que já tem uma cultura digital, mas ainda estão presas ao aten-
dimento por canais tradicionais, como o call center. 

Precisamos levar em conta que estamos vivendo uma digitaliza-
ção e uma reorganização na forma de comunicação entre marcas 
e usuários. E você, já está preparado para oferecer uma melhor 
experiência de relacionamento com seu cliente? Praticidade e 
atendimento automatizado é um mundo sem volta. Pense nisso 
desde já e saia na frente da concorrência.

(*) É co-fundador e atual CEO da Take, empresa pioneira no mercado mobile e 
criadora do BLiP, plataforma de desenvolvimento de chatbots.

Big Data, Big Data e Big Data! Certo, 
mas o que Big Data tem a ver com com-
panhias de seguro? Pense um pouco mais 
sobre isso. Você fi ltra, procura e coordena 
incríveis quantidades de dados: anotações 
de avaliadores escritas à mão, dados 
de apólices, cotações, informações de 
sistemas de gerenciamento de sinistros, 
entre outros. Você está utilizando todo o 
potencial desses dados?

Com tantas solicitações de sinistros para 
lidar, os analistas não têm tempo de fi ltrar 
todos esses dados para julgar cada pedido 
e eles podem não tomar a melhor decisão 
se perderem alguma informação impor-
tante. Isso signifi ca que muitas de suas 
decisões são baseadas em experiências 
prévias, instinto e a informação limitada 
que está prontamente à mão.

Por esta e muitas outras razões o Big 
Data Analytics está se tornando cada vez 
mais protagonista na área de Seguros. Ao 
trabalhar em conjunto com os analistas, 
a Inteligência Analítica pode sinalizar 
quais sinistros precisam de uma avaliação 
mais detalhadas, tratamento prioritário, 
sindicância etc.

Seis áreas onde inteligência analítica 
pode fazer uma enorme diferença:

Fraude – Um em cada 10 pedidos de 
pagamentos de seguros é fraudulento. 
Como você os identifi ca antes de um pa-
gamento de alto valor ser feito? A maioria 
das soluções de fraude no mercado hoje é 
baseada em regras. Infelizmente, é muito 
fácil para os fraudadores manipularem e 
burlarem as regras. Análises preventivas, 
por outro lado, usam uma combinação 
de regras, modelos, análises de textos, 
buscas em bases de dados e identifi cação 
de anomalias para identifi car fraudes o 
quanto antes e mais efetivamente a cada 
estágio do ciclo de sinistros.

Sub-Rogação – Oportunidades para 
sub-rogações, geralmente, fi cam perdidas 
na grande quantidade de dados – a maioria 
delas na forma de registros policiais, ano-
tações de avaliadores e outros registros. 

Big Data Analytics: 6 maneiras de melhorar o 
processamento de sinistros em seguradoras

A análise de textos busca, através desses 
dados não estruturados, encontrar frases 
que tipicamente indicam um caso de sub-
-rogação. E quanto mais cedo localizado, 
maiores as chances de recuperação e 
redução de perdas.

Liquidação (de pagamentos) – Para 
reduzir custos e assegurar equidade, as 
seguradoras implementam com frequência 
processos rápidos que liquidam os paga-
mentos instantaneamente. Mas liquidar 
um pedido de pagamento “na hora” pode 
custar muito se você pagar em excesso. 
Qualquer seguradora que tenha visto um 
surto de pagamentos domiciliares em uma 
área atingida por um desastre natural sabe 
como isso funciona. Analisando os sinistros 
e seus históricos você pode otimizar os 
limites para pagamentos instantâneos. O 
Analytics também pode reduzir o tempo 
do ciclo de sinistro para maior satisfação 
do cliente e custos menores de mão de 
obra. Ele também assegura economia 
signifi cativa em ocorrências como, por 
exemplo, carros alugados em sinistros de 
conserto de automóveis.

Reserva de Sinistros – Assim que 
uma abertura de sinistro é feita, é quase 
impossível prever seu tamanho e duração. 
Entretanto, é essencial haver uma reserva 
precisa e previsões de sinistros, especial-
mente em pedidos longos, como em casos 

de seguros de vida. A Inteligência Analítica 
pode calcular mais precisamente a reserva 
de sinistros ao comparar os valores em 
casos similares. Então, quando os dados 
do sinistro for atualizado, o Analytics pode 
reavaliar a reserva de sinistro, para que 
você saiba exatamente quanto dinheiro 
você precisa ter em mãos para atender 
sinistros futuros.

Atividade – Faz sentido colocar ava-
liadores mais experientes nos pedidos de 
pagamento mais complexos. Mas os casos 
de sinistros são, geralmente, atribuídos 
com base em dados limitados, resultando 
em altas taxas de reaberturas que acabam 
afetando a duração do sinistro, a liquida-
ção de quantias e, por fi m, a experiência 
do consumidor. Técnicas de exploração de 
dados agrupam características de sinistros 
para pontuar, priorizar e atribuir casos 
para o avaliador mais apropriado baseado 
em experiência e tipo de sinistro. Em 
alguns casos, os sinistros podem até ser 
automaticamente avaliados e liquidados.

Litígio – Uma parte signifi cativa da mé-
dia de gastos de uma empresa com ajustes 
de sinistros vão para as ações judiciais. 
Seguradoras podem usar Analytics para 
calcular uma pontuação de probabilidade 
para determinar quais sinistros tem maior 
chance de resultar em litígio. Você pode 
atribuir esses sinistros para avaliadores 
de nível sênior que são mais capazes de 
liquidá-los de forma rápida e por quantias 
menores.

Por que fazer da Inteligência Analítica 
parte do seu processo de sinistros? Porque 
enquanto fazer um seguro torna-se mais 
e mais um serviço essencial, o Analytics 
é fundamental para as empresas se 
diferenciarem. Ter essa tecnologia no 
ciclo de sinistros pode entregar um ROI 
mensurável com economia de custos. Uma 
melhora de apenas 1% na média de perdas 
para uma empresa de R$ 1 bilhão pode 
signifi car mais de R$ 7 milhões no lucro.

(Fonte: Ricardo Saponara, especialista em 
Prevenção a Fraudes do SAS Brasil).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o vigésimo primeiro dia da lunação. De manhã a Lua em bom aspecto com Urano facilita o contato 

com amigos e com as pessoas de suas relações. Fica mais fácil neste dia de Vênus abrir o diálogo. De tarde a Lua 

faz um bom aspecto com Mercúrio que permite boas conversas, com muita facilidade e descontração. No início 

da noite a Lua em bom aspecto com Marte dá mais força e energia para soluções de problemas pessoais. Às 20h42 

a Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Virgem logo em seguida a partir das 21h10. 
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Bom entendimento nas relações 
amorosas e sexuais. A preocupa-
ção pode perturbar os assuntos de 
dinheiro e a precipitação pode gerar 
prejuízos. No início da noite a Lua 
em bom aspecto com Marte dá mais 
força e energia para soluções de pro-
blemas pessoais. 77/177 – Vermelho.

A fase pede expansão e os esportes 
coletivos e atividades ao ar livre e 
tudo que programou para o novo ano 
começará a se formar para acontecer. 
Tome cuidado para não se esquecer 
das questões práticas. Evite compras 
de última hora que podem não agra-
dar. 88/288 – Azul.

O envolvimento tende a ser profun-
do e os momentos de intimidade 
tranquilos.  No campo das sensações 
físicas do amor, é momento em que 
a sensualidade é mais forte. Abra 
espaço para o inédito e desconheci-
do neste fi nal de ano de 2017. Uma 
nova ideia pode fazer você brilhar. 
82/582 – Amarelo.

Com a Lua cheia aumenta o ânimo 
para as comemorações. Sua natureza 
imaginativa e emotiva ajudará a viver 
novo e interessante sentimento. Um 
forte estimulo para a vida afetiva e 
o contato social ajuda a tornar mais 
fácil apimentar o romance. 96/796 
– Branco.

Maior carência de aplauso e reconhe-
cimento pelo que realiza. Aproveite 
as novas oportunidades que surgirão 
no trabalho no início de 2018 e que 
podem mudar sua vida. No amor 
terá ânimo para aventurar-se e criar 
situações para a relação sexual. 
02/402 – Amarelo.

Este é um dia para evitar mudanças 
e viagens de última hora. No amor 
surgem situações inesperadas e fora 
do comum, que dão um encanto es-
pecial a sua relação íntima e ativa a 
vida sexual. Por isso, precisa analisar 
as situações e ver o que importa 
mais no momento. 38/538 – Verde.

A forte sensação de liderança e os 
desejos são fortes e profundos. Lute 
por metas que possa alcançar neste 
ano novo e prepare-se para fazer 
mudanças necessárias. Siga a rotina 
e tire um tempo para se aprimorar e 
conhecer mais a fundo os assuntos 
que interessam. 29/429 – Cinza.

A fase pede expansão em atividades 
ligadas à divulgação de conheci-
mento que tendem a obter bons 
resultados. Dedique mais atenção 
a si mesmo e a intimidade. Evite 
atitudes que afastem as pessoas 
amigas de perto de você. Seu pen-
samento pode logo se realizar desde 
que acredite. 23/123 – Azul.

Grande aumento do domínio da 
carência ampliada, do aplauso e do 
reconhecimento. Este é o momento 
de encontrar amigos e compartilhar 
seus sonhos com eles. Agora que o Sol 
vai para seu signo aumenta o poder 
de agir usando a determinação. Saiba 
aguardar. 22/622 – Verde. 

O Sol vai para a casa doze, dia 21 e 
a ajuda na refl exão nesta fase mais 
delicada do ano que vai começar. 
Resolva tudo agora e depois man-
tenha rotina.  Aguarde um pouco 
mais, por enquanto vá fazendo planos 
que o levarão a viver intensamente 
um relacionamento sexual. 09/509 
– Branco. 

O dia pode trazer preocupações, in-
sônias e aborrecimentos familiares 
ou sociais. Uma chance nova pode 
surgir, até uma paixão ou um novo 
sentimento por alguém. Bom para 
as relações sociais e o contato físico. 
Novos amigos serão conquistados 
neste novo ano que vem vindo aí. 
33/733 – Azul. 

A fase é boa para resolver proble-
mas familiares, assim como para a 
divulgação de novidades para o ano 
que vem. O momento é de dedicação 
total ao sentimento mais forte de 
todos o amor. Atitudes conciliadoras 
impulsionam as novidades e tornam 
as relações sexuais intensas. 22/622 
– Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 08 de Dezembro de 2017. Dia de Nossa Senhora Imaculada 
Conceição, São Leonardo, e Dia do Anjo Sealiah, cuja virtude é a espe-
rança. Dia Nacional da Família, Dia do Cronista Esportivo, Dia 

da Justiça, Dia do Agrônomo, Dia dos Produtores de Rádio e 

Televisão, Dia de Oxum e em São Paulo e em João Pessoa, na 

Paraíba, Dia de Iemanjá. Hoje aniversária atriz Kim Basinger que 
completa 64 anos, o fotógrafo Marcelo Durst que nasceu em 1962 e a 
cantora Sinead O’Connor que chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é carismático, cheio de vitalidade e 
força de vontade. Quando se sente inspirado suas ideias fl uem com clareza 
tornando o seu ambiente harmônico e positivo. Gosta de viver intensamente 
a vida social e faz amigos com grande facilidade. Busca tudo que é nova, 
inédito e excitante, tanto em suas atividades como na vida sexual. Precisa 
de ambientes onde haja movimento e muita ação e se dá bem em atividades 
ao ar livre e contato com a natureza, a qual busca proteger.

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, solução dos seus problemas e mudança 
para melhorar na vida. Números de sorte: 14, 22, 
64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Melhorar o ânimo e sua energia: Num sábado de 
Lua Cheia à noite, acenda 1 vela violeta sobre 1 prato 
branco e, enquanto a vela queima, leia o Salmo 51. 
Depois, feche os seus olhos e imagine que o poder da 
chama está aumentando as suas energias e deixando 
você mais disposta para tudo. Jogue os restos da vela 
no lixo. Lave o pires e reutilize normalmente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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2/up. 3/aim — itá. 4/adam. 5/âmbar — cânon — earth — malar. 6/lentos. 9/arcabouço.
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A história desta peça começa pelo fi m: a perseguição de 
Lampião, lendária fi gura da história nordestina, pelo tenente 
João Bezerra. O cangaceiro leva um tiro no coração e cai mor-
to. No céu, dois anjos muito atrapalhados são convocados. A 
missão deles é descer à terra para resgatar o morto e preparar 
o possível novo hóspede das paragens celestiais. “Lampião 
no Céu” é uma divertida incursão pelo imaginário brasileiro.

Serviço: SESC Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Domingos às 16h. Entrada franca. Até 17/12.

Cena da peça “Lampião no Céu”.

Cena de “Oliver”.
O enredo de “Oliver” revela o quebra cabeça da vida 

do protagonista homônimo, um homem que se apaixona 
perdidamente por sua vizinha e não mede esforços para 
conquistá-la. Inspirado livremente na lenda germânica 
Doppelgänger e em jogos como L.A. Noir (Rockstar) e 
Heavy Rain (Quantic Dream), o espetáculo propõe uma 
experiência sensorial única ao convidar o público a imergir 
em um universo de realismo fantástico com o auxílio da 
holofonia, técnica de som 3D que reproduz a qualidade 
e sensação da audição humana.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3222-2662. De segunda a quarta às 20h. Entrada franca. 

Reunião
A morte do pai provoca algo 

que há tempos não acontecia 
na vida de três irmãos: o seu 
reencontro no drama a Herança. 
A reunião acontece no aparta-

mento da família, onde o irmão 
adotivo reside atualmente - e 
onde passou a vida inteira para 
dedicar-se a cuidar do pai na 
velhice - e onde os três irmãos 
cresceram, passaram boa parte 
da adolescência e viram a mãe 

morrer. Com Luiz Hirschmann, 
Artenisio Teixeira, Diogo Cintra 
e Juliana D’faria.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roo-
sevelt, 172, Consolação, tel. 3257-3207. 
Quintas às 21h e aos domingos às 19h. 
Ingresso: R$ 40. Até 10/12.

“Rose, a doméstica do Brasil”

Depois do sucesso 
na internet e em 
duas temporadas 
paulistanas, o ator 
e humorista Lindsay 
Paulino reestreia a 
comédia “Rose, a 
doméstica do Brasil”

Rose é uma mulher sim-
ples e batalhadora, que 
enfrenta os problemas 

típicos de uma dona de casa 
no interior de Minas Gerais. 
Além de trabalhar duro lim-
pando o lar de outras famílias, 
ela precisa se preocupar com 
o marido, os fi lhos e a própria 
casa.  Ela fi cou famosa de-
pois de postar um vídeo na 
internet cantando “Grelo”, 
uma paródia da música Halo, 
da consagrada cantora pop 
norte-americana Beyoncé. 
Rose conta para o público 
aspectos de sua vida antes 
da fama, como a infância, 
suas desilusões amorosas, 
os fi lhos, um sonho com seu 
ídolo Amado Batista e sua 
rotina de trabalho. Tudo isso 

“Rose, a doméstica do Brasil”

D
iv

ul
ga

çã
o

é contato com muito humor e 
música ao vivo. A personagem 
surgiu quando Paulino fez um 
vídeo engraçado apenas para 
seus amigos, sem qualquer 
pretensão de fi car famoso. À 
medida que Rose fi cava conhe-

cida na internet, o ator criou 
mais vídeos, até que surgiu a 
oportunidade de levar esse 
sucesso ao teatro e à televisão, 
em séries como Treme Treme, 
do canal Multishow. Em 2017, o 
espetáculo comemorou 4 anos 

em cartaz em Belo Horizonte e 
já foi visto por mais de 50 mil 
pessoas.

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins Fon-
tes, 71, Bela Vista, tel. 3255-4380. Quartas 
e quintas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 
(meia). Até 14/12.

Apaixonado
Divulgação

Imaginário

D
iv

ul
ga

çã
o

Você é único!
“No mundo moderno, es-

tamos condicionados a nos 
compararmos com os outros. 
Assim como vemos, compara-
mos; assim como comparamos, 
desejamos. E, como desejamos, 
perdemos a habilidade de ser-
mos contentes com o que somos 
e temos. Que tal dar um fi m a 
esse hábito da comparação? 
Para isso, tenha em mente 
que: você é singular, único, e 
é impossível ser igual a outro 
alguém. Lembre-se, ainda, que 
a sua vida é um presente e uma 
oportunidade de criar o seu 
próprio caminho e de moldar 
o seu destino. E pra completar, 
não esqueça que você já tem o 
que precisa.”

Brahma Kumaris

O núcleo de pesquisa do teatro Pequeno Ato traz sua 
versão da obra O Beijo no Asfalto (Nelson Rodrigues, 
1912-1980), encenada a céu aberto. A apresentação 
faz parte do Teatro Fora da Caixa, projeto do Sesc 
Belenzinho que apresenta o teatro criado para fora 
dos espaços e formatos convencionais. A peça une 
técnicas do teatro de rua com o conceito do site 
specifi c. Depois de temporada de estreia na Praça 
Roosevelt, a peça transforma a praça do Sesc em 
cenário. As escadas serão as arquibancadas para o pú-
blico. Na trama, Arandir sofre um massacre midiático 
por dar um beijo em um homem que morria após ser 
atropelado. A polícia, procurando abafar escândalos, 
encampa uma cruzada moralista seguindo a estética 

do linchamento, tão comum nos dias de hoje. Utilizan-
do coros e elementos contemporâneos, essa versão 
revigora o impacto da tragédia rodrigueana. Na rua, 
a violência e homofobia estão muito mais latentes. O 
atropelamento é uma possibilidade real e a encenação 
joga com essa tensão entre a cena e o cotidiano ao 
redor.  Os atores se revezam em vários personagens 
se multiplicando em cena. Com André Salama, Diego 
Dac, Fhelipe Chrisostomo, Gabriela Fontana, Gustavo 
Pompiani, Isabela Fikaris, Maria Eduarda Machado, 
Mariana Beda, Mau Machado e Roberto Garcia.  

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
Belenzinho, tel. 2076-9700. Sábado (9) e domingo (10) das 18h às 
19h30. Entrada franca.

Tragédia rodrigueana



Não podemos 

fi car parados ou 

interromper o que já 

estamos pesquisando 

e desenvolvendo para 

“quando a crise passar”

Acompanhando os notici-
ários das mais diversas 
mídias, percebemos, 

hoje em dia, uma grande 
apreensão quanto ao futuro, 
em nossa vida profi ssional ou 
pessoal. Incertezas quanto às 
questões relacionadas à eco-
nomia internacional e como 
o Brasil está se posicionando 
agora e como será após as 
eleições de 2018, aliadas às 
perspectivas para os próximos 
anos, nos leva a uma refl exão 
com viés pessimista.

Intuitivamente, em momen-
tos de incertezas, de crises, 
nossa primeira reação é parar 
tudo e esperar para ver o que 
vai acontecer depois, depen-
dendo do novo cenário, tomar 
as decisões e defi nições para 
dar continuidade às atividades. 
Olhando especifi camente para 
as áreas de inovação, pesquisa 
e desenvolvimento de novos 
produtos, a leitura deve ser 
completamente oposta.

Para inovar, criar um produ-
to ou linha de produtos com 
novos conceitos e tecnologias, 
leva-se muito tempo. Na área 
cosmética, sendo muito oti-
mista, para inovações incre-
mentais, no mínimo de um a 
dois anos para conseguirmos 
desenvolver todos os protó-
tipos, realizar as avaliações 
de estabilidade, segurança, 
efi cácia e registro do produto 
na Anvisa.

Não podemos fi car parados 
ou interromper o que já esta-
mos pesquisando e desenvol-
vendo para “quando passar 
a crise” voltar a reavaliar se 
iniciamos ou retomamos os 
projetos. Alguns de vocês po-
dem estar pensando que para 
este tipo de projeto mais inova-
dor é necessário investir altas 
quantias de recursos fi nancei-
ros, e na crise geralmente as 
empresas cortam justamente 
esses tipos de despesas. É aí 
que entra a criatividade para 
investir em projetos.

Na minha opinião, essa 
criatividade tem outra palavra 
mágica: parceria. Isso mesmo, 
parceria. Internamente na 
empresa, com outras áreas po-
tencializando competências, 
compartilhando experiências, 
com fornecedores de insumos, 
com a academia, com empre-
sas prestadoras de serviços, 
com consultores ou mentores. 
Enfi m, qualquer forma que 
você visualize ser adequada à 
realidade da sua empresa, da 
sua linha de produtos e do seu 
mercado.

Fazer parcerias é uma ativi-
dade totalmente democrática, 
porque qualquer tipo e tama-
nho de empresa pode fazer. 

Empresas gigantes globais 
podem visualizar uma parceria 
adquirindo uma outra empresa 
do setor ou comprando uma 
startup que desenvolveu uma 
tecnologia interessante para o 
seu negócio. Empresas médias 
podem fazer parcerias com 
universidades em projetos 
pontuais, sem necessariamen-
te envolver grandes investi-
mentos fi nanceiros. 

No acordo, a empresa po-
derá oferecer os materiais 
consumíveis, equipamentos e/
ou colaboradores interessados 
em fazer uma pós-graduação. 
Neste modelo, a empresa po-
deria até fechar acordo com 
uma faculdade para oferecer 
treinamento e capacitação 
aos profi ssionais, que levariam 
vivências de projetos.

Empresas menores podem 
fazer parcerias com fornecedo-
res de insumos-chaves visando 
até o próprio desenvolvimento 
de protótipos, testes de estabi-
lidade, avaliações de seguran-
ça e efi cácia compartilhadas, 
sendo positivo para ambos os 
lados. Não é necessário criar 
uma estrutura laboratorial ou 
contratar vários profi ssionais 
especializados em atividades 
de pesquisa e desenvolvimento 
para se conseguir avançar 
nesses projetos. 

As parcerias podem envol-
ver empresas de diferentes 
naturezas que possam suprir 
todas estas carências com a 
prestação de serviços.

Importante reconhecer que 
todos esses movimentos po-
líticos, econômicos, sociais e 
mercadológicos são cíclicos e 
se hoje estamos em uma situ-
ação desfavorável ou de crise, 
isso irá se reverter daqui a 
algum tempo. Neste momento, 
quem não fi cou parado e não 
deixou de conduzir seus proje-
tos inovadores sairá na frente 
e usufruirá da nova fase que, 
certamente, será mais positiva 
e produtiva. 

Atividades relacionadas 
a inovação, pesquisa e de-
senvolvimento de produtos 
devem ser encaradas não só 
como estratégicas, mas tam-
bém como um processo que 
deve ser sempre considerado. 
Deve-se ter um portfólio de 
projetos a curto, médio e longo 
prazo sempre. Quantidade e 
prioridade de projetos podem 
e devem variar, dependendo 
dos cenários socioeconômicos, 
mas nunca podem ser deixados 
de lado ou negligenciados. 

No futuro, cobrir este “gap” 
no lançamento de produtos 
será muito mais oneroso para 
a empresa e poderá custar, não 
só a participação no mercado, 
mas também sua competitivi-
dade e, quem sabe, sua sobre-
vivência. 

Pensem nisso! Inovação com 
criatividade e parceria sempre.

(*) - Consultor e sócio da Dex 
Advisors, especializado em indústrias 

farmacêuticas e de cosméticos.

Inovação: momento 
certo para investir
com criatividade

Jadir Nunes (*)

São Paulo, sexta-feira, 08 de dezembro de 2017 Página 9

É que para confi rmar o procedimento 
será necessário, a partir do ano que 
vem, preencher algumas informa-

ções no GTIN (Global Trade Item Number), 
que são os números que formam o código 
de barras de um item. 

Segundo Alexandre Andrade, Conselhei-
ro do CRCRJ e Diretor do Painel Financeiro, 
essa é a identifi cação global para a comer-
cialização de produtos. “O preenchimento 
destes campos é obrigatório desde 2011, 
porém o que muda agora é que será pre-
ciso depender deles para validar uma NF”, 
afi rma Alexandre.

Com a mudança, fabricantes, distribuido-
res, varejistas e atacadistas serão afetados 
diretamente, já que documentos fi scais só 
podem ter a validação confi rmada com os 
campos EAN (cEAN) e EAN Tributado 
(cEANTrib) preenchidos. “A Sefaz rejei-
tará NF-e e NFC-e não cadastradas ou que 
não contenham as informações conforme a 
exigência”, alerta Andrade. Com a altera-
ção, que afeta desde grandes indústrias até 
pequenos empresários de áreas variadas, 
há uma data específi ca para o início da 
obrigatoriedade.

“Assim, é preciso atenção e organização. 
Uma boa solução é ter organização e um 
sistema de gestão fi nanceira que emita as 
notas fi scais. Dessa forma, é possível ter 
nas mãos todas as informações necessá-
rias para a validação exigida pela Sefaz”, 
explica o diretor. Veja o cronograma com 

Especialista explica como a 
mudança da Nota Fiscal afetará 

empresas e contadores
O ano de 2018 promete diversas novidades nas rotinas contábeis. Além da implementação do 
e-Social e a EFD-Reinf, os contadores deverão estar atentos ao validarem Notas Fiscais (NF) com 
Secretarias da Fazenda

R
ep

ro
du

çã
o

a ordem de empresas que serão afetadas 
pela exigência:
 • Fabricação de brinquedos e jogos 

recreativos: 1º de janeiro de 2018;
 • Processamento de fumo e fabricação 

de cigarros: 1º de fevereiro de 2018;
 • Fabricação de produtos farmacoquí-

mico e farmacêuticos: 1º de março 
de 2018;

 • Fabricação de aparelhos elétricos 
e eletrônicos, diversos itens de 
informática e telecomunicações e 
equipamentos para fi ns diversos: 1º 
de abril de 2018;

 • Fabricação de alimentos e bebidas 
diversos: 1º de maio de 2018;

 • Floricultura, horticultura, pesca, 
extração, benefi ciamento de pedras 

diversas: 1º de junho de 2018;
 • Fabricação têxtil e vestuários: 1º de 

julho de 2018;
 • Fabricação de itens em madeira, 

celulose, couro, químicos e outros: 
1º de agosto de 2018;

 • Fabricação de artefatos de borracha, 
plástico, vidro, metais, ferro, entre 
outros: 1º de setembro de 2018;

 • Transporte, armazenamento de 
grãos, serviços de hospedagem, 
audiovisual, restaurantes, telefonia, 
internet, entre outros: 1º de outubro 
de 2018;

 • Outras atividades fi nanceiras: 1º de 
novembro de 2018;

 • Atividades variadas não citadas ante-
riormente: 1º de dezembro de 2018.

Alexandro Santana (*)

Grandes corporações, como 
bancos, companhias aéreas e 
portais de e-commerce, vêm 
realizando um investimento 
pesado em melhorias nos 
seus canais de atendimento, 
tornando-os mais inteligentes 
com uso de novas tecnologias. 
Os novos aplicativos atendem 
diretamente ao usuário fi nal em 
atividades de compra, venda 
e suporte pós-venda, além do 
gerenciamento fi nanceiro via 
software. 

Outro exemplo são as opera-
doras de telefonia: atualmente 
já falamos com máquinas, que 
nos direcionam de forma sim-
ples à área de atendimento 
desejada. Segundo previsão do 
Gartner, pelo menos 50% dos 
investimentos nos próximos 
anos serão dedicados à expe-
riência do consumidor. Neste 
momento, os gerentes de TI 
passam a ser coparticipantes no 
planejamento no curto e longo 
prazo para o desenvolvimento 
de novos produtos, em busca 
de resultados de negócio. 

Esta evolução nos serviços 
de atendimento é grande e ao 
mesmo tempo desafi adora, pois 
a automação traz dúvidas quan-
to à segurança da informação, 
uma das principais ferramentas 
para disponibilidade de seus 
serviços. O gestor, agora pre-

Novo mundo: 11 passos para garantir 
a segurança da corporação

Essas questões são apenas 
uma pequena amostra do 
enorme check-list que o Ge-
rente de TI precisa incorporar 
a sua rotina, nas reuniões 
com sua equipe, para discutir 
ideias, conceitos e tecnolo-
gias. Saber responder com 
convicção parte das ques-
tões acima é a meta de sua 
equipe, no entanto de nada 
adianta ter uma resposta para 
as questões técnicas, se não 
se encontra a solução para 
a pergunta mais importante 
de todas.

A questão é que qualquer 
tomada de decisão tem impacto 
fi nanceiro. E saber vender a 
ideia de que gastos com Se-
gurança são investimento e 
não apenas custo, como está 
implícito propositadamente 
na pergunta 8, é o grande X 
da questão. 

Por isso, buscar a ajuda de 
consultores e empresas espe-
cializadas em segurança pode 
não ser a opção mais barata, 
mas pode evitar grandes dores 
de cabeça, pois a contratação 
de serviços inefi cientes ou a 
compra de produtos mal di-
mensionados quando visamos 
segurança acaba por não pro-
porcionar tranquilidade, mas 
sim novos problemas.

(*) - É Analista de Segurança da 
Informação na Security4IT.

ocupado, tem que responder 
a inúmeras perguntas, como:
 1) Não há como prever o 

próximo ataque a minha 
empresa, mas como pos-
so proteger meu ambien-
te?

 2) O que é fogo amigo e 
como me proteger?

 3) Por que e como evitar o 
vazamento de informa-
ção?

 4) Pensar em perímetro é 
controle de acesso e o 
sufi ciente?

 5) O que é e como prevenir 
ataques laterais?

 6) E seguro migrar para 
nuvem?

 7) O que é a micro seg-
mentação? Como e onde 
aplicar?

 8) Meu ambiente já está 
exposto e eu não sei?

 9) Como exemplificar ou 
mensurar os impactos 
jurídicos, fi nanceiros e a 
imagem da corporação se 
um ataque disponibilizar 
os serviços que tenho na 
Web.

 10) Quem procurar para ter 
as repostas das questões 
de 1 à 8?

 11) Como vender a ideia 
de investimento em se-
gurança para o CEO da 
minha empresa?
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É no mundo pós digital, fortemente 
infl uenciado pelos millennials, que 
novas experiências de consumo 
estão surgindo. Como a tecnologia 
transforma o comportamento de 
consumo e vice-versa? Quais são 
as aplicações desse universo hi-
perconectado para a indústria da 
moda, uma das que mais emprega 
no mundo?

O report “O Poder das Máquinas”, 
elaborado pela Malha, movimento 
por uma moda mais sustentável, 
colaborativa, local e independente, 
em parceria com o Instituto C&A, 
aborda o universo hiperconectado 
da tecnologia e suas aplicações no 
mundo da moda a partir das princi-
pais tendências de comportamento 
e consumo, e aponta os quatro 
principais drivers tecnológicos da 
transformação para a indústria. 
 1) Economia dos dados - No 

mundo pós digital, em que 
a tecnologia ultrapassou as 
fronteiras entre o físico e 
o digital, dados são a nova 
commodity. A cada um ano e 
meio se gera a mesma quan-
tidade de dados já criados 
pela humanidade em todos 
os tempos. Todos esses dados 
podem ser utilizados para 
aprender sobre a humanidade 
em escala como nunca antes, 

Os drivers tecnológicos que vão mudar a indústria da moda

mas é preciso dar sentido a 
eles. 

  A capacidade dos grandes 
dados de prever o nosso com-
portamento futuro vai mudar 
a maneira como vivemos. O 
uso de Machine Learning, 
Data Mining, Inteligência Ar-
tificial e Internet das coisas, 
por exemplo, vai modificar 
completamente a forma como 
os dados são analisados, in-
terpretados e utilizados pela 
indústria. A Cisco e a GE 
estimam que haverá 1 trilhão 
de dispositivos conectados 

em todo o mundo até 2020.
 2) Tecnologia de vestir (weara-

bles) X tecnologia de sentir 
(insertables) - A moda e a 
vestimenta são inseparáveis 
do ser humano. Por isso, incor-
porar tecnologia na indústria 
da moda é inevitável. Tecidos 
inteligentes, biokacking, wea-
rables – acessórios ou roupas 
que estão incorporados em 
eletrônicos conectados à Inter-
net – e insertables – chips ou 
próteses inseridos no próprio 
corpo –  já são uma realidade 
na indústria da moda. 

  Roupas inteligentes cada vez 
mais irão adicionar camadas 
digitais ou biológicas ao uso 
regular que fazemos. Entre 
suas funcionalidades, elas 
podem regular a tempera-
tura corporal; contribuir 
com dados para melhorar 
nossa postura; conectar-se 
com outros dispositivos para 
mapear nossas funções; e  
oferecer experiências únicas 
de pessoa para pessoa. A 
previsão de 2015 para 2020 
é que o mercado de tecidos 
inteligente cresça quase 34% 
e fature US$ 4,720 bilhões.

 3) A era dos robôs - A OIT estima 
que, em algumas décadas, 
mais da metade dos pos-
tos assalariados nos países 
emergentes serão deslocados 
pela automação. O relatório 
da Malha indica que essa 
disrupção será liderada pelas 
indústrias têxtil e vestuário. 
Inclusive, os robôs já são 
capazes de desenhar obras 
criativas com um grau muito 
similar de êxito dos humanos.

  Contudo, é importante refor-
çar que robôs não devem ser 
vistos como vilões. Podemos, 
e devemos, contar com a 
tecnologia para conseguir 

um equilíbrio entre trabalho 
e uma vida mais holística, 
mais saudável.

 4) Novas experiências de con-
sumo - O PDV como o varejo 
conhece está com os dias 
contados. Os consumidores 
nascidos na era digital e 
pós-digital são pessoas acos-
tumadas a fazer compras de-
sassistidas, ou seja, compras 
online. E elas agora querem 
reproduzir o comportamento 
digital no mundo físico. Os 
pontos de venda do futuro 
entregam o valor com expe-
riências, e não mais com o 
produto direto.

  Tecnologias como RFID, cha-
tbots, Internet das Coisas, As-
sistentes Pessoais embutidos 
em smartphones contribuem 
para tornar a experiência de 
compra desassistida (auto 
checkout) mais rápida, flui-
da e anônima. A Realidade 
Virtual (VR) e a Realidade 
Aumentada(AR) prometem 
ser as tecnologias mais efi-
cientes para fazer da compra 
uma verdadeira experiência, 
uma imersão real.

O conteúdo completo do relatório 
está disponível para download no 
site (www.malha.cc/cea/caderno).
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A evolução tecnológica 

tem revolucionado os 

mais variados setores 

e na educação não é 

diferente

Nessa área, a inovação 
está muito voltada à 
realização de projetos, 

possibilitando a união entre a 
teoria e a prática. Além disso, 
hoje é possível adquirir conhe-
cimentos por meio do Ensino a 
Distância (EAD), com apenas 
alguns encontros presenciais 
para sanar dúvidas e aplicar 
atividades. 

Hoje o modelo de ensino 
3.0 – sala de aula invertida, 
onde o professor atua como um 
facilitador, lançando desafi os e 
problemas para que os alunos 
pesquisem por conta própria, 
tendo a fi gura do mestre como 
um auxiliador para a resolução 
– também é uma realidade que 
só se torna possível graças à 
presença da tecnologia.

Com as novas tendências 
educacionais, que dão maior 
poder ao aluno e fazem com 
que ele tenha a iniciativa de 
buscar por soluções, os estu-
dantes estão mais proativos, 
atuando com mais autonomia 
e independência. Isso garante 
um profi ssional melhor, capa-
citado a resolver problemas e 
preparado para o mercado de 
trabalho.

Nesse cenário, saem na fren-
te instituições que oferecem 
o modelo de sala de aula 3.0, 
que possibilita, por exemplo, a 

gravação de aulas anteriores, 
além de fornecer ofi cinas e 
projetos que façam o aluno 
aprender enquanto atua em um 
ambiente simulado. Tudo isso 
permite a chamada atuação 
“fora da caixa”, que incentiva 
o empreendedorismo por meio 
da criação de startups. Afi nal, 
poder desenvolver projetos 
enquanto se aprende é um 
diferencial muito buscado nos 
dias de hoje.

Nos setores de inovação, 
tecnologia e gestão estão implí-
citos diversos conhecimentos 
que permitem aos aprendizes 
o desenvolvimento de uma 
carreira 360º, em que a visão 
mercadológica e administrati-
va é completa e natural. Assim, 
o profi ssional do futuro tende 
a ser mais dinâmico, ágil e 
ciente dos principais setores 
em que atua.

A capacitação para esse pú-
blico-alvo pode ser realizada 
na graduação e aprofundada 
na pós-graduação, com um 
grande número de cursos lato 
sensu e stricto sensu, como 
um mestrado ou doutorado. 
O caminho para se tornar um 
especialista nos principais 
setores da tecnologia envolve 
uma jornada de estudos e 
programas de formação que 
permitem a análise e solução 
de problemas reais, mesmo no 
meio acadêmico. 

(*) - É CEO e fundador da Impacta, 
grupo educacional com cursos livres 

voltados para as áreas de Gestão, 
Design, Tecnologia da Informação e 

Mercado Digital.

A evolução do ensino da 
tecnologia e a importância 

de estar antenado
Célio Antunes (*)
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO SCHNEIDER GONDIM, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão servidor público estadual, nascido em Curitiba - PR, 
no dia 03/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Carlos Augusto de Mendonça Gondim e de Ana Luiza Schneider Gondim. A preten-
dente: LAURA DE BORBA MOOSBURGER, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão estudante, nascida em Curitiba (3º Ofício) - PR, no dia 18/11/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ingo Harald Moosburger e de Ligia 
Beatriz de Borba.

O pretendente: RAFAEL ALVES PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de testes, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/11/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira Neto e de Maria Celestina 
Alves Pereira. A pretendente: KERULLEN PIMENTA DE SÁ, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de RH, nascida em Mauriti - CE, no dia 
14/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Cleidson Pimenta 
de Sá e de Josefa Dovalina Pimenta de Sá.

O pretendente: LUCAS NICACIO CARNEIRO DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão técnico de monitoramento de transportes, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 09/10/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Silva dos Santos e de Dadi Carneiro da Silva. 
A pretendente: THAIS PAVANINI E SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão técnica de monitoramento de transportes, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 26/11/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudio 
Silva e de Emilia Pavanini Silva.

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

O pretendente: IAN PALANOWSKI JUNIOR, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
no Rio de Janeiro - RJ, 28/02/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ian Palanowski e de Angela Beatriz Bittencourt Corrêa dos Santos. 
A pretendente: ISABELA PASQUALINI FERREIRA, solteira, profi ssão economista, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, 25/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Amorim Ferreira e de Maria Vilma Pasqualini 
Ferreira.

O pretendente: PEDRO RENATO RODRIGUES CAMPOS, divorciado, profi ssão 
contador, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 16/09/1978, residente e domiciliado na Vila 
Nova Comceição, São Paulo - SP, fi lho de Newton Monteiro de Campos Junior  e de 
Celia Aparecida Rodrigues Monteiro de Campos. A pretendente: ALINE DEI SVALDI 
LAZZAROTTO, solteira, profi ssão gestora ambiental, nascida em Araranguá - SC, 
26/01/1985, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
Isair Paulo Lazzarotto e de Bernardete Dei Svaldi Lazzarotto.

O pretendente: PAULO RICARDO ROESSLE, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, 06/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Rubens Justus Roessle e de Sonia Maria Ricardo Roessle. A pretendente: 
FERNANDA PELLIZER DE BRITO SOARES, solteira, profi ssão administradora, 
nascida em Araçatuba - SP, 10/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto de Brito Soares e de Fátima Pellizer de Brito Soares.

O pretendente: SAULO BAPTISTA DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Salvador - BA, 20/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jôfre Caldas de Oliveira e de Ariadne Freitas Baptista Gomes. A pretendente: 
GRAZIELLA MÜLLER MARTINEZ, solteira, profi ssão consultora de recursos humanos, 
nascida em São Paulo - SP, 10/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Martinez Baqueiro e de Isabel Christine Müller.

O pretendente: CAIO RODRIGUES DA CUNHA, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, 25/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Rodrigues da Cunha e de Maria Vanessa Assumpção 
Rodrigues da Cunha. A pretendente: ELEONORA CRISTINA SPINOLA BRISOLLA 
FERREIRA, solteira, profi ssão internacionalista, nascida em São Paulo - SP, 
09/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Horacio 
Antonio Ferreira e de Maria Cristina Passaro Spinola Ferreira.

O pretendente: DANIEL CORRÊA DE MIRANDA, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, 21/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Ademir Lino de Miranda e de Lygia Maria Corrêa de Miranda. A pretendente: 
MARIA JÚLIA MAGALHÃES SPÍNOLA, solteira, profi ssão economista, nascida em São 
Paulo - SP, 11/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Serafi m Spínola Santos e de Maria de Lourdes Magalhães Spínola.

O pretendente: BRUNO ABREU KEMMER, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, 19/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Ezequiel Cleto Kemmer e de Rosa Walda Abreu. A pretendente: CAROLINE 
LIPNHARSKI, solteira, profi ssão médica, nascida em Erechim - RS, 06/02/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Norberto Luiz 
Lipnharski e de Estér Libera Lipnharski.

O pretendente: VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA FILHO, solteiro, profi ssão micro 
empreendedor, nascido em São Paulo - SP, 15/01/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vilmar Marques de Oliveira e de Heloisa Marques 
Penha. A pretendente: LUIZA GIMENES RODRIGUES ALBUQUERQUE, solteira, 
profi ssão química, nascida em São Paulo - SP, 04/03/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos de Albuquerque e de Sandra Gimenes 
Rodrigues Albuquerque.

O pretendente: FABIO CORREA SARAIVA, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, 14/03/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Honorato Coelho Saraiva e de Nadir Correa Saraiva. A pretendente: ISABELA 
NONATO, solteira, profi ssão economista, nascida em Santo André - SP, 08/07/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Nonato e 
de Ana Lucia Sant'Anna Nonato.

O pretendente: BRUNO LOUREIRO BACCI, divorciado, profi ssão publicitário, nascido 
em Recife - PE, 05/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Flávio Facciolla Bacci e de Selma Margarida Loureiro Bacci. A pretendente: 
CAMILA LINS DE CARVALHO, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em Recife - PE, 01/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ricardo José de Barros Carvalho e de Cicera Lins dos Santos Carvalho.

O pretendente: JOSÉ GREGORIO ROJAS BENITEZ, nacionalidade venezuelana, 
solteiro, profi ssão engenheiro químico, nascido em Maracay, Estado Aragua, Venezuela, 
28/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
José Rojas Gasperi e de Balbina Del Carmen Benitez de Rojas. O pretendente: MIGUEL 
ANGEL ESQUEA MARIN, nacionalidade venezuelana, solteiro, profi ssão contador, 
nascido em Sábana de Mendoza, Estado Trujillo, Venezuela, 28/07/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Miguel Esquea Pacheco e 
de Ana Margarita Marin de Esquea.

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FRANCISCO TIAGO AUGUSTO BÔBÔ, estado civil solteiro, profi s-
são empresário, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 12/09/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hondil Augusto Bôbô Filho e de 
Maria de Lourdes Moreira Bôbô. A pretendente: KARINA APARECIDA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
16/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
de Oliveira e de Clevenice Maria de Lourdes.

O pretendente: BETO DAVID CONDORI MAYTA, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido em Alto da Paz, Província de Murillo-La Paz, Bolívia, no dia 10/11/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de David Condori Canaza e 
de Nora Josefi na Mayta Tumiri. A pretendente: MARIELA JURADO CAMACHO, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Viacha-Província de Ingavi-La Paz, Bolívia, 
no dia 11/11/1990, residente e domiciliada na Freguesia do Ó, nesta Capital - SP, fi lha 
de Fidel Marcos Jurado Chacon e de Eva Zenobia Camacho Jimenez. Obs.: Cópia do 
edital para ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: RUBENS LUIZ ROCCIA, estado civil divorciado, profi ssão despachante, 
nascido em Charqueada - SP, no dia 10/07/1936, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Victorio Roccia e de Olga Anze Roccia. A pretendente: 
ELIZABETH FERNANDES DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão despachante, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/12/1952, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Fernandes da Cunha e de Joanna de 
Lourdes Mattenhauer.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA ESTEVAM, estado civil solteiro, profi ssão 
programador, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 08/09/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Manoel Estevam Neto e de 
Solange Ferreira Luiz Estevam. A pretendente: JULIANA HENRIQUE GOMES, estado 
civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 06/12/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Izilda Gomes.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 19/08/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alcantara Rodrigues da Silva 
e de Marileide Alves da Silva. A pretendente: SHEILA DA SILVA ARAUJO, estado civil 
divorciada, profi ssão coordenadora de T.I., nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 
22/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Araujo 
e de Angela Sebastiana da Silva.

O pretendente: BARTOLOMEU ADORNO BARBOSA FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em São Felipe - BA, no dia 02/12/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bartolomeu Adorno Barbosa e de Juranice 
Conceição dos Santos. A pretendente: GEOLÂNDIA DA SILVA ARAÚJO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de preservação, nascida em Ipirá - BA, no dia 01/09/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Ramos Araújo e 
de Margarida Florença da Silva.

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

O pretendente: VINÍCIUS VALBON FERNANDES GARCIA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 03/09/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Luiz Fernandes 
Garcia e de Selma Aparecida Valbon Fernandes Garcia. A pretendente: GABRIELLE 
CAMPOS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão gerente de varejo, nascida nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 22/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Washington Rodrigues e de Rosileide de Campos Rodrigues.

O pretendente: BRUNO DA COSTA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 17/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcus Cesar Pereira Rodrigues e de Rosemary da 
Costa Rodrigues. A pretendente: MAYARA BENTO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de reabastecimento, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
29/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlúcio 
Bento da Silva e de Arlete Sousa de Oliveira.

O pretendente: THIAGO MARTINS DE SALES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
jurídico, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 08/07/1986, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco João Sales e de Marlene 
Martins. A pretendente: CATIA REGINA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão coor-
denardora de operações, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 13/02/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidair Antonio da Costa e de 
Rosangela de Oliveira da Costa.

O pretendente: THIAGO ALEXANDRE DANTAS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em Paulo Afonso - BA, no dia 23/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Guerra Nunes e de Marinalva Dantas 
Nunes. A pretendente: ADRIANA PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Jaguaribe (Pedreiro) - CE, no dia 14/09/1991, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Xavier dos Santos e de 
Francisca Almeida da Silva.

O pretendente: MARCELO MESSIAS RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 16/01/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Messias Ramos e de Helenice 
Lega Ramos. A pretendente: CAROLINA FERRO TREVISAN, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 02/03/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Trevisan e de Maria 
Bernadete Ferro Trevisan.

O pretendente: JASON BELTRÃO LEITE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Caieiras - SP, no dia 19/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Leite e de Rita de Cássia Tavares Beltrão Leite. 
A pretendente: TAIANA DE CASSIA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 27/12/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida de Cassia Silva.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA DE MOURA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de câmera, nascido em Atibaia - SP, no dia 18/02/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José de Moura. A pretendente: SILMARA 
PATRICIA VIEIRA GARCIA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora fi scal, nascida 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/11/1974, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Nicoletti Garcia e de Joana Vieira Garcia.

O pretendente: VILIVANDER NICODEMOS DE CARVALHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão assistente de logística, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/06/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz dos Santos 
Carvalho e de Leila Maria Nicidemos Carvalho. A pretendente: TAMYRYZ ALMEIDA 
SARZI, estado civil solteira, profi ssão auxilar administrativo, nascida nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 06/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcelo Sarzi e de Maria Cristina Almeida Sarzi.

O pretendente: VALDEMAR DOURADO DE OLIVEIRA JÚNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Brasília - DF, no dia 03/01/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Dourado de Oliveira e de 
Irá Lopes Inácio de Oliveira. A pretendente: ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Luziânia - GO, 
no dia 04/06/2001, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gabriel Pedro 
Neto e de Adalgiza Goveia Pereira.

A pretendente: LILIA POCI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
servidora pública federal, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1959, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Poci e de Maria Alves Poci. A preten-
dente: SIMONE SANTOS PEÇANHA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 05/01/1969, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nilton da Costa Peçanha e de Creuza Santos 
da Costa.

O pretendente: ALEXANDRE CASTILHO DEMEIS, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Anastacio Demeis e de Izaira 
Martins Castilho Demeis. A pretendente: JUNIA JOELE FARJALLA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Passos - MG, no 
dia 03/01/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de William Mattar 
Farjalla e de Jâne Joele Farjalla.

O pretendente: OCTAVIO AUGUSTO RIBAS BERNARDES IGLESIAS, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteiro, profissão eletrotécnico, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 17/07/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José 
Antonio Iglesias e de Vanessa Ribas Bernardes Iglesias. A pretendente: KÁSSIA 
FERNANDES DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profis-
são arquiteta, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 23/08/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Marques da Rocha e de Pedrina 
Fernandes da Rocha.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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A discussão acerca dos alimentos que 
contêm glúten – farinha de trigo, cevada, 
centeio e nos derivados dos mesmos ce-
reais, como pão, macarrão, biscoito, bolo 
e tantos outros produtos presentes nas 
mesas dos brasileiros – continua como um 
dos principais tópicos quando o assunto é 
saudabilidade. 

Entre tanta opinião disseminada pela in-
ternet e até mesmo pela mídia, Marcela Tar-
dioli, consultora em nutrição da Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados 
(Abimapi), alerta: “somente um profi ssional 
da área da saúde, médico ou nutricionista, 
pode avaliar e indicar a restrição do glúten 
da dieta do paciente, mediante diagnóstico 
de alergia ou intolerância”. Para enriquecer 
o debate, a especialista separou algumas das 
principais dúvidas sobre glúten na alimen-
tação. Confi ra: 
 • Qual o benefício do consumo do glú-

ten? - O glúten é formado pela ligação 
entre duas proteínas, a gliadina e a 
glutenina, além de outras moléculas, 
que formam uma substância aderente, 
com elasticidade e insolúvel em água. 
Além disso, seu consumo se relaciona 
paralelamente à ingestão de carboidra-
tos, muitas vezes na versão integral, 
que traz benefícios nutritivos, como 
saciedade e maior quantidade fi bras, 
vitaminas, minerais na alimentação. 
Para mostrar sua importância, um estu-
do analisou a dieta de 64.714 mulheres 
e 45.303 homens, no período de 1986 
até 2010, mostrando que nos casos 
restrição ao glúten sem necessidade, 
notou-se um menor consumo de grãos 
integrais e um aumento do risco de 
doenças coronarianas. 

 • Posso substituir o glúten na minha dieta 
sem acompanhamento de médico ou 
nutricionista? - Não. De acordo com 
o Conselho Regional de Nutricionistas 

Entenda a relação do glúten 
com a sua saúde

“Somente um profi ssional da área da saúde, médico ou nutricionista, pode avaliar e indicar a restrição 
do glúten da dieta do paciente, mediante diagnóstico de alergia ou intolerância”

constipação, que são queixas frequen-
tes usadas como justifi cativa da retirada 
do glúten na alimentação. 

 • Dieta livre de glúten ajuda na perda de 
peso? - Não. Muitas vezes esta informa-
ção é propagada, porém, na verdade 
a perda ou controle de peso é gerado 
pela mudança na alimentação e nos 
hábitos de vida, como prática regular 
de atividade física, dieta balanceada e 
o não tabagismo. 

 • O glúten pode fazer parte de uma ali-
mentação saudável? - Sim. Dentro de 
uma alimentação balanceada e hábitos 
saudáveis de vida, a presença de glúten 
na dieta contribui para uma maior va-
riedade de alimentos, principalmente 
os carboidratos, como pães, massas 
e biscoitos, além dos grãos integrais, 
que apresentam um aporte nutricional 
benéfi co e uma quantidade de fi bra 
necessária para o funcionamento ade-
quado do nosso intestino. 

 • Porque pães sem glúten são menos 
macios? - Quando sovamos uma massa 
que contém glúten, criam-se estruturas 
capazes de prender o gás carbônico 
gerado pelas leveduras do fermento. 
Traduzindo: isso faz com que o pão te-
nha capacidade de crescer e conservar 
o seu tamanho. Por isso, aqueles que 
não contem glúten tornam-se um pouco 
mais quebradiços e menos macios. 

 • Retirar o glúten da dieta é uma maneira 
adequada de aumentar mais nutrientes 
na alimentação? - Não. Um estudo re-
cente divulgado em 2016 publicado na 
revista Clinical Nutrition, mostrou que 
dietas sem glúten são mais pobres em 
fi bras, principalmente pela exclusão 
de alimentos naturalmente fontes de 
fi bras, como os grãos. Também com-
provou que elas são um pouco mais 
pobres em ácido fólico e vitamina D 
(Fonte: Abimapi).

(CRN), essa substituição só é reco-
mendada sob orientação de um médico 
(por diagnóstico), por meio de exames, 
confi rmando disfunções relacionadas, 
como a doença celíaca. Ou, quando 
eliminada a hipótese de doença celíaca, 
existam sinais clínicos evidenciados no 
diagnóstico nutricional de sensibilidade 
ao glúten. Somente para esses casos há 
a recomendação do nutricionista para 
orientação da dieta, após diagnóstico 
médico. 

 • É verdade que o nosso corpo não digere 
glúten? - Não. Em um indivíduo saudável 
o glúten é digerido normalmente para 
conseguir realizar sua função nas célu-
las. Só terão problemas neste processo, 
pessoas que apresentem doença celíaca 
ou sensibilidade ao glúten, onde especi-
fi camente essa proteína não consegue 
ser digerida completamente.

 • Não me sinto bem quando consumo 
massa ou pão, sou intolerante ao glú-
ten? - Não. Para determinar alguma 
doença relacionada ao consumo de 
glúten é necessário acompanhamento 
de um profi ssional de saúde que poderá 
encaminhar os exames necessários para 
determinar se apresenta algum tipo de 
intolerância ou sensibilidade. É impor-
tante tomar cuidado, pois existem outras 
enfermidades com sinais semelhantes 
à intolerância, como a síndrome do 
intestino irritável (SII), que causa dor 
abdominal, inchaço, gases, diarreia e 
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