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BOLSAS
O Ibovespa: -1,49% Pontos: 
81.532,52 Máxima de +0,89% 
: 83.501 pontos Mínima de -2% 
: 81.109 pontos Volume: 11,22 
bilhões Variação em 2018: 6,72% 
Variação no mês: -3,98% Dow 
Jones: -2,64% (18h32) Pontos: 
24.237,13 Nasdaq: -2,12% 
(18h32) Pontos: 6.902,55 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2790 Venda: R$ 3,2795 
Variação: +0,15% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2686 Venda: R$ 
3,2692 Variação: +0,69% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+0,2% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,64% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.319,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 138,500 
Variação: +0,07%.

Cotação: R$ 3,2935 Variação: 
+0,43% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,2255  Venda: US$ 1,2256  
Variação: +0% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0200 Venda: R$ 
4,0220 Variação: +0,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9500 Ven-
da: R$ 4,1730 Variação: +0,24%.

vespa Futuro: -2,05% Pontos: 
81.300 Máxima (pontos): 83.590 
Mínima (pontos): 81.100. Global 
40 Cotação: 884,715 centavos 
de dólar Variação: estável.

“A questão é saber 
se há pessoas 
honestas quando 
o interesse ou a 
paixão estão em 
jogo”.
Charles Talleyrand (1754/1838)
Político francês

A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
informou ontem (8) que 

a safra de grãos 2017/2018 
deverá alcançar 225,6 milhões 
de toneladas, sendo a segunda 
maior da série histórica, que 
é liderada pela safra anterior. 
Na comparação com o volume 
produzido em 2016/2017, de 
237,7 milhões de toneladas, 
espera-se um recuo de 5,1%, 
embora a área total de plantio 
prevista seja 0,2% maior, de 
61,01 milhões de hectares.

O levantamento que analisou 
os principais centros produto-
res de grãos, de 21 a 27 de ja-
neiro, identifi cou que sofrerão 
queda culturas como a soja, o 

Apesar de recuo de 5,5%, safra 
2017/2018 será a segunda 
maior dos últimos anos

milho e o arroz, que passam de 
12,327 milhões de toneladas para 
11,639 milhões, com uma colhei-
ta 5,6% inferior à de 2016/2017. A 
produção de arroz, estimada em 
11,6 milhões de toneladas, não 
sofreu alterações signifi cativas, 
visto que as condições climáticas 
permanecem favoráveis à cul-
tura, segundo o levantamento.

“O pessoal do arroz está 
com difi culdade de preço. Nós 
tivemos uma safra excepcio-
nal no ano passado, vamos 
ter uma safra muito boa este 
ano. O governo não tem nada 
de estoque de arroz. Por um 
lado, é positivo, porque temos 
a garantia do abastecimento 
privado. Isso fez com que os 

preços do arroz estejam no 
limite do preço mínimo. Tem 
regiões com o preço de mer-
cado abaixo do preço mínimo”, 
disse o diretor-presidente da 
Conab, Marcelo Bezerra. A soja, 
cultura favorita dos produtores 
brasileiros, ao lado do milho, 
apresenta uma diminuição de 
2,2% na produção, com um total 
de 111,6 milhões de toneladas, 
ante 114,1 milhões de toneladas 
do período mais recente. 

No quesito produtividade, a 
oleaginosa sofreu perda ava-
liada em 3.364 quilos/hectare 
da safra anterior para 3.185 
quilos/hectare. O cenário mais 
próspero salientado pela Conab 
foi o do algodão: com o plantio 

A soja, cultura favorita dos produtores brasileiros, ao lado do milho, apresenta uma 

diminuição de 2,2% na produção, com um total de 111,6 milhões de toneladas,

ante 114,1 milhões de toneladas do período mais recente.

próximo do fi m, deve registrar 
um aumento de 1,789 milhão de 
toneladas de pluma (17%). A 
Conab destacou como regiões 

de potencial ou já existente 
crescimento, Tocantins, Ron-
dônia, estados com grande 
capacidade de escoamento da 

safra, e Maranhão, que tem 
sido estimulado na produção 
agrícola por programas gover-
namentais (ABr).

Dos 15 locais analisados pela 
Pesquisa Industrial Mensal de 
Produção Física (PIM-PF), 12 
tiveram expansão no índice acu-
mulado em 2017, que fechou o 
ano com crescimento de 2,5% na 
média nacional. Os dados foram 
divulgados ontem (8) pelo IBGE. 
O destaque de crescimento foi o 
Pará, com 10,1%. Também apre-
sentaram crescimento acima da 
média nacional os estados de: 
Santa Catarina (4,5%), Paraná 
(4,4%), Rio de Janeiro (4,2%), 
Mato Grosso (3,9%), Amazonas 
(3,7%), Goiás (3,7%) e São 
Paulo (3,4%). Ceará (2,2%), 
Espírito Santo (1,7%), Minas 
Gerais (1,5%) e Rio Grande do 
Sul (0,1%) 

Segundo o IBGE, o dinamis-
mo registrado foi infl uenciado 
pela alta na fabricação de bens 

O dinamismo foi infl uenciado 

pela alta na fabricação

de bens de capital.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, determinou ontem (8) 
a suspensão da prisão preven-
tiva do ex-secretário de Saúde 
do Rio de Janeiro no governo 
de Sérgio Cabral, Sérgio Côrtes. 
Acusado de fraudes em licita-
ções para fornecimento de pró-
teses para o Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia 
(Into) e para a Secretaria de 
Saúde fl uminense, Côrtes foi 
preso em abril do ano passado, 
por decisão da 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro.

Em sua decisão, o ministro 
Gilmar Mendes determinou 
que a prisão preventiva seja 
substituída por outras medidas 
cautelares, como a proibição 
de Côrtes fazer contato, por 
qualquer meio, com outros 
investigados na chamada Ope-
ração Fatura Exposta– um 
desdobramento das operações 
Calicute, que resultou na prisão 
de Sérgio Cabral, em 2016, e 
Eficiência, que determinou 
a prisaõ do empresário Eike 
Batista, em 2017.

O ex-secretário de Saúde 
também fi cará proibido de dei-
xar o Brasil, devendo entregar 
seu passaporte em até 48 horas 
a partir da notifi cação. Além 
disso, Côrtes não poderá deixar 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Rumo às estradas
A estimativa para o feriado pro-

longado de carnaval, entre os dias 9 
e 15, é que 2,7 milhões de veículos 
circulem pelas rodovias com aces-
so à Região Metropolitana de São 
Paulo, segundo a Artesp. Apenas 
na capital paulista, 1,9 milhão de 
veículos devem deixar a cidade, se-
gundo a CET. Os horários de maior 
movimento na saída do paulistano 
devem ser hoje (9), das 15 às 19h, 
e amanhã (10), das 9 às 13h. 

A meta do governo federal 
para 2018 é contratar 650 mil 
novos imóveis no Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida (MCMV). 
O anúncio foi feito ontem (8) 
pelo ministro das Cidades, 
Alexandre Baldy.

Para essas ações estão des-
tinados R$ 9,7 bilhões do 
Orçamento Geral da União 
e R$ 63 bilhões do FGTS. O 
ministro Alexandre Baldy 
disse que não há previsão de 
contingenciamento de parte 
desses recursos. “O objetivo 
é alterar procedimentos nas 
seleções, especialmente na 
Faixa 1. Nesse procedimento, 
queremos colocar em prática 
seleções de projetos que visem 
acelerar a contratação, como o 
estabelecimento de prazos para 
apresentação de projeto e início 
das metas”, disse Baldy.

Em 2017, a meta era de 610 
mil contratações. Segundo o 
ministro, desse total foram 
realizadas 495 mil. O órgão está 
atuando para resolver o proble-

Ministro das Cidades, 

Alexandre Baldy.
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Previdência ‘na pauta’ 
dia 19 ou 20

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, afi rmou ontem 
(8) que o objetivo do governo 
é colocar a reforma da Previ-
dência na pauta da Câmara no 
dia 19 deste mês. Em conversa 
com jornalistas, após palestra 
promovida pela Conexão Em-
presairal em Nova Lima (MG), o 
ministro disse que a expectativa 
é que as discussões comecem no 
dia 19, com votação no dia 20. 
“Alguns líderes parlamentares 
estão dizendo que, se não der, 
[o prazo]  pode chegar até o fi m 
do mês, mas este é o máximo. 
E nosso objetivo é votar no dia 
19 ou no dia 20”, acrescentou. 

O ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, 
confi rmou a estimativa apre-
sentada pelo líder do governo 
na Câmara, Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), de votar a reforma da 
Previdência até o dia 28 (ABr).

Ministro-chefe da Secretaria-

Geral da Presidência,

Moreira Franco.

Brasília - O governo quer 
criar uma força-tarefa com o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) e a 
Polícia Federal para investigar 
a formação de cartel na venda 
de combustíveis. Ontem (8), o 
presidente do Cade, Alexandre 
Barreto, se reuniu com o mi-
nistro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Moreira Franco, 
e com o diretor-geral da PF, 
Fernando Segovia, para discu-
tir o tema.

Moreira Franco enviou ao 
Cade um ofício em que solicita 
que o órgão tome providências 
para que os benefícios da nova 
política de preços de combus-
tíveis adotada pela Petrobras 
cheguem ao consumidor fi nal 
“garantindo a liberdade de 
preços prevista na legisla-
ção”. Desde o ano passado, a 
Petrobras passou a reajustar 
os preços dos combustíveis 
frequentemente, de acordo 
com a variação no mercado 
externo. Mais cedo, Moreira 
Franco disse que, quando a 
Petrobras abaixa os preços dos 
combustíveis, isso não tem tido 
refl exo nas bombas. 

“O consumidor tem o direito 
a escolher preço mais baixo, 
mas isso só acontece quando 
há concorrência. O que per-
cebemos é que existe cartel 
nos postos de gasolina”, disse 
o ministro. Alexandre Barreto 
disse que o fato de a queda 
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São Paulo - O ex-ministro 
Antonio Palocci  pediu ao Tri-
bunal Regional Federal da 4.ª 
Região para ser interrogado 
novamente. A defesa de Palocci 
afi rma que o petista quer ‘coo-
perar na elucidação dos fatos 
criminosos’. “A cooperação 
espontânea - ainda que nesta 
fase - pode ser extremamente 
relevante, vez que eliminará 
qualquer tipo de dúvida sobre 
a tese acusatória, viabilizando 
que a síntese decisória seja 
inquestionável e induvidosa”, 
solicitou a defesa

Palocci está preso desde 
setembro de 2016. Em junho, 
o ex-ministro foi condenado 
pelo juiz federal Sérgio Moro a 
12 anos, 2 meses e 20 dias de 
prisão por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. No pro-
cesso, Palocci foi acusado de 
envolvimento no pagamentos 
de US$ 10.219.691,08 em pro-
pinas, referentes a contratos 
fi rmados pelo Estaleiro En-
seada do Paraguaçu - de pro-
priedade da Odebrecht - com 
a Petrobras, por intermédio 
da Sete Brasil. O dinheiro, 
segundo a Justiça, foi pago ao 
marqueteiro de campanhas do 
PT, João Santana.

O ex-ministro apontou alguns 
tópicos que pretende abordar: 
“formação e fi nanciamento da 
Sete Brasil, conversações das 
quais participou para organizar 
o esquema de propina decor-

Ex-ministro Antonio Palocci.
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Produção industrial fechou 2017 com 
crescimento em 12 locais pesquisados

celulose, siderurgia e derivados 
da extração da soja; de bens 
de consumo duráveis, como 
automóveis e eletrodomésticos 
da linha marrom, que engloba 
televisores, som e vídeo; e 
de bens de consumo semi e 
não-duráveis, como calçados, 
produtos têxteis e vestuário.

Na análise trimestral, o cres-
cimento médio da indústria 
brasileira no quarto trimestre 
de 2017 foi de 4,9%, a taxa mais 
alta desde o segundo trimestre 
de 2013, quando o índice fi cou 
em 5,1%. A análise mostra 
também que a taxa manteve a 
tendência positiva dos três pri-
meiros trimestres de 2017, na 
comparação com igual período 
do ano anterior: janeiro-março 
(1,3%), abril-junho (0,4%) e 
julho-setembro (3,2%) (ABr).

de capital, principalmente os 
voltados para o setor de trans-
portes, construção e agrícola; 
de bens intermediários, como 
minérios de ferro, petróleo, 

Meta do Minha Casa é 
contratar 650 mil imóveis

ma das mais de 70 mil obras do 
programa que estão paradas. 
Baldy adiantou que outras duas 
iniciativas de apoio à moradia 
popular serão retomadas, o 
programa de habitação rural, 
para o qual estão previstas 50 
mil contratações, e o de pro-
jetos por meio de entidades 
usando recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Social (ABr).

Gilmar substitui prisão 
por medidas cautelares

sua residência durante a noite 
e nos fi ns de semana.

Na sentença, Mendes afi rma 
que os fundamentos que le-
varam à decretação da prisão 
preventiva há quase um ano “se 
revelam inidôneos para manter 
a segregação cautelar”. 

O magistrado compara a 
situação de Côrtes a dos empre-
sários Miguel Iskin e Gustavo 
Estellita, presos na mesma 
Operação Fatura Exposta. 
Mendes já havia substituído as 
prisões preventivas de Iskin e 
Estellita por medidas cautela-
res, determinando que os dois 
fossem soltos (ABr).

Palocci pede ao TRF-4 
para depor novamente

rente das sondas, atos por ele 
efetivamente praticados, na 
operacionalização do recebi-
mento de propinas; vantagens 
indevidas por ele solicitadas; in-
dicação da origem e do destino 
das propinas; e apresentação 
e indicação de elementos de 
corroboração de sua fala”.

“Um segundo interrogatório 
do recorrente (Palocci) seria 
interessante não apenas para 
ele, mas igualmente para esse 
Tribunal. De um lado, para o 
Recorrente, porque este pode-
ria dissipar a impressão errônea 
causada com o seu primeiro 
interrogatório, mostrando ao 
nobre colegiado que - de fato 
- Antônio Palocci busca apenas 
uma coisa: cooperar de modo 
pleno com a Justiça”, alegou o 
ex-ministro (AE).

Força-tarefa para investigar 
cartéis em postos

de preços na refi naria não ser 
repassada às bombas pode ser 
considerado um “indício de 
cartel”, mas que a investigação 
tem que ser acompanhada de 
outros elementos. 

Em nota, o órgão afi rmou que 
“em cumprimento à sua função 
de zelar pela livre concorrência, 
o Cade monitora constante-
mente os mercados e apura 
eventuais indícios de infração à 
ordem econômica que detecta”. 
O Cade disse ainda que, “em 
linha com a preocupação ex-
ternada pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República”, 
planeja formas coordenadas 
e sistemáticas de combate ao 
cartel em combustíveis (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente partiu 

para a viagem. 

Ia participar das 

negociações de paz 

que puseram fi m ao 

genocídio conhecido 

mundialmente como 

Primeira Grande 

Guerra. 

Os estrategistas usaram e 
abusaram da tecnologia 
para matar mais gente 

por um custo de morte mais em 
conta. Por isso espalharam gás 
de mostarda nas trincheiras. 
Soldados morreram como mos-
cas. Com o fi nal da matança 
irracional, cabia aos líderes a 
assinatura de tratados de paz 
para impedir que a humanida-
de caísse novamente em uma 
catástrofe como aquela. 

Sonho meu.... 
Woodrow Wilson, presidente 

americano se apresentou em 
Paris para as negociações. Sua 
proposta de paz, os 14 pontos, 
era ridicularizada. Diziam as 
matracas, para organizar o 
mundo Deus precisou só de dez 
mandamento, Wilson inventou 
14. Ele fi cou na França por  seis 
meses. Participou ativamente 
da assinatura de tratados, 
entre eles o de Versalhes. Foi 
ele quem propôs a fundação da 
Liga das Nações, o pré projeto 
da ONU.  

E quem governou os Estados 
Unidos durante esse longo 
período? Ele. Mesmo sem a 
internet o presidente governou 
e não passou o poder para o 
vice. Trump fez o mesmo no 
Fórum Econômico em Davos.

O avião presidencial foi im-
pedido de pousar. A pista não 
era sufi ciente para o “Sucatão 
“, um velho Boeing da antiga 
Varig. Teve que pousar em For-
taleza. De lá a comitiva de 63 
pessoas partiu de carro e avião 
particular para Mombaça a 
terra natal do presidente. Paes 
de Andrade era o presidente. 
O titular era José Ribamar, 
conhecido pela alcunha de 
José Sarney, que tinha viajado 
para o Japão. 

Na ausência de um vice, as-

sumiu o presidente da câmara. 
No dia 24 de fevereiro, às 4 
da manhã, de 1989, a furiosa 
começou a ensaiar o hino na-
cional para saudar o presidente 
em exercício. Durante um dia 
Mombaça se transformou na 
capital do Brasil. 

Passar o cargo para o vice 
ou para o próximo na linha 
de sucessão se tornou um  
acontecimento inusitado. 
Mesmo sem estar escrito na 
constituição que isso tem que 
ocorrer, ninguém perde essa 
oportunidade de passar para 
a história, com direito a foto 
com a faixa presidencial, e um 
monte de compinchas amon-
toados atrás de sua excelência. 
Tudo pago com o dinheiro do  
digníssimo contribuinte.

A maldição, ou melhor, a 
tradição continua. Claro que 
não vai haver transmissão 
de poder se o presidente de 
plantão dar um pulinho no 
mercosul. Mas se for a Davos na 
Suiça, são outros 500. Temer, 
para escapar da má avaliação 
do seu governo e de sua fi gura, 
tocou com comitiva para a Eu-
ropa. Agora sim era necessário 
assumir um vice. Image se ele 
toma um porre e resolver fi car 
por lá. Mentirinha. 

O vice é novamente o presi-
dente da câmara, o deputado 
Rodrigo Maia, carinhosamente 
chamado de ‘Bolinha’, e perigo-
samente de ‘Botafogo’ na lista 
da Odebrecht. O que fazer para 
entrar para a história? Maia fez 
uma doação, não do seu bolso, 
é claro. Mandou R$800.000,00 
do nosso bolso para ajudar na 
restauração da Basíica da Nati-
vidade, em Belém, Israel. Além 
da inusitada troca de comando 
do país em cada viagem presi-
dencial, o cidadão é obrigado 
a esquecer que o Brasil é um 
país laico e o dinheiro público 
não deve e não pode auxiliar 
uma religião, seja ela qual for. 

Ainda bem que há em an-
damento uma ação popular 
para que ele devolva o nosso 
dinheiro do próprio bolso. Ou 
pede de volta o que deu. 

(*) - É âncora e editor chefe do Jornal 
da Record News – canal

aberto de notícias.

GGeral
CCOOLUUNA DOO HERÓÓDOOTOO

Heródoto Barbeiro (*)

Pede de volta
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Criança somali em um campos para deslocados em Qardho.

Os confl itos e os desastres 
naturais fi zeram aumentar as 
necessidades humanitárias 
em 2018, razão pela qual 
a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) pede US$ 
1,06 bilhão para assistir 26 
países. A agência solicitou 
em um comunicado que 
os doadores renovem seu 
apoio fi nanceiro este ano e 
permitam o fi nanciamento 
de ações para ajudar mais de 
40 milhões de pessoas que 
dependem da agricultura de 
subsistência nesses países.

Concretamente, se preten-
de restaurar rapidamente a 
produção local de alimentos 
e melhorar a nutrição com 
o fornecimento de sementes 
e outros insumos agrícolas, 
proteger o gado, melhorar a 
gestão dos recursos como a 
terra e a água, e distribuir 
dinheiro para que as famílias 
possam comprar alimentos 
de forma imediata. As últimas 
estatísticas da ONU assinalam 
que a fome aumentou no mun-
do, até afetar 815 milhões de 
pessoas, principalmente pela 
intensifi cação da violência e 

Campanhas vão combater assédio a mulheres

durante o carnaval.

Diversas campanhas pelo Brasil pedem o fi m do assédio no 
carnaval e, sobretudo, estimulam as mulheres a se apoiarem 
para curtir a data sem transtornos. A preocupação não 

é à toa. Entre o carnaval de 2016 e 2017, os casos de violência 
sexual contra mulheres registrados pela Central de Atendimento 
à Mulher (Disque 180) aumentaram 88%. 

Uma das iniciativas deste ano é a campanha #AconteceuNo-
Carnaval, que vai atuar em cidades como Recife, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, João Pessoa, Campina Grande e Ouro 
Preto. “Orientamos as mulheres para que fi quem atentas umas às 
outras, porque pode ter alguém precisando de socorro, de ajuda 
e, muitas vezes, sem conseguir verbalizar isso”, diz a mobilizadora 
Madalena Rodrigues. 

O grupo vai distribuir “fi tinhas da sororidade” durante a folia, 
para identifi car mulheres dispostas a ajudar em situações de 
abuso ou violência. Também estão sendo colados cartazes pelas 
cidades, com frases da campanha contra o machismo e o assédio 

Homem fi nge ser 
mulher e vence
Miss Cazaquistão

Alina Alieva, de 22 anos, 
derrotou outras quatro mil can-
didatas e chegou na etapa fi nal 
do concurso de beleza “Miss 
Virtual Cazaquistão 2018”. No 
entanto, para a surpresa dos 
juízes do evento, a moça era, 
na realidade, um homem. A 
verdadeira identidade de “Ali-
na Alieva” é Iley Dyagilev, um 
modelo cazaque que conseguiu 
enganar os organizadores do 
evento e toda a web do país para 
chegar na fi nal do concurso.

Segundo Dyagilev, a ideia de 
se passar por uma mulher no 
concurso começou após uma 
conversa com os amigos, que 
questionaram a atual beleza 
feminina por “parecerem idên-
ticas e adotarem os mesmos 
estilos”. Quando chegou na 
fi nal, o modelo percebeu que a 
falsa identidade tinha chegado 
“longe demais” e resolveu reve-
lar sua verdadeira identidade.

Os organizadores do con-
curso, que foi suspenso após o 
anúncio, disseram que fi caram 
“chocados” com a revelação 
de Dyagilev. Mesmo chegando 
a fi nal se passando por “Alina 
Alieva”, Dyagilev foi removido 
da competição e substituído 
por Aikerim Temirkhanova, de 
18 anos (ANSA).
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Para aumentar a confi ança 
da sociedade na segurança 
das urnas eletrônicas, a Justiça 
Eleitoral deve permitir uma 
nova auditoria nas máquinas, 
além das que já existem. A ideia 
é auditar as urnas antes do início 
da votação, no mesmo dia do 
pleito. Representantes de par-
tidos políticos e de integrantes 
da sociedade civil – que questio-
nam a segurança das urnas – vão 
escolher zonas eleitorais para, 
no dia da votação, verifi car se 
as urnas estão íntegras e se não 
foram violadas.

O secretário de TI do TSE, 
Giuseppe Janino, ressaltou 
que a medida vai aumentar 
a transparência do processo. 
“Vai ser possível agora, algumas 

horas antes da eleição, abrir a 
urna e verifi car se os dígitos 
verifi cadores estão iguais aos 
que publicamos na internet. É 
uma forma de o cidadão normal 
verifi car todos os programas 
que estão inseridos na urna”, 
explicou.

Segundo o responsável pela 
tecnologia da informação do 
tribunal, a própria urna já 
verifi ca sozinha se as informa-
ções estão íntegras e, caso não 
estejam, ela deixa de funcionar 
automaticamente. A diferença 
é que agora membros da socie-
dade e dos partidos poderão 
verifi car pessoalmente a invio-
labilidade das urnas. A ideia é 
que se faça uma verifi cação por 
amostragem (ABr).

Medida pode aumentar a transparência do processo.

José Cruz/ABr

Grupos pedem união
entre as mulheres contra

assédio durante o carnaval
A sororidade, palavra que signifi ca a união feminina baseada no apoio mútuo, solidariedade e empatia, 
se torna ainda mais importante durante as festas de carnaval, quando muitos casos de assédio são 
contabilizados a cada ano

e em favor da liberdade das mulheres. “Sabemos que não é um 
problema específi co do carnaval. A falta de respeito, a violência 
contra as mulheres existe todos os dias do ano. Mas como o car-
naval é uma festa conhecida pelas brincadeiras, pela liberdade, 
muita gente confunde e acaba da forma que a gente não quer e 
está combatendo”, diz Madalena.

Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais, a campanha dá 
algumas orientações para as mulheres durante o carnaval. “Se o 
cara está incomodando a mina, forçando beijo, passando a mão, 
segurando pelo braço, chame as amigas e faça um escândalo. 
Não é não!”, diz um dos vídeos. Outro diz para prestar atenção a 
casos de agressão. “Tá rolando briga, ceninha ou violência com 
a mina na tua frente? Não ignore, que tal meter a colher e ajudar 
a mulher?” (ABr).

FAO pede US$ 1 bilhão para 
combater fome em 26 países

da mudança climática.
O diretor de Emergências 

da FAO, Dominique Burgeon, 
assegurou que em 2017 a rápi-
da resposta humanitária per-
mitiu salvar milhões de vidas, 
mas outros tantos milhões de 
pessoas “seguem no limite 
da inanição”. Burgeon acres-
centou que a recuperação da 
agricultura é “fundamental” 
para combater a fome e “abrir 
uma via para a resiliência em 
meio a crises humanitárias”.

Entre os países com maior 
insegurança alimentar apare-

cem o Iêmen, com mais de 14 
milhões de pessoas em crise 
ou emergência; a Síria, com 
7 milhões passando fome de 
forma severa; a República 
Democrática do Congo, com 
6 milhões; e o Sudão do Sul e 
a Somália, ambos com 5 mi-
lhões na mesma situação. No 
ano passado a fome assolou 
algumas regiões do Sudão do 
Sul, embora tenha sido con-
tida a tempo, e representou 
uma ameaça séria no Iêmen, 
na Síria e no Nordeste da 
Nigéria (ABr/EFE).

Auditoria nas urnas no 
dia da votação

O Projeto de Lei 8659/17, 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados, determina que os 
cartórios informem às prefei-
turas, a cada fi m de semestre, 
a quantidade de certidões de 
nascimento registradas. O 
projeto altera a Lei de Registros 
Públicos e foi apresentado pelo 
deputado Aureo (SD-RJ).

O objetivo, segundo ele, é 
preparar os municípios para a 
demanda por políticas públicas, 
como vagas em creches, ber-
çários e postos de saúde. Com 
base nas informações sobre 

Cartórios deverão informar prefeituras 
sobre quantidades de nascimentos

nascimentos, o deputado disse 
que as cidades poderão até “ve-
torizar” as políticas, investindo 
em localidades com maior taxa 
de nascimento.

“Países como a França já 
adotam modelo semelhante, 
que permitirá estruturar o 
atendimento das crianças”, 
disse Aureo. “O maior aliado do 
gasto público efi ciente é, sem 
sombra de dúvida, o planeja-
mento efi caz”. O projeto será 
analisado em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Aureo: objetivo é preparar os municípios para a demanda por 

políticas públicas, como vagas em creches,

berçários e postos de saúde.
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Eleições 2018: 
uma questão de 
Segurança Digital

O usuário eleitor passou 

a consumir conteúdo 

informativo por meio 

das redes sociais

Após três anos de crise 
política e econômica, 
e uma infinidade de 

denúncias de corrupção 
envolvendo diferentes par-
tidos, finalmente chegamos 
a 2018, ano em que os brasi-
leiros novamente voltam às 
urnas, no dia 7 de outubro. O 
objetivo é escolher os novos 
representantes da população 
nos poderes Executivo e 
Legislativo da Federação e 
seus Estados.

Além da grande importân-
cia natural, por se tratar de 
guiar o futuro do país para 
o próximo quadriênio, este 
acontecimento deve chamar 
ainda mais a atenção neste 
ano pelo momento de pola-
rização de opiniões políticas 
entre os cidadãos. O debate 
ficou ainda mais exacerbado 
pelo intenso uso das redes 
sociais, que deram voz a 
todos os inscritos de forma 
quase que igualitária.

A conectividade propor-
cionou uma mudança no 
comportamento do usuário 
eleitor, que passou a con-
sumir conteúdo informativo 
por meio das redes sociais. 
Diante disso, as mídias tor-
naram-se meios de comuni-
cação protagonistas, abrindo 
caminho para colunistas e 
veículos considerados “in-
dependentes” como fontes 
alternativas aos grandes 
grupos. Se, por um lado, 
há hoje mais democracia 
na informação, esse canal 
também preocupa os agentes 
da segurança digital pela 
facilidade na viralização de 
notícias falsas.

A propagação das fake 
news acontece por meio de 
veículos de notícias alterna-
tivos ou “influenciadores”, 
que se dizem independentes, 
mas atuam a serviço de algum 
político ou partido para ma-
nipular a opinião pública. En-
tretanto, o mais preocupante 
é o uso crescente de bots, 
os robôs em forma de perfis 
falsos de usuários para com-
partilhar conteúdo duvidoso 
e para participar de fóruns de 
discussões. A preocupação é 
latente porque tal atividade 

pode influenciar os votos nas 
urnas e adulterar resultados, 
alterando o verdadeiro rumo 
de todo um país.

Portanto, além do uso 
da própria urna eletrônica 
e a polêmica em torno da 
possibilidade ou não de sua 
violação, as redes sociais 
devem, sim, ser encaradas 
pelas autoridades como uma 
questão de Segurança Digital 
durante o processo eleitoral. 
As equipes de tecnologia do 
Governo e das campanhas 
eleitorais devem ficar aten-
tas a outras modalidades de 
crimes virtuais, como a simu-
lação de páginas falsas para o 
roubo de dados pessoais dos 
usuários e movimentações 
nas camadas inferiores da 
Internet – como Deep Web e 
Dark Web – para a troca de 
informações ou até mesmo a 
compra e venda de ataques 
virtuais. 

Um deles é o de negação 
de serviço, mais conhecido 
pela sigla “DDoS”, para a 
tirar do ar canais online 
do Governo, do Tribunal 
Eleitoral, de partidos ou de 
candidatos. Também por este 
motivo, até mesmo empresas 
não ligadas à política devem 
manter a Segurança Digital 
como prioridade. É comum 
alguns gestores congelarem 
os investimentos à espera 
de um panorama econômico 
com os novos eleitos.

Porém, as organizações 
continuam vulneráveis a 
casos de hackativismo, em 
que hackers invadem sites 
ou derrubam serviços digi-
tais de forma quase aleatória 
para defender ou promover 
uma causa. Desta forma, a 
implementação de medidas 
preventivas pode evitar pre-
juízos nesse período. Vivemos 
em uma era de transformação 
digital, em que os avanços 
tecnológicos proporcionam 
benefícios, mas também de-
safi os – e um dos principais, 
neste ano, é garantir a elei-
ção de candidatos de forma 
honesta e transparente. 

Nosso Brasil já tem muitos 
problemas, não podemos 
deixar que a tecnologia nos 
traga mais um.

(*) - É CEO da UPX Technologies, 
empresa especializada em 

performance e segurança digital 
(www.upx.com).

Bruno Prado (*)

A - Acervo da Tecidoteca
Bandeiras de tecidos planos e de malharia, catálogos de empresas 
têxteis e de aviamentos – como botões, zíperes e fi tas – e fi bras. Tudo 
isso constitui o acervo da Tecidoteca da USP. O espaço foi criado em 
2005, junto ao bacharelado de Têxtil e Moda, e vinculado à biblioteca 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), campus da USP 
na zona leste. Além do espaço físico, a Tecidoteca também conta com 
uma base de dados on-line. O acervo do espaço é aberto ao público 
mediante agendamento. As visitas devem ser marcadas pelo e-mail 
(bibtecidoteca-each@usp.br). Mais informações podem ser obtidas 
através do telefone (11) 3091-1035.

B - Eleições Italianas
Cidadãos italianos que vivem fora do país, têm direito a eleger 12 deputa-
dos e seis senadores que irão representá-los no parlamento.O pleito, que 
acontece neste mês, elegerá dois senadores e quatro deputados como 
representantes da América do Sul. Entre os candidatos, está o jornalista 
brasileiro, Fernando Mauro Trezza, que concorre ao cargo pela primeira 
vez. É paulista, descente de italianos e possui dupla cidadania. É presi-
dente da Associação Brasileira dos Canais Comunitários e faz parte do 
Movimento Passione Itália, como candidato pelo Cívica Popolare. Esse 
movimento já elegeu a deputada Renata Bueno, a atual representante 
da América do Sul pelo partido, tendo sido ela a responsável por levar 
para a Itália o conceito da Lei Rouanet, que possibilitou a reforma do 
famoso Coliseu de Roma por meio de incentivos fi scais.

C - História Baseada em HQ
Acontece no próximo dia 24, das 8h às 16h, o workshop “O século XX 
através das Histórias em Quadrinhos”, ministrado pelo historiador Edu-
ardo Molina e pelo cientista político Rodrigo Gallo, em parceria com o 
canal do YouTube Geek História, o portal Plano Crítico  e a empresa de 
educação Ágora. Destinado a pesquisadores, professores e curiosos, 
o curso propõe que as histórias em quadrinhos - até então tidas como 
entretenimento de crianças e adolescentes - como fontes documentais 
para pesquisas históricas, assim como livros, documentos, fotografi as 
ou jornais. Vai mostrar como as HQs contribuíram para construir in-
terpretações distintas sobre o século XX ao abordar temas como a II 
Guerra Mundial, a Guerra Fria, o terrorismo e o surgimento de governos 
totalitários, entre outros. Inscrições: (https://www.sympla.com.br/o-
-seculo-xx-atraves-das-historias-em- quadrinhos 236077).

D - Shopping de Eletrônicos  
O Shopping Galeria Pagé Brás, novo ponto turístico de São Paulo e o 
maior shopping de eletrônicos e importados do Brasil, encerrou o primeiro 
mês de 2018 comemorando o forte desempenho na comercialização de 
lojas. Com pouco mais de 1 ano de funcionamento, o empreendimento 
registra 440 operações, o que representa 75% de lojas em atividade, 
atendendo o público de todo o país que chega à região do Brás em busca 
das melhores oportunidades de compras. Com horário diferenciado, para 
suprir a demanda de vendas de atacado, o shopping funciona das 6h às 
16h e recebe mensalmente 650 ônibus com turistas vindos de diversas 
regiões do país. O centro de compras possui 82 vagas exclusivas para 
fretados. Mais informações: (www.galeriapagebras.com.br).

E - Programa de Estágio 
A Cyrela, uma das empresas mais admiradas no setor de construção do país, 
abre inscrições para o Programa de Estágio 2018, com o objetivo de desen-
volver  jovens profi ssionais que tiverem interesse em atuar nesse mercado.  O 
programa selecionará dez estagiários para o escritório de São Paulo e quatro 
para Porto Alegre. Os profi ssionais terão carga horária semanal de 30h e 
atuarão diretamente nas áreas de negócio. Estão aptos para participarem 
do programa candidatos que estejam cursando o penúltimo e o último ano 
da Graduação dos cursos de Engenharia, Direito, Administração e afi ns.Os 
candidatos selecionados iniciarão as atividades na empresa a partir de março. 
Para se inscrever acesse: (https://www.cyrela.com.br/sobre/a-cyrela/pda).

F - Ruído Ambiental
Expor os fundamentos técnicos de acústica aplicados à higiene ocu-
pacional (HO), normalização e critérios de avaliação da exposição ao 
ruído, de modo que os participantes possam confi gurar os instrumentos 
de medição e utilizá-los em campo são alguns dos assuntos que serão 
abordados no curso promovido pela Instrutherm: medição de níveis de 
ruído ocupacional e ambiental. Será realizado nos dias 1 e 2 de março 
com o Mestre em higiene ocupacional Marcos Domingos. É indicado 
para profi ssionais com formação básica em segurança do trabalho, como 
técnicos, engenheiros, enfermeiros e médicos do trabalho. A duração será 
de 12 horas, sendo 8 dedicadas à teoria e 4 à prática com equipamentos 
Instrutherm. Saiba mais em: (www.instrutherm.com.br). 

G - Reciclagem Médica
 Está programado para o período de 23 a 27 de julho de 2018 a oitava 
edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, da SBCM 

(Sociedade Brasileira de Clínica Médica), no Centro de Convenções Re-
bouças. Objetiva  reciclar todo o conteúdo da especialidade, com ênfase 
em questões recorrentes no dia a dia da prática médica, como insufi ciência 
cardíaca; diabete melito tipo I; diabete melito tipo II; esporte, nutrição 
e anabolizantes; doença infl amatória intestinal; asma de difícil controle 
e seu manejo ambulatorial; síndrome metabólica e risco cardiovascular; 
tuberculose - aspectos atuais no tratamento; radiologia intervencionista; 
fi nalizará com um Julgamento Simulado sobre Ética Profi ssional, entre 
outros relevantes temas. As inscrições já estão abertas, e devem ser 
feitas pelo site (www.sbcm.org.br/reciclagem2018)

H - Tecnologia 4.5G 
A Claro, operadora com o 4G mais rápido do Brasil, anuncia o pré-
-cadastro para a venda do Samsung Galaxy A8. O novo modelo da 
linha A da Samsung, traz em suas confi gurações a funcionalidade 
4.5G, que possibilita velocidades médias de navegação até 10 vezes 
maiores do que o 4G convencional. Além disso, é o smartphone com 
o preço mais acessível entre os dispositivos que suportam a nova 
tecnologia no mercado brasileiro. Pioneira na oferta do 4.5G no País, a 
operadora ampliou recentemente a cobertura para mais 140 cidades. 
Os interessados no Galaxy A8 deverão acessar o site da loja online 
da Claro - (https://lojaonline.claro.com.br/landingpage/galaxya8) 
e realizar seu cadastro, para receber mais novidades sobre o novo 
Galaxy A8 em primeira mão.

I - Indústria de Pneus
Entre os dias 26 e 28 de junho, no Expo Center Norte, acontece a 13ª 
edição da PneuShow – 13ª Feira Internacional da Indústria de Pneus, 
única da América do Sul direcionada ao fomento do setor. O evento tará 
o que há de mais inovador em pneus novos e reformados, máquinas, 
equipamentos e soluções para que transportadores de carga e passa-
geiros, empresas de logística, agroempresas, usinas e todos que têm o 
pneu como componente de seu negócio. A feira reunirá 70 expositores 
dos segmentos: rodas, aros e acessórios, equipamentos para ofi cinas e 
borracharias, produção, recauchutagem e vulcanização de pneus, segu-
rança industrial, bandas pré-moldadas, camelbacks, patches, pneu para 
transporte de cargas, entre outros. Mais informações tel (11) 2226-3100 
ou (www.pneushow.com.br).

J - Leilão de Bens
O Superbid, empresa de tecnologia que oferece soluções de e-commerce 
para bens de capital e de consumo duráveis, está promovendo a venda 
diversos itens da fábrica da Colgate Palmolive. A empresa multinacio-
nal de origem americana, está renovando parte de seus maquinários 
e colocou os itens em ofertas até o próximo dia 19. Os 24 lotes de 
máquinas e equipamentos industriais encontram-se na unidade da 
empresa de São Bernardo do Campo. Entre os itens, destacam-se um 
lote de 18 esteiras e um lote de uma injetora de cabos Battenfeld, 
com ofertas iniciais de R$6 mil e R$7 mil, respectivamente. O acesso 
a todas as informações do leilão e os lances podem ser realizados pelo 
site (https://www.superbid.net/).

A - Acervo da Tecidoteca
Bandeiras de tecidos planos e de malharia, catálogos de empresas 

D - Shopping de Eletrônicos  
O Shopping Galeria Pagé Brás, novo ponto turístico de São Paulo e o 

A queda de 4,73% no custo da energia elétrica 
em janeiro deste ano foi o principal freio da infla-
ção oficial (0,29%), medida pelo IPCA. Segundo o 
IBGE, o recuo das tarifas foi provocado pelo fim 
da cobrança do adicional de R$ 0,03 para cada 
quilowatt-hora (kWh) consumido referente à ban-
deira tarifária vermelha patamar 1, que vigorava 
em dezembro.

A alta de preços de 2,44% na gasolina foi a principal 
responsável pela infl ação de 0,29% medida pelo IPCA 

em janeiro. Outro combustível cuja alta de preços 
impactou o IPCA foi o etanol, com aumento de preços 
de 3,55%. Já os preços dos alimentos subiram 0,74% 
em janeiro, acima da alta de 0,54% de dezembro. O 
principal responsável por esse movimento foi a ali-
mentação para consumo em casa, que passou de uma 
infl ação de 0,42% em dezembro para 1,12% em janeiro. 
Entre os alimentos que mais subiram de preços em 
janeiro estão o tomate (45,17%) e a batata-inglesa 
(10,85%) (ABr).

Infl ação da construção 
civil sobe para 0,27% 
em janeiro

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi) subiu para 
0,27% em janeiro, informou 
ontem (8), no Rio de Janeiro, o 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE). A taxa fi cou 
0,09 ponto percentual acima da 
de dezembro de 2017, o que sig-
nifi ca que o aumento de preços 
foi mais intenso. Em janeiro do 
ano passado, a infl ação - medida 
pelo Sinapi - foi de 0,38% e, desde 
então, o índice acumulou 3,71% 
em 12 meses.

Segundo a pesquisa, o custo 
médio nacional da construção 
civil, por metro quadrado, foi de 
R$ 1.069,61 em janeiro último. 
Desse valor, R$ 547,70 são rela-
tivos a materiais de construção 
e R$ 521,91 abrangem a mão de 
obra contratada para as obras. Os 
dados do IBGE mostram ainda 
que a infl ação foi mais intensa 
para os materiais de construção, 
que variaram 0,50%. Para a mão 
de obra, o índice de preços variou 
0,04%, com uma queda de 0,18 
ponto percentual em relação a 
dezembro de 2017.

Em doze meses, no entanto, a 
mão de obra acumula variação de 
9,45% e os materiais, de 2,98%. 
Considerando a desoneração da 
folha de pagamentos do setor, o 
índice mensal de preços de janeiro 
foi mais alto na Região Sudeste, 
onde a infl ação da construção 
civil foi de 0,46%. Em 12 meses, 
o Sudeste acumula alta de 3,81%. 
O Nordeste (4,21%) e o Centro-
-Oeste (4,11%) tiveram maior 
encarecimento de preços. A Re-
gião Norte registra tanto o menor 
Sinapi mensal, com 0,12%, quanto 
o menor valor anual, com 1,67%.

O varejo paulista encerrou 2017 com um estoque ativo de 

2.089.209 trabalhadores formais.

A abertura de 6.326 pos-
tos de trabalho no ano 
reverte o quadro obser-

vado em 2015 e 2016, quando 
107,5 mil vínculos celetistas 
foram extintos. Assim, o varejo 
paulista encerrou 2017 com 
um estoque ativo de 2.089.209 
trabalhadores formais, alta de 
0,3% em relação a dezembro 
de 2016. 

Os dados compõem a pesqui-
sa realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos da-
dos do Ministério do Trabalho, 
por meio do Caged e da Rais. 
No acumulado de 2017, a ge-
ração de vínculos com carteira 
assinada foi impulsionada pelos 
supermercados (9.080 vagas); 
farmácias e perfumarias (4.282 
vagas); e eletrodomésticos, ele-
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O preço do barril de petróleo 
Brent para entrega em abril está 
sendo cotado abaixo de US$ 
65 durante o pregão de ontem 
(8) no mercado de futuros de 
Londres, o nível mais baixo em 
seis semanas, devido ao gran-
de aumento de produção nos 
Estados Unidos, segundo os 
analistas. A cotação do petróleo 
do Mar do Norte está abaixo dos 
US$ 64,70 por barril, um valor 
1,29% inferior ao do fechamento 
de ontem (US$ 65,55) e 9,23% 
abaixo da cotação máxima re-
gistrada após 2014, US$ 71,28 
no dia 25 de janeiro deste ano.

O Departamento de Energia 
dos EUA informou que as 
reservas do país aumentaram 
na semana passada em 1,9 
milhão de barris, enquanto a 
produção do hidrocarboneto 
cresceu em cerca de 10,25 mi-
lhões de barris por dia. “Os in-
vestidores estão preocupados 
com o excesso de oferta”, co-
mentou o analista da empresa 

A produção nos Estados Unidos ganhou força nos últimos 

meses.
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Varejo paulista encerra 2017 com a 
criação de mais de 6 mil empregos

Após dois anos de desempenho negativo, o comércio varejista do Estado de São Paulo voltou a gerar 
empregos com carteira assinada em 2017

outras atividades e de lojas de 
vestuários, tecidos e calçados 
eliminaram 4.635 e 2.543 víncu-
los celetistas, consecutivamen-
te. Vale ressaltar que a maior 
taxa de retração no estoque de 
empregos em relação a 2016 
foi registrada pelas lojas de 
móveis e decoração (-2,5%). 
A assessoria econômica da 
Fecomercio-SP avalia como po-
sitivos os números do mercado 
de trabalho formal do comércio 
varejista no Estado de São Paulo 
em 2017, demonstrando que o 
período de retração de postos 
de trabalho seguramente fi cou 
para trás - salvo os meses com 
sazonalidade negativa, como 
normalmente ocorre no pri-
meiro trimestre do ano (AI/
FecomercioSP).

trônicos e lojas de departamen-
tos (3.685 vagas), sendo que 
essas duas últimas atividades 
apresentaram as maiores taxas 

de crescimento no número total 
de trabalhadores, de 2,5% e 2%, 
respectivamente.

Por outro lado, os setores de 

Barril de petróleo fi ca 
abaixo de US$ 65

CMC Markets, David Madden, 
pois as informações “revelam 
que os estoques nos EUA au-
mentaram e a produção atingiu 
um recorde histórico”. Ele 
disse que a informação sobre 
um aumento das importações 
por parte da China, divulgada 
hoje, “não foi sufi ciente para 
equilibrar os temores”.

A produção nos Estados Uni-
dos, especialmente a oriunda da 
exploração de hidrocarbonetos 
não convencionais, ganhou 

força nos últimos meses, 
como resultado de um au-
mento paulatino do preço do 
petróleo, o que tornou essas 
jazidas rentáveis novamente. 
No início de 2015, o barril do 
Brent chegou a ser cotado 
abaixo de US$ 30, devido a 
um excesso de produção no 
mercado, o que fez com que 
a exploração fosse suspensa 
em algumas jazidas onde é 
muito caro extrair petróleo 
(ABr/EFE).

Energia elétrica conteve infl ação em janeiro



2018: um ano de 
muita atitude

Terminamos 2016 

elegendo “esperança” 

como a palavra de 

ordem para 2017. Ainda 

bem, porque como todos 

vocês sabem, ela foi 

muito necessária

Sobrevivemos, almejamos, 
sonhamos, buscamos e, 
mais do que tudo, agi-

mos. Não fi camos esperando. 
Não cobramos apenas, mas in-
terferimos no processo, fomos 
proativos na defesa dos inte-
resses dos nossos associados. 
Fizemos incontáveis reuniões 
junto ao executivo e legislativo. 

Trabalhamos com a nossa 
Frente Parlamentar da In-
dústria de Máquinas e Equi-
pamentos (FPMAQ) para o 
aprimoramento de medidas 
provisórias e projetos de lei, 
contabilizamos mais de 20 
sugestões de emendas proto-
coladas pelos parlamentares 
da FPMAQ; trabalhamos pela 
desoneração da folha, pelas 
reformas tributária e da Pre-
vidência, com participação 
ativa na conquista da reforma 
trabalhista.

Propusemos projetos de lei 
atendendo a demanda dos 
associados e participamos 
de pelo menos 11 audiências 
públicas a convite dos presi-
dentes de comissões mistas 
no congresso nacional. Orga-
nizamos ainda uma coalizão 
questionando o pedido de 
antidumping ao aço plano 
vindo da China e da Rússia, e 
obtivemos sucesso na nossa 
demanda.

Acompanhamos ativamente 
as negociações do acordo de 
livre comércio entre Merco-
sul e União Européia, assim 
como as reuniões envolvendo 
o novo regime para a indústria 
automotiva o Rota 2030 e o 
programa RenovaBio para o 
setor de biocombustíveis. Ou 
seja, temos trabalhado para 
sermos protagonistas da nossa 
própria história. Temos usado 
todo o nosso conhecimento 
para levar ao governo o que 
precisamos para voltarmos a 
ser uma indústria forte. 

Como disse Ronald Reagan 
em 1988 em seu discurso de 
despedida da casa branca 
intitulado “We, the people”, 
“somos nós, o povo, que 
devemos dizer ao governo o 
que fazer e não o contrário”. 
Nessa mesma linha, somos 
nós ABIMAQ e SINDIMAQ, os 
legítimos representantes da 
industria de bens de capital 
que devemos dizer ao governo 
o que é preciso fazer, e não o 
contrário. 

Pois só sente a dor quem 
leva a pancada. Cada um de 
nós sabe aonde aperta o calo. 
Somos nós ABIMAQ e SINDI-
MAQ, os maiores interessados 
em ajudar a construir um 
momento mais auspicioso 
para indústria de máquinas 
e equipamentos. Somos nós 

ABIMAQ e SINDIMAQ que 
entendemos que o caminho 
para o desenvolvimento pas-
sa, obrigatoriamente, pela 
recuperação da capacidade 
de investimento da indústria, 
perdida ao longo da última 
década, devido à combinação 
de margens decrescentes e 
endividamento crescente. 

Além do equacionamento 
de suas dívidas, incluindo aí 
as fi scais, sendo necessário 
criarmos condições para a 
recuperação de nossas mar-
gens. Somos nós ABIMAQ e 
SINDIMAQ, que temos atuado 
fortemente no sentido de res-
taurar a nossa competitivida-
de, já que a competitividade e 
produtividade de um país são 
fatores fundamentais para o 
crescimento econômico, para 
o progresso social e para a 
geração contínua de emprego 
e de elevação de renda. 

Por todas essas razões, 
nós, ABIMAQ e SINDIMAQ, 
continuaremos esperançando 
em 2018, com atitude e prota-
gonismo. Estaremos otimistas 
para levar as demandas que o 
próximo ano trará. Um ano de 
eleições que representa um 
ano de muita expectativa de 
mudança e, especialmente, 
de melhora para o nosso seg-
mento. Vamos eleger então 
2018 como o ano da atitude, 
do protagonismo e da positivi-
dade. É claro que não depende 
apenas das nossas ações, mas 
creio que um movimento vol-
tado para a positividade e o 
crescimento ajudará. 

Todos sabemos do poten-
cial do Brasil e temos certeza 
que vivemos no melhor país 
do mundo. Nós, ABIMAQ e 
SINDIMAQ esperamos que o 
atual governo, e principalmen-
te o governo que será eleito 
no próximo ano, escolha o 
crescimento econômico como 
prioridade, inclusive para 
ajudar no indispensável ajuste 
fi scal. Isso pressupõe fazer com 
que o setor bancário volte a 
fi nanciar investimentos, pro-
dução e consumo com crédito 
abundante e juros decentes, 
além de uma política cambial 
que reduza a volatilidade da 
taxa de cambio mantendo-a 
num patamar que possibilite 
à indústria brasileira competir 
aqui e lá fora.

Com isso derrubaremos os 
muros que hoje impedem o 
nosso crescimento. E atuando 
fi rmemente com esse propósi-
to, estaremos sim, construindo 
pontes e alicerces sólidos para 
a retomada não só do nosso 
setor, mas de toda a indústria 
nacional. Assim, com muita 
atitude e sem tempo para 
lamentações, vamos enfrentar 
2018 com galhardia, porque, 
quem sabe faz a hora, não 
espera acontecer. Um 2018 de 
muita atitude para todos nós. 

 
(*) - É administrador, empresário 

e presidente do Conselho de 
Administração ABIMAQ/SINDIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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Os dois partidos separatis-
tas mais fortes da Catalunha, 
JuntsXCat (Juntos pela Ca-
talunha) e ERC (Esquerda 
Republicana da Catalunha), 
continuam tentando chegar a 
acordo para formar um governo 
efetivo. O desafi o ainda é encon-
trar uma maneira de que Carles 
Puigdemont, ex-presidente 
destituído e principal candidato 
a reassumir o cargo, possa ser 
investido estando autoexilado 
em Bruxelas.

As negociações entre os 
dois partidos parecem estar 
evoluindo e há nova estraté-
gia: empossar a deputada Elsa 
Artadi, aliada de Puigdemont, 
para presidir a instituição. A 
ideia é que Puigdemont seja o 
presidente e siga governando 
desde Bruxelas, enquanto Elsa 
faria a parte executiva em nome 
dele. Não há ainda a confi rma-
ção de que essa estratégia será 
posta em prática, apesar de 
deputados do JuntsXCat terem 
afi rmado que sim.

Presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont.

O Ministério da Justiça (MJ) 
enviou ao ministro Luiz Fux, 
do STF, um parecer que rejeita 
o argumento da defesa do ita-
liano Cesare Battisti. Segundo 
o órgão, “não tem cabimento” 
a alegação de que a decisão do 
ex-presidente Lula de manter 
Battisti no Brasil não possa 
ser alterada por Temer. Assi-
nado pela advogada da União, 
Andrea La Rocque Ferreira, 
o parecer foi aprovado pelo 
ministro Torquato Jardim e 
protocolado no STF na última 
terça-feira (6).

Em outubro do ano passado, 
Fux, relator do caso, reautuou 
o processo do italiano na Cor-
te como uma reclamação. O 
parecer do MJ vem após Fux 
solicitar informações sobre 
o argumento da defesa de 
Battisti de que a decisão de 
Lula não pode ser alterada 
por um eventual ato do atual 
presidente, Michel Temer. Em 
2010, Lula benefi ciou Battisti 
com um decreto que impediu 
sua extradição.

Battisti foi condenado na 
Itália à prisão perpétua por 
quatro assassinatos cometi-
dos na década de 1970, quan-
do era militante do partido de 
extrema-esquerda Proletários 

Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por quatro 

assassinatos cometidos na década de 1970.
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A norma criou o Conselho 
Federal de Contabilida-
de (CFC). O principal 

ponto da proposta é defi nir as 
atribuições exclusivas das duas 
categorias da contabilidade.

O projeto define 48 atri-
buições privativas de con-
tadores e cinco de técnicos 
de contabilidade, desde que 
sob orientação dos primeiros. 
Entre as privativas dos con-
tadores estão: - elaboração 
de relatórios contábeis e 
financeiros de qualquer tipo 
ou natureza; controle e ava-
liação da gestão econômica, 
financeira e patrimonial das 
empresas; avaliação patrimo-
nial e verificação de haveres 
e obrigações dos clientes, 
inclusive de natureza fiscal; 
implantação de planos de de-
preciação, amortização e dife-
rimento, bem como de even-
tuais correções monetárias 
e reavaliações; elaboração 
de planos de determinação 
das taxas de depreciação e 
exaustão dos bens materiais 
e de amortização dos valores 
imateriais, entre outras.

Simone Morgado: “As prerrogativas não são privilégios.

Na verdade, elas asseguram os direitos

elementares para a atuação do profi ssional”.
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Por unanimidade, o Plenário 
do Senado aprovou o projeto 
que obriga a instalação, em 180 
dias, de bloqueadores de sinal de 
telefones celulares em peniten-
ciárias e presídios. Do senador 
Eunício Oliveira, a proposta 
obteve o voto favorável de 60 
senadores e será encaminhada à 
Câmara. Ao concluir a votação, o 
presidente do Senado salientou 
o apoio de todos os partidos. “A 
aprovação do projeto por unani-
midade mostra que estamos no 
caminho certo”.

O projeto atribui à União a 
responsabilidade pela instala-
ção dos equipamentos com re-
cursos do Fundo Penitenciário 
(Funpen) e apoio dos estados. 
De acordo com emenda apre-
sentada pelo senador Lasier 
Martins (PSD-RS), as opera-
doras, por sua vez, franquearão 
acesso irrestrito às informações 
para que as autoridades tor-
nem mais efi ciente o combate 
à criminalidade, uma vez que 
parte do interior dos presídios a 
organização de diversos crimes.

O senador lembrou que re-
presenta um estado com um 
dos mais altos índices de cri-

Senado avalia isenção 
tributária oferecida 
pelo Paraguai

O Plenário do Senado aprovou 
ontem (8) a formação de uma 
comissão externa para avaliar 
o sistema de isenção tributária 
adotado pelo Paraguai. O pedido 
para criar o grupo de trabalho 
partiu do senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM), que chama atenção 
para o grande número de empresas 
brasileiras migrando para o país 
vizinho. A intenção do senador é 
visitar a Zona Franca de Maquila, 
que tem atraído os empresários 
brasileiros com tributações mais 
baixas. 

Segundo ele, é um movimento 
que não vai atingir somente a 
Zona Franca de Manaus, mas ou-
tros estados, como Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul e até São Paulo. “São 
grandes empresas que estão em um 
movimento coordenado, sistêmico 
e indo para uma zona de isenção 
fi scal que produz 100% para ex-
portar para o mercado doméstico 
brasileiro”, afi rmou, ao pedir apoio 
para aprovação do requerimento.

O chamado regime de Maquila  
foi criado por lei pelo governo 
paraguaio para incentivar a indus-
trialização no país. A lei estabelece 
isenção de impostos para que as 
empresas importem máquinas 
e matérias-primas, desde que o 
produto fi nal seja destinado à ex-
portação. As exportações dessas 
empresas são taxadas com um 
único tributo de 1% sobre o valor 
agregado em território paraguaio 
quando a mercadoria sai do país. 
A comissão externa terá seis in-
tegrantes e vai funcionar por seis 
meses. Os senadores pretender 
ainda realizar audiências e reuniões 
com organismos internacionais 
(Ag.Senado).

Do presidente do Senado, Eunício Oliveira, o projeto que torna 

obrigatório o bloqueio de celulares em presídios

segue para a Câmara.
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Projeto atualiza profi ssões 
da contabilidade e defi ne 

atribuições exclusivas
Tramita na Câmara projeto da deputada Simone Morgado (PMDB-PA) que atualiza as competências e 
os direitos de profi ssionais da contabilidade (contadores e técnicos)

e conceder aos profi ssionais a 
segurança e a tranquilidade ne-
cessárias ao exercício da ativi-
dade. Hoje, as prerrogativas dos 
profi ssionais de contabilidade 
estão elencadas em resoluções 
do CFC. “As prerrogativas não 
são privilégios. Na verdade, 
elas asseguram os direitos 
elementares para a atuação do 
profi ssional contábil e balizam o 
processo decisório dos gestores 
e a transparência das contas, 
sejam públicas ou privadas”, 
disse Morgado. 

O projeto elenca um rol de 
direitos dos profi ssionais de 
contabilidade, como a invio-
labilidade do local de trabalho 
e das informações relativas à 
atividade, a possibilidade de 
ingressar livremente em ses-
sões de órgãos pertinentes à 
atividade, e a recusa em depor 
como testemunha em processo 
contra cliente ou ex-cliente, 
bem como de apresentar fato 
que constitua sigilo profi ssio-
nal. O projeto tramita de forma 
conclusiva nas comissões de 
Trabalho; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Algumas das atribuições 
previstas, como avaliação 
patrimonial e elaboração de 
orçamentos para entidades 
públicas ou privadas, são hoje 
executados por profi ssionais 
da contabilidade, engenheiros 
e economistas. Com o projeto, 
apenas os primeiros terão 
essa prerrogativa. Para evitar 
conflitos, a proposta define 
21 atividades compartilhadas, 

que podem ser executadas por 
outras profi ssões. Entre estas 
estão o auxílio em auditorias 
internas, o assessoramento 
fi scal, a realização de planeja-
mento tributário e a elaboração 
de projetos e estudos sobre 
operações fi nanceiras.

A deputada explica que a 
intenção do projeto é preparar 
a profi ssão para os padrões 
internacionais da contabilidade 

Ministério da Justiça nega 
argumento de defesa de Battisti

Armados pelo Comunismo. O 
parecer do STF relembra outro, 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), no qual se afi rmou que a 
decisão de não entregar Battisti 
ao governo italiano constitui 
ato político, “exercido em juízo 
discricionário”. “Dessa forma, 
havendo liberdade de decisão, 
é possível a revisão do ato ha-
vendo alteração no panorama 
das circunstâncias ponderadas 
para justifi car a não entrega do 
extraditando”, aponta.

A defesa de Battisti defende 
que o ato de um presidente não 
pode ser revisto, e que a mu-
dança ofenderia “o princípio da 

segurança jurídica, do qual de-
correm os princípios da boa-fé 
e da proteção da confi ança”. 
O MJ também considera im-
procedentes todas as outras 
argumentações da defesa do 
italiano ao STF. Entre elas, a 
alegação de que ele não pode 
ser extraditado porque casou 
com uma brasileira e tem um 
fi lho no Brasil, o qual é seu 
“dependente economicamen-
te”. Quando Fux reautuou o 
processo de Battisti, no ano 
passado, o julgamento sobre o 
italiano foi adiado e ainda não 
há previsão para ser retomado 
(ANSA).

Instalação obrigatória de bloqueadores 
de celulares em presídios

minalidade do pais, que ainda 
abriga o Presídio Central, que 
o senador classifi cou como o 
pior do pais. Somente em no-
vembro de 2017, afi rmou, 270 
celulares foram apreendidos no 
presídio de Passo Fundo (RS) 
pelos agentes penitenciários. 
“Hoje já há uma tecnologia 
que concentra o bloqueio para 
o lado de dentro de presídios 
e penitenciárias, isolando os 
vizinhos que temem que os 
seus celulares sejam atingidos”, 
acrescentou o senador.

Já emenda apresentada pelo 
líder do governo, senador Rome-
ro Jucá (PMDB-RR), defi ne que 
a concessão de novas outorgas 
para o serviço móvel celular e a 
renovação das atuais fi cará con-
dicionada à instalação, custeio e 
manutenção dos equipamentos. 
Relatora da matéria em Plená-
rio, a senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS) ressaltou que a 
proposta combate a comunica-
ção de detentos com o mundo 
exterior mediante o uso de 
celular e internet (Ag.Senado). 

Separatistas catalães ainda tentam 
acordo para formar governo

da região. 
Como a oposição certamente 

votaria contra uma iniciativa 
dessa natureza, os separatis-
tas já pensaram em criar um 
conselho puramente simbólico, 
para difi cultar que o Tribunal 
Constitucional se manifeste 
contra. Puigdemont, ao que pa-
rece, não desistirá de assumir a 
presidência da Generalitat (go-
verno da Catalunha) e seguirá 
buscando meios para realizar 
seu objetivo, mesmo estando 
na Bélgica (ABr).

O desafi o dos separatistas 
é conseguir que Puigdemont 
mantenha a direção política do 
governo, mesmo estando em 
uma situação jurídica complica-
da: autoexilado na Bélgica, com 
ordem de detenção na Espanha. 
Uma saída que foi sugerida 
pelos independentistas para 
conseguir manter Puigdemont 
como líder da Catalunha é a 
criação de um Conselho da Re-
pública, que teria de ser criado 
por meio de uma reforma na Lei 
da Presidência e do governo 



Todo profi ssional busca 

ser reconhecido e ter 

sucesso na carreira

Os mais ambiciosos 
dedicam-se a escalar 
a pirâmide corporati-

va rumo ao topo, enquanto 
outros querem atingir pro-
fundidade em suas áreas de 
especialização. Independente 
do planejamento individual de 
carreira é importante contar 
com bem mais do que a sorte 
na hora de encontrar novas 
oportunidades. 

Nesse sentido ser descoberto 
por um headhunter pode ser con-
siderado um importante passo 
no amadurecimento profi ssional, 
uma vez que fi ca explicito que 
você se tornou objeto de desejo 
no seu mercado de atuação. De 
maneira muito prática, o primeiro 
passo para ser encontrado por 
um recrutador é fazer um bom 
trabalho e destacar-se em seu 
mercado de atuação. 

Os bons profi ssionais con-
seguem, ao longo da carreira, 
construir uma fama positiva 
para o mercado e isso, por 
si só, fará com que você seja 
descoberto quando surgir uma 
oportunidade para seu perfi l 
de atuação. Tão importante 
quando deixar uma boa im-
pressão pelas empresas que 
passar, é manter seu perfi l 
nas redes sociais sempre 
atualizado. Principalmente o 
perfi l do LinkedIn, rede social 
voltada para relacionamentos 
profi ssionais. 

Mais do que manter o perfi l 
atualizado com o as empresas 
que trabalhou, é importante 
descrever as atividades e proje-
tos realizados. Durante a busca 
por profi ssionais, o headhunter 
utiliza palavras chaves para en-
contrar o perfi l, e essas palavras 
não necessariamente estão no 
título dos cargos. Além disso, o 
profi ssional precisa aprender a 
preencher o currículo para ser 
visto da maneira que deseja.  

No mercado de marketing e 
vendas, por exemplo, é impor-
tante descrever as atividades 
realizadas pensando no próxi-
mo passo que quer atingir na 
carreira. Uma dica muito im-
portante na hora de construir o 
currículo é manter a descrição 
das atividades técnicas. Caso o 
perfi l técnico do currículo seja 
compatível com a descrição 
esperada para a vaga, o perfi l 
comportamental será validado 
na fase de entrevistas.

Se o profi ssional estiver ativo 
na busca por uma recolocação 
ou por uma nova oportunidade, 
meu conselho é dedicar tempo 
na construção do currículo. 
Mais do que quantidade de 
informação é preciso ter 
assertividade e foco. Mirar 
naquilo que deseja e preencher 

o currículo para conquistar 
esse objetivo. Muitas vezes é 
importante até adaptar o seu 
currículo para cada vaga e 
empresa que desperte o seu 
interesse, ressaltando em cada 
uma delas aquilo que mais sal-
tará aos olhos do recrutados, 
ou seja, suas experiências mais 
relevantes para a ocupação 
daquele cargo.

É fundamental tomar cuida-
do para ser discreto na busca, 
caso esteja trabalhando. Apesar 
de ser absolutamente normal 
procurar novas oportunidades 
de carreira ainda existe um tabu 
no mundo corporativo, onde se 
o profi ssional está procurando 
emprego significa que este 
está insatisfeito. Nesse caso o 
mais importante é continuar 
desempenhando um excelente 
trabalho e fazendo as entregas 
que precisam ser feitas. Dessa 
forma, no momento em que 
precisar pedir demissão, você 
evitará ressentimentos e saberá 
que fez o melhor trabalho pos-
sível no período em que esteve 
na empresa. 

Apesar de ser a dica mais 
dada por recrutadores, vale o 
reforço: nunca minta no currí-
culo. Parece óbvio, mas ainda 
pegamos muito candidatos co-
metendo esse erro que destrói 
a credibilidade do profi ssional. 

Passada a fase de ser desco-
berto pelo headhunter vem a 
segunda parte do processo se-
letivo: a entrevista! Tão temida 
e aguardada pelos profi ssionais, 
a entrevista é a melhor chance 
de mostrar o quanto você deseja 
preencher a cadeira disponível. 
Além de muita energia e dispo-
sição, é fundamental estudar 
sobre a empresa, o mercado 
de atuação e até mesmo sobre 
algumas correntes. 

Demonstrar real interesse 
é a melhor maneira de deixar 
uma boa impressão. Agora, se 
você não estiver tão afi m assim 
da oportunidade, nem aceite o 
convite para o bate papo, isso 
demonstra respeito pelo seu 
tempo e pelo tempo do recru-
tador também. O sucesso de 
um processo seletivo depende 
de uma sinergia muito grande 
entre candidato, vaga e empre-
sa contratante. É indispensável 
ser autêntico e honesto para 
não criar expectativas ruins 
para ambos os lados. 

Por fi m, se eu pudesse te dar 
apenas um conselho para ser 
notado por um headhunter se-
ria: mais do que simplesmente 
ser visto/encontrado, faça com 
que você seja lembrado.

(*) - Formada em administração de 
empresas pela PUC-SP, é headhnter 

na Trend Recruitment com seis anos 
de experiência no recrutamento 

e seleção para o mercado de 
marketing e vendas (https://www.

trendrecruitment.com/pt).

Como ser descoberto 
por um headhunter?

Débora Lima da Cunha (*)
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EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
A empresa pode não aprovar um empréstimo consignado, mesmo 
que esteja dentro dos requisitos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA VAI FRACIONAR EM DUAS AS FÉRIAS INDIVIDUAIS DO 
FUNCIONÁRIO, EM CADA PERÍODO FRACIONADO PODERÁ CONCE-
DER O ABONO PECUNIÁRIO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entende-se 
que o abono pecuniário recairá sobre a totalidade do período que o 
empregado tem direito, e não sobre cada período fracionado. Lembra-
mos que o abono pecuniário corresponde a 1/3 (um terço) do período 
de férias a que o empregado tiver direito.

MEI COMO SÓCIO EM OUTRA EMPRESA
MEI pode ser sócio de outra empresa e recolher INSS. Quais são as regras 
corretas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTA DO SALÁRIO FAMÍLIA
A base de cálculo do salário família é sobre o salário bruto? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO SERÃO AS FÉRIAS PARA QUEM TRABALHA MEIO PERÍODO 
COM A REFORMA TRABALHISTA, SERÁ 30 DIAS?

De acordo com a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), como houve 
a revogação do art. 130-A da CLT, independentemente da jornada de 
trabalho do empregado (meio período), o empregado terá direito a 
30 dias de férias. É possível ser fracionado férias, desde o empregado 
concorde. Base legal: art. 134, § 3º  da CLT.

CIRURGIA ESTÉTICA
Qual a base legal para a funcionária efetuar cirurgia plástica, com fins 
de estética, com direito ao afastamento médico? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à IRMA SANTOS BRITO (CPF 274.176.768-80 RG 35.107.751) que se 
determinou o bloqueio on-line de contas e ativos financeiros em seu nome, nos autos da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo nº 0013492-92.2010.8.26.0007), em curso 
perante a 4ª Vara Cível do Foro Regional VII Itaquera da Comarca de São Paulo/SP, que em face de si 
move CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE LTDA, 
culminando na restrição parcial de valores, em 28/11/2014 no importe de R$1.892,39 (um mil oitocentos e 
noventa e dois reais e trinta e nove centavos). Estando a Executada em lugar ignorado, foi deferida a 
intimação acerca da penhora através de edital em cumprimento aos artigos 841, §1º e seguintes do 
Código de Processo Civil. Assim, fica intimada a Executada acerca da penhora, bem como para, caso 
queira, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos quanto a penhora realizada nos termos § 1º 
do artigo 917 do mesmo diploma legal. A ausência de manifestação no prazo mencionado autorizará o 
levantamento do valor penhorado em favor da Exequente como pagamento parcial do crédito exequendo, 
com o seguimento da Execução pelo valor residual. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2017. 

42ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0153201-86.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ODONTO SP 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 08.626.846/0001-43, na pessoa 
de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Cristofoli Equipamentos de Biossegurança-ltda, alegando em síntese a cobrança de R$ 
263.725,08 (Abril/2012), referente aos cheques nº 850621 e nº 850623 no valor de R$ 22.000,00 cada 
e, nº 850622 e nº 850624 no valor de R$ 22.274,47 cada, devolvidos e não pagos, mais R$ 
175.176,14 das duplicatas inadimplidas até o mês de Maio/2010, oriundos da aquisição de 
suprimentos odontológicos realizados em 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados RICCIS CAR MULTIMARCAS 
LTDA-ME (CNPJ 01.200.091/0001-7) e demais interessados, que expedido na Ação de Indenização 
por Dano Moral, Processo de nº 0006176-98.2005.8.26.0008, em trâmite perante a 1ª Varal Cível 
do Fórum do Tatuapé - Comarca da Capital/SP, requerida por ESPÓLIO DE CLÁUDIO ALVES 
DOS SANTOS representado por, TAIS DE LIMA FELISBERTO (CPF 170.989.828-30). Nos termos 
do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal 
de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 
1. DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo marca ASTRA/GM, na cor preta, placas LCR3081, ANO/
FABRICAÇÃO, 1999/1999, Chassi 9BGTT08C0XB317960 RENAVAM 714769843. OBS: Conf. 
pesquisa realizada no site da Secretaria da Fazenda(02/02/18) https://www.ipva.fazenda.sp.gov.
br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx e www.dividaativa.pge.sp.gov.br constam débitos no Total 
de R$ 7.799,11. 2. AVALIAÇÃO: R$ 10.475,00 (janeiro/2018 - Conf. Tabela FIPE). 3. DÉBITO 
EXEQUENDO: R$ 185.874,42 (Fls. 877 dos autos). 4. VISITAÇÃO - Rua Mariano de Souza, 425, 
Chácara Santo Antonio (Zona Leste), São Paulo /SP, CEP 03411-090. 5. DATAS DOS LEILÕES 
- 1º Leilão começa em 20/03/2018, às 13h15min, e termina em 23/03/2018, às 13h15min 
e; 2º Leilão começa em 23/03/2018, às 13h16min, e termina em 12/04/2018, às 13h15min. 6. 
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance 
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, 
ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os executados, 
RICCIS CAR MULTIMARCAS LTDA(ME) e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos 
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da Lei. São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste
notificar o contratante abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A
não regularização integral no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais
pendências, favor ligar para (11) 3293-1512.” Matrícula: 564168 - Recibo:  403417 - Sigla: DGR -
CPF Parcial: ***214.838** - Valor: 451,51 - Compet1: nov/17 - Dias de atraso: 232 - Plano: Pleno;
Matrícula: 564168 - Recibo:  501219922 - Sigla: DGR - CPF Parcial: ***214.838** - Valor: 584,87 -
Compet1: jan/18 - Dias de atraso: 292 - Plano:  Pleno.

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 

netjen@netjen.com.br

O Presidente da ABRAFIPA - Associação Brasileira 
das Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros 
e Equipamentos para Tratamento de Água, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 15-d do Estatuto Social, 
convoca todos os associados, quites com a tesouraria, para 
a Assembleia Geral Ordinária – AGO, que será realizada 
na sede social sita à Avenida Paulista, 2444 - 10º andar, 
conjunto 103, São Paulo/SP, no dia 06.03.2018, às 13:30 
horas em primeira e às 14:00 horas em segunda chamada, 
quando serão tratados os seguintes assuntos: 1)Discutir 
e votar o relatório das atividades, e as contas de 2017; 2)
Aprovação de orçamento para 2018; 3)Assuntos de inte-
resse geral. São Paulo, 09 de fevereiro de 2018. Moacyr 
J. Domingues – Presidente

Luiz Sayão (*)

O anúncio de Donald Trump causou 
comemorações e protestos em todo 
o mundo. Todavia, a paixão de mui-

tos nem sempre é acompanhada de muita 
compreensão do confl ito árabe-israelense. 
Jerusalém e a Terra Prometida têm históri-
co complexo. Os judeus perderam a cidade 
na época romana (ano 70/135), que depois 
torna-se cidade cristã bizantina (325-638), 
até a conquista árabe muçulmana do sécu-
lo VII. O domínio árabe é sucedido pelos 
cruzados europeus (1099-1187). Mas, os 
cruzados são derrotados por Saladino (líder 
curdo) e deixam a Terra Santa em 1291. 

Até 1517 o domínio passou a ser dos 
mamelucos, dinastia islâmica de origem 
turca. A partir do século XVI, o Império 
Otomano turco passa a ser senhor da 
região por 400 anos, até 1917, ocasião da 
derrota turca na I Guerra. As muralhas da 
cidade velha são desse período. A derrota 
turca trouxe o mandato britânico até 1947. 
Vale observar que nem judeus nem árabes 
governaram a Terra Santa e Jerusalém 
por muitos séculos. Os interesses ingleses 
trouxeram decorrências difíceis para a 
região, para judeus e árabes. A presença 
judaica sempre foi constante na terra de 
seus ancestrais, ainda que como minoria. 

O movimento sionista, decorrente do 
antissemitismo europeu, e o surgimento 
dos fascismos, levaram milhares de judeus 
para Israel. Ao mesmo tempo, os árabes, 
depois de sofrer sob domínio turco (mi-

lhares imigraram para o Brasil), viam no 
novo momento a chance de governar a 
terra histórica e religiosamente importante 
para eles. Sonhos e promessas para os 
dois povos não se defi niram como se podia 
desejar. O barril de pólvora se acendeu. O 
confl ito se defi niu.

Os judeus aceitaram a resolução da ONU, 
rejeitada pelos árabes. Israel lutou para 
existir. Foi uma luta difícil nas guerras de 
1948, 1967 e 1973. A cada vitória judaica, 
os árabes locais, os palestinos, perdiam 
força, terras e fugiam como refugiados. 
Apesar da coalisão de países árabes contra 
Israel, o país saiu vitorioso e fortalecido 
em 1967 e 1973. Todavia, os judeus que 

Jerusalém capital de Israel: 
uma questão religiosa?

A decisão americana de 6/12/2017, contida por 22 anos, de reconhecer Jerusalém como capital de 
Israel trouxe turbulência internacional

Jerusalém

viviam por séculos em países muçulmanos 
tiveram que fugir. Quase um milhão deles 
refugiou-se em Israel.

Jerusalém, pela proposta da ONU, de-
veria ser uma cidade internacional, livre 
para judeus, cristãos e muçulmanos. To-
davia, a cidade foi ocupada pela Jordânia, 
de 1948-1967. Mas, Israel, ao derrotar a 
coalisão de países árabes, tomou a cidade 
dos jordanianos e a unifi cou, tornando-a 
sua capital há 50 anos. A cidade chegou 
a ser reconhecida por diversos países. 
Todavia, a conquista israelense não foi 
reconhecida. A disputa iria se tornar cada 
vez mais política e econômica.

Nas últimas décadas os fracassados pla-
nos de paz têm trazido desânimo e feito 
sofrer a população judaica e palestina. A 
situação tem piorado. A leitura superfi cial 
pode sugerir que a questão é apenas reli-
giosa. É mais complexa. Pouca gente ima-
gina, por exemplo, que há grupos judaicos 
ortodoxos contra o Estado de Israel. Há 
judeus sionistas radicais de perfi l secular. 
Há muçulmanos muito religiosos, como 
os sufi stas, que não se envolvem neste 
confl ito. E existem muçulmanos nominais, 
radicais contra Israel.

A decisão adequada é em favor dos dois 
estados. Israel deve conter os seus radicais, 
religiosos ou seculares, e controlar os as-
sentamentos indevidos na Cisjordânia. Por 
outro lado, o mundo árabe precisa reconhe-
cer Israel. A ONU decidiu há 70 anos! Como 
protestar pela capital de um país que nem 
é reconhecido. Os movimentos terroristas 
têm que ser rechaçados e banidos. Não se 
constrói nada dessa maneira. A ofensiva 
jihadista é inaceitável.

As razões religiosas em favor da Jerusa-
lém judaica, cristã e muçulmana podem ser 
levantadas, mas é preciso reconhecer que a 
base de todas é a tradição judaica. A cidade 
é a alma do judaísmo, e tem importância 
menor no cristianismo e no Islã. Os judeus 
não têm para onde ir; cristãos e muçulmanos 
têm dezenas de países onde estarão bem e à 

vontade. Mas, é preciso sentir a grande perda 
palestina. A perda, em grande parte, é reli-
giosa, mas não como se pode imaginar. Quem 
visitar a Jerusalém judaica sente liberdade 
e tolerância religiosa, mas quem visita um 
espaço islâmico não verá a mesma situação. 

Os valores que Israel têm hoje: demo-
cracia, liberdade, tolerância religiosa, 
diversidade, valor da vida, imprensa livre, 
entre outros, marcam uma maneira de 
conceber a fé e a sociedade com a qual 
posso me identifi car. Mas, nas sociedades 
onde o islã jihadista se instala não há futu-
ro. Enquanto Israel cresce em educação, 
ciência e liberdade, os palestinos e o mundo 
árabe distanciam-se de uma sociedade 
equilibrada e promissora. Os problemas 
dos palestinos são os mesmos de muitos 
outros países do Oriente Médio. 

O problema maior é interno! É triste! 
É gente amável e hospitaleira, de grande 
potencial, mas são liderados por quem não 
pode ajudá-los. Os EUA têm o direito de 
defi nir sua política externa, assim como a 
China, que em 2016, afi rmou reconhecer 
Jerusalém como cidade palestina. Israel 
decide qual é sua capital. Os demais países 
podem avaliar as decisões e se posicionar. 
É difícil entender como a decisão ameri-
cana pouco incomodou o Egito e a Árabia 
Saudita, mas foi uma afronta para a Suécia 
e muitos países europeus. Parece que as 
reações têm outros vetores em vista, como 
o desejo de primazia da Turquia, do Irã e 
da Rússia na região. 

O mercado muçulmano mundial, a 
importância do petróleo e o receio do 
terrorismo também infl uenciam a situação. 
Enquanto isso, gente comum, crianças e 
jovens promissores, judeus e palestinos, 
são prejudicados e assassinados. É preciso 
desesperadamente buscar paz de verdade. 

Devemos orar pela paz deste mundo, 
orar pela paz de Jerusalém.

(*) - É pastor, teólogo e hebraísta da Igreja Batista 
Nações Unidas/SP.

O anúncio de Donald Trump causou 

comemorações e protestos em todo o mundo.
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A Câmara dos Deputados 
analisa o projeto que aumenta 
de 65 para 70 anos a idade a 
partir da qual se torna obriga-
tória a renovação a cada três 
anos do exame de aptidão 
física e mental necessário à 
habilitação. Apresentado pelo 
deputado Simão Sessim (PP-
-RJ), o projeto altera o Código 
de Trânsito Brasileiro 

Para ele, a idade pode ser es-
tendida para 70 anos sem pre-
juízos à segurança do trânsito. 

“Essa alteração estará mais 
condizente com a realidade 
atual de inúmeros idosos que, 
cada vez mais, chegam aos 
65 anos esbanjando saúde”, 
disse. “Ademais, exames tão 
frequentes oneram desne-
cessariamente o condutor”, 
completou. A proposta será 
analisada, em caráter con-
clusivo, pelas comissões de 
Viação e Transportes; e de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Renovação obrigatória 
de habilitação

a cada três anos

Projeto que aumenta de 65 para 70 anos a idade a partir da qual 

se torna obrigatória a renovação

Divulgação
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Especial
Fotps: João Carlos Martins.

Cristina Índio do Brasil/Agência Brasil

É desse jeito que a carnavalesca Rosa Magalhães faz o 
convite para o público acompanhar o desfi le da Portela 
este ano, com o enredo "De Repente de Lá Pra Cá e 

Dirrepente de Cá Pra Lá". A escola será a segunda a entrar 
na Marquês de Sapucaí na segunda-feira (12) e vai levar 
para a passarela do samba a “vida incerta de imigrantes” 
judeus, conforme o texto de apresentação do enredo.

A Azul e Branco, localizada no limite entre os bairros 
de Madureira e Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, vai 
mostrar a história de judeus que fugiram de perseguição 
por não poderem praticar a sua religião. Eles saíram de 
Portugal e se instalaram na Holanda e depois vieram 
para o Brasil, mais precisamente para o Recife, na época 
em que Pernambuco estava sob o governo holandês, no 
comando de Maurício de Nassau, que tomou o território 
para explorar as riquezas do local.

Anos depois, com a retomada das terras pelos portu-
gueses, novamente os judeus tiveram que sair: parte foi 
para a Holanda, uns para o Caribe e outros buscaram um 
destino mais longe, foram para a região da Nova Ams-
terdã, que mais tarde passou a se chamar Nova York. “O 
enredo tem uma parte que é no Recife, que é o Recife 
holandês, tem uma parte que é a viagem – quando são 
expulsos – e tem uma parte quando eles chegam para 
fundar outra colônia em Nova York, que era também um 
empório da Companhia das Índias”, adiantou.

Alegorias marcantes foram realizadas pela carnavalesca 
para contar essa história. 
A da cidade nordestina é 
representada pelas casas co-
loridas do centro histórico, 
onde foi inaugurada a Kahal 
Zur Israel, primeira sinagoga 
das Américas. A parte da 
viagem vem representada 
por uma enorme embarca-
ção, com detalhes de piratas, 
para lembrar que os judeus 
sofreram ataques durante 
o trajeto. A cidade de Nova 
York vem caracterizada com 
um símbolo da cidade que é 
a Estátua da Liberdade.

Títulos
A carnavalesca, que coleciona sete campeonatos – o primei-

ro no Império Serrano, cinco na Imperatriz Leopoldinense e 
o último na Vila Isabel –, voltou este ano à Portela, onde já 
tinha elaborado fantasias em carnavais passados. De início, 
a escola tinha outro enredo, não revelado por ela. Foi neces-
sário fazer uma negociação com a diretoria para a escolha.

Detalhe do carro da Portela que representa a viagem dos judeus do Brasil para Nova Amsterdã –
mais tarde chamada de Nova York.

O primeiro carro alegórico a entrar na avenida terá a presença de integrantes da Velha Guarda.

Cristina Índio do Brasil/ABr
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Portela lembra na avenida os imigrantes 
judeus que se instalaram no Recife

“Minha gente, se prepare / Que essa história vale a pena/ Tome assento, se acomode/ E vejam quem entra em 
cena / E quem sai, e onde se passa, / Onde termina, ou começa,/ De onde vem ou se destina”

“O ideal é já se organizar, mas, em princípio, você 
não sabe quais são as propostas que vai receber. 

Tudo é complexo”, contou 
Rosa Magalhães, acres-
centando que, depois de 
conseguir a aprovação, 
pôde desenvolver tudo da 
maneira como tinha pro-
gramado para apresentar 
no desfi le. Além disso, as 
restrições orçamentárias 
impactaram o andamento 
dos trabalhos. O enredo 
de 2018 não contou com 
patrocínio privado e os 
recursos municipais foram 
reduzidos à metade.

Em compensação, os componentes da escola vão para 
a passarela com o que têm de melhor e com a expecta-
tiva de serem campeões novamente. No ano passado, a 
Portela dividiu o título com a Mocidade Independente 
de Padre Miguel, da zona oeste, mas agora, quer exclu-
sividade no campeonato.  “O componente da Portela 
é muito decidido. Ele quer ganhar de qualquer modo", 
contou Rosa.

Orgulho de fazer parte
No barracão da escola, o clima é de animação. Elizabeth 

Sá de Oliveira, a Beth, é auxiliar pelo quarto ano conse-
cutivo do almoxarifado do barracão, onde são guardados 
os materiais usados para a elaboração de fantasias e dos 
carros alegóricos. A todo momento, chegam profi ssionais 
fazendo os seus pedidos. O controle da saída de tudo 
tem que ser rígido para evitar desperdícios e deixar tudo 
dentro do orçamento.

“Julgo o nosso trabalho como bastante importante por-
que recebemos, armazenamos e distribuímos o material 
que precisam para a confecção do carnaval. A demanda 
aumenta conforme vai chegando o carnaval”, contou Beth, 
relatando que às vezes tem precisado fazer horas-extras. 
Como portelense, a auxiliar do almoxarifado considera 
gratifi cante poder acompanhar a preparação do que a 
escola levará para a Sapucaí.

 “Quando chega na avenida, a emoção é imensa, por-
que você percebe que fez parte daquilo ali. Tá lindo? Tá 
sendo elogiado? É motivo de muito orgulho”, disse Beth, 
sorridente. No dia do desfi le, além de participar, ela ajuda 
os componentes a subir em um dos carros alegóricos na 
concentração. 

Velha Guarda
Rosa Magalhães revelou um cuidado particular da 

tradicional escola com a prestigiada Velha Guarda da 
Portela. O fi gurino dos componentes da ala de veteranos 
da escola já foi entregue. “Graças a Deus está pronta com 
tudo. Não está me deixando nervosa”.

Para prestigiá-los, Rosa ainda reservou lugar espe-
cial no Abre Alas, primeiro carro alegórico a entrar na 
avenida, para integrantes da Velha Guarda, entre eles 
Vilma, ex-porta bandeira da escola, o compositor e cantor 
Monarco e a Tia Surica, cantora e umas das principais 
Yabás –cozinheiras da famosa feijoada da Portela e de 
outras comidas populares. “Acho que são pessoas im-
portantes dentro da escola. Tem que tirar o chapéu para 
este pessoal. São pessoas que batalharam e trabalharam 
muito pela escola também”, contou.

A carnavalesca Rosa Magalhães trabalhando no 
barracão da Portela.
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No caminho rumo à 

transformação digital, 

gerir efetivamente o 

parque de TI é crucial 

para o sucesso da 

jornada

Afi nal, o monitoramento 
constante e proativo da 
infraestrutura de tecno-

logia permite uma visão clara 
do ciclo de vida das soluções, 
além de otimizar a utilização 
de recursos (financeiros e 
humanos), prevenir problemas 
de segurança e, assim, garantir 
a continuidade do negócio. 
Mas, com tantas tecnologias 
novas e disruptivas surgindo, 
essa missão tem sido cada vez 
mais complexa.

Eu mesmo sinto os desafi os 
em meu dia a dia. Quando 
você é o responsável pelo 
time que mantém a empresa 
conectada e com os sistemas 
rodando, as responsabilidades 
são enormes. Se as aplicações 
estão hospedadas “em casa”, 
há a preocupação com perda 
de dados e desligamento de 
servidores e equipamentos 
de rede. Se estão em cloud, 
há a apreensão de não haver 
conectividade sufi ciente e se 
as subscrições suportam o que 
os usuários precisam utilizar.

Nesse cenário, ouço, diaria-
mente, algumas perguntas: 
para as quais tento encontrar 
as melhores soluções. Separei, 
a seguir, os questionamentos 
mais comuns, que também 
podem ajudar você, gestor de 
TI, a lidar com os desafi os do 
dia a dia.

1. Minhas aplicações 

e infraestrutura estão 

sendo bem cuidadas?

Tratar do gerenciamento de 
ambiente é uma tarefa difícil - 
talvez a mais difícil. O usuário 
está acostumado com as apli-
cações sempre funcionando, 
sem demora, nem indisponi-
bilidade. E manter essa (boa) 
experiência é o mínimo que se 
espera do time de TI. Porém, 
para que esse mínimo seja 
atingido, é necessário dispor 
de uma série de ferramentas, 
como IT Service Management, 
Application Performance 
Management,Network Ope-
rations Management, Virtua-
lization Management, além da 
implementação de  processos, 
como os baseados no ITIL, 
para organizar e gerar metas. 
Somente assim é possível gerar 
os Indicadores-Chave de De-
sempenho, os famosos KPIs.  
Além disso, é essencial contar 
com equipes bem treinadas;

2. A infraestrutura 

está preparada para as 

demandas da empresa?

No mercado atual, com 
mudanças e adaptações cons-
tantes, apenas garantir que o 
ambiente da empresa esteja 
rodando não é mais sufi ciente. 
É necessário que os times de 
TI verifi quem essas mudan-
ças - e se antecipem a elas -, 

com a realização de análises 
de capacidade para garantir 
que sempre existam recursos 
disponíveis para absorver 
as demandas da empresa. O 
uso de tecnologias de cloud 
facilita esse trabalho, dando 
fôlego em períodos de pico ou 
de desenvolvimento de novas 
aplicações;

3. Nossos usuários estão 

utilizando as ferramentas 

corporativas ou estão 

resolvendo questões por 

conta própria?

Algo muito comum, hoje, é 
o que chamamos de shadow 
IT. Como os usuários já usam 
ferramentas de bate-papo, 
mensagens instantâneas, e-
-mails e compartilhamento de 
arquivos  fora do ambiente de 
trabalho, podem, ao chegar na 
empresa, achar as ferramen-
tas e os processos escolhidos 
“arcaicos”. É bem comum, 
por exemplo, a companhia 
ter planos de OneDrive e ter 
picos de utilização de Dropbox 
e iCloud. Ou, então, disponibi-
lizar salas virtuais de reunião 
e o Skype ser o recurso mais 
utilizado para relacionamento 
remoto com clientes e forne-
cedores. O segredo é escolher 
ferramentas corporativas que 
façam sentido para os fun-
cionários, não apenas para a 
equipe de TI. Os profi ssionais 
devem gostar das tecnologias 
escolhidas e confi ar nelas. Para 
garantir que os recursos sejam 
utilizados corretamente e com 
satisfação, a empresa deve 
medir o uso das ferramentas, 
identifi car áreas ou pessoas 
mais resistentes e investir em 
adoção e treinamento;

4. As conexões e os dados 

estão seguros? E estarão 

disponíveis em caso de 

falhas?

Sistemas de segurança da 
informação passaram a ser 
ainda mais importantes nos 
últimos anos e devem fazer 
parte de qualquer tipo de 
projeto. Seja em telefonia IP, 
em que as chamadas passarão 
a ser criptografadas, ou em um 
refresh de sistema operacional, 
em que todas as máquinas físi-
cas e virtuais passam a contar 
com ferramentas anti-APT 
(Advanced Persistent Threat), 
a segurança deve estar lá! Alia-
das à segurança, ferramentas 
de backup e gestão de dados 
continuam em destaque para 
evitar que as informações de 
usuários e sistemas sejam per-
didas devido a um ataque ou 
mesmo por falhas nos sistemas 
de arquivos da companhia.

Acima de tudo, é impor-
tante que os objetivos de 
TI estejam alinhados aos do 
negócio. Áreas de tecnologia 
que não oferecem benefícios 
diretos à companhia tendem 
a sofrer cada vez mais com a 
falta de recursos e a perda de 
visibilidade.

(*) É diretor de soluções e serviços 
da 2S Inovações Tecnológicas.

Quatro dores de cabeça 
na gestão do parque
de TI e como resolver

João Paulo Wolf (*)

News@TI
Veotex fi rma parceria com a Honeywell

@A Veotex, uma das principais empresas brasileiras no forneci-
mento de soluções em segurança eletrônica, anuncia acordo de 

cooperação operacional com a norte-americana Honeywell, multina-
cional com presença em 1250 pontos em mais de 100 países. Por meio 
dessa parceria, a Veotex terá todo o suporte técnico-operacional da 
engenharia da Honeywell para o fornecimento de equipamentos e ser-
viços de instalação e manutenção de sistemas de detecção e combate 
a incêndios. “ Teremos toda a assessoria técnica e acesso ao catálogo 
de equipamentos e soluções da Honeywell, que serão disponibilizados 
pela Veotex a todos os seus clientes. A Honeywell é a líder mundial em 
sistemas de detecção e combate a incêndios. Uniremos a expertise da 
Veotex no desenvolvimento e integração de sistemas de segurança, com 
a altíssima qualidade e enorme experiência operacional da Honeywell”, 
explica Claudio Gaspari, diretor-presidente da VEOTEX.

Case

@Uma das maiores empresas de gestão de relacionamento do país 
passará a contar dentro do seu portfólio de soluções com uma 

plataforma que reúne uma série de tecnologias como inteligência 
artifi cial, big data analytics, análise prescritiva e preditiva, dentro 
do conceito de Jurimetria, que utiliza métodos avançados de ciência 
de dados aplicados ao Direito. A Flex Relacionamentos Inteligentes 
escolheu o Convex Legal Analytics, da Softplan, como solução de 
jurimetria e passara a disponibilizar esta solução para seus clientes 
(www.fl excontact.com.br).

As redes sociais são um dos 
principais canais de comuni-
cação no mundo. Levantamen-
to recente da eMarketer, diz 
que um terço da população 
mundial - 2,46 bilhões - fazem 
uso das mesmas e a expectati-
va para os próximos três anos é 
que chegue a marca de 3,06 bi 
de usuários em todo o planeta.

Com um poder absoluto de 
infl uência, para quem busca 
inovar e transformar um 
mercado, o ato de se comu-
nicar com pessoas por meio 
das redes sociais, sejam elas 
clientes ou não, fazem com que as empresas, principalmente 
PMEs, quebrem a cabeça no desenvolvimento de estratégias 
assertivas em diferentes redes do tipo. 

O problema das marcas ao comunicarem com o público, de 
forma geral, pode muitas vezes estar no tipo de rede social 
usada. Marcas que falam com marcas, estão no Facebook de 
forma ativa, sendo que o correto deveriam estar em outro local, 
como o Linkedin. E vice-versa.

Confi ra qual tipo de comunicação deve ser usada em 

cada rede social específi ca:

Facebook

É uma rede de massa, com mais pessoas conectadas. É im-
portante que o empreendedor ou empresário use esse canal e 
todo o poder de infl uência de forma pessoal. É a forma mais 
rápida de interagir com as pessoas. Entretanto, logo no início 
deste ano, o Facebook surpreendeu as empresas por anunciar 
que o feed de notícias irá dar mais prioridades para comparti-
lhamento de amigos e familiares do que de marcas. Ou seja, a 
comunicação e a forma de comunicar está com os dias contados 
para as empresas.

Instagram

Embora seja uma rede social de fotos é possível usar a voz 
que ela tem também para buscar ser referência. Ainda é muito 
conhecida por ser uma rede social que conecta artistas com 
seus fãs. Não adianta só fazer anúncios. É a rede social que 
infl uenciadores "credenciam" as marcas para as redes. 

Entretanto, é possível que 
marcas também se tornem 
infl uenciadores. Por exemplo: 
ao invés de uma marca de 
macarrão fi car falando apenas 
de seu produto, que elabore 
receitas interessantes com 
massas, atraindo a atenção 
da pessoa.

Twitter

O Twitter já foi muito mais 
falado e conhecido do que 
hoje, mas ainda possui uma 
parcela importante de adep-
tos, principalmente entre 

adolescentes. É muito usado por empreendedores, empresá-
rios, empresas e celebridades para compartilhar informações 
relevantes para aquele público fi el que está ligado a ele. Para 
compartilhar informações de mercado em determinado evento 
é perfeito, pois você consegue pulverizar e viralizar de forma 
mais rápida.

LinkedIn

Certamente o público aqui será outro, mas o mais legal das 
redes sociais é que elas dão a voz certa que você precisa de 
forma global, atendendo a uma necessidade como um todo, 
sem erro e exagero. Diversas empresas, pessoas renomadas, 
empreendedores estão presente não só para buscar contrata-
ções e negócios, mas para estreitar relacionamento no setor 
corporativo também.

YouTube

Embora o Facebook também disponha de conteúdos em 
vídeo, esta rede social é essencial para quem quer comunicar, 
pois vídeos são o melhor meio para viralizar uma informação, 
uma ação pontual, participação em eventos, feiras entre outros.

Tudo que pode agregar valor, conhecimento à marca pode ser 
muito bem explorado no YouTube e com uma estratégia bem 
alinhada, até conseguir viralizar algum vídeo.

(Fonte: Kim Archetti é especialista em comunicação e redes sociais, CEO & 
Fouder do Awakim Academy – startup de educação com foco em comunicação 

e protagonismo).

Como as marcas devem se comunicar 
para terem destaque nas redes sociais

Juan D'Antiochia (*)

E os brasileiros (64%), ao 
lado dos chineses, são 
os povos mais dispostos 

a adotar a Internet das Coisas 
(IoT), e com ela os assistentes 
virtuais, de acordo com o es-
tudo Connected Consumer, da 
Worldpay1. No aspecto global e 
por faixa etária, 53% dos jovens 
entre 18 a 34 anos disseram que 
adotariam a tecnologia em suas 
vidas. E os adultos não fi caram 
muito distantes, com 43% deles 
se mostrando dispostos.

Por outro lado, ainda há algu-
mas barreiras que impedem que 
os consumidores abracem totalmente as tecnologias em IoT. Os 
assistentes virtuais, em particular, têm disputado espaço para 
usar todo o seu potencial no mercado. Confi ança - ou a falta dela 
– continuam como o grande motivo deste comportamento. Na 
pesquisa, 75% dos entrevistados no mundo todo afi rmaram ter 
medo de que os dispositivos sejam alvos de ataques cibernéticos. 
Embora os assistentes virtuais sejam populares, fabricantes e 
fornecedores devem prestar atenção às preocupações dos consu-
midores, referentes à segurança, a fi m de garantir o crescimento 
do uso dessa tecnologia.

A conveniência pode ser um bom chamariz para despertar o 
interesse do consumidor, mas a adoção de assistentes virtuais 
depende de um fator crucial: a confi ança. Apesar do fato de que 
mais de metade dos consumidores estariam abertos a ter um 
assistente virtual de compras agindo em seu nome, apenas 37% 
permitiriam que ele acessasse suas informações de pagamento. 
No centro das preocupações está a segurança dos dados, já que 
os consumidores desejam manter as informações pessoais em 
segredo, embora nem sempre tenham certeza de que os dispo-
sitivos conectados podem fazer um bom trabalho. Além disso, 
72% dos consumidores no mundo todo temem que os fabricantes 
de dispositivos inteligentes compartilhem seus dados pessoais, 
enquanto 55% não querem que um dispositivo conectado colete 
dados sobre eles em sua própria casa.

Mesmo aqueles que estão dispostos a compartilhar informações 
sobre pagamentos ainda preferem manter algum grau de controle. 
Metade de todos os consumidores querem limites fi xos sobre 
quanto cada dispositivo pode gastar e três em cada cinco pessoas 

"Quando o assunto é IoT a 
escolha é clara: aprimorar a 

segurança ou adiar a adoção"
A tecnologia está presente em praticamente todas as áreas de nossas vidas. De casa para o trabalho 
– e em tudo o que há neste trajeto – os dispositivos conectados têm proporcionado um alto nível de 
conveniência aos consumidores, cada vez mais acostumados

desejam aprovar cada compra antes de serem validadas. Devido 
à frequência em que ocorrem os ataques cibernéticos, não é de 
surpreender que os consumidores estejam conscientes sobre o 
papel crucial da segurança no dispositivo conectado.

O poder da transparência também é fundamental. Segundo 
dados da Irdeto2, quase 80% dos consumidores têm a noção de 
que qualquer dispositivo conectado ao Wi-Fi de casa pode ser alvo 
de hackers. E nove em cada 10 consumidores acreditam que é im-
portante ter uma segurança integrada em todos os equipamentos. 
Para aqueles que esperam melhorar os pagamentos por meio de 
IoT, a escolha é clara: aprimorar a segurança ou adiar a adoção. 

Limitar o acesso a informações sobre pagamentos certamente 
pode aliviar as preocupações com segurança, porém a conveniência 
costuma dar golpes de vez em quando. Afi nal, assistentes virtuais 
funcionam melhor nos bastidores. Eles assumem a tarefa de planejar 
viagens e pegar alimentos para que os consumidores não precisem 
fazê-lo. Ao invés de oferecer opções que diminuam o impacto dos 
assistentes virtuais, os responsáveis pelo setor de pagamentos devem 
se concentrar na raiz do problema: a transparência. É natural que 
os consumidores se sintam desconfortáveis com a coleta de dados, 
especialmente quando envolve suas fi nanças. Explicar claramente 
quais dados são usados, o local de armazenamento e como estão 
protegidos pode aumentar as chances de os consumidores confi a-
rem mais em assistentes virtuais quando se trata de pagamentos.

À medida que as capacidades tecnológicas evoluem, o senti-
mento do consumidor irá se aprimorar. Aproveitar o tempo para 
entender as preocupações do público pode ajudar a melhorar a 
experiência que os assistentes virtuais oferecem. Além disso, 
avaliar os sentimentos dos consumidores sobre a coleta de dados 
pode tornar mais fácil não só identifi car, mas também atender 
as suas preferências.

No mundo atual, cada vez mais digital, quanto mais conveniente 
um dispositivo conectado for, melhor. Por outro lado, os proces-
sadores de pagamentos devem primeiro estabelecer uma base de 
confi ança. Sem isso, as taxas de adoção podem diminuir. A fi m 
de impulsionar a adoção de assistentes virtuais, são necessários 
maior transparência em torno do processo de coleta de dados 
e controle amplo de pagamento para os consumidores, desta 
forma, será possível estabelecer a confi ança com o consumidor 
desde a etapa inicial.

(*) É Gerente Geral da Worldpay para a América Latina.
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Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em Sagitário se une em uma conjunção com Marte e o começo do dia pode 

ser um pouco turbulento. Podemos fi car impacientes e ansiosos. Não adianta ter pressa para resolver o que demanda tempo. Às 

vezes é necessário aguardar os acontecimentos. A Lua em mau aspecto com Netuno à tarde pode deixar confuso e vulnerável. 

Será importante respeitar a fase da Lua Minguante, evitando começar qualquer coisa e apenas encerrando situações. A Lua 

em bom aspecto com Mercúrio no início da noite favorece a comunicação. 
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Lua em Sagitário se une em uma 
conjunção com Marte e o começo do 
dia pode ser um pouco turbulento. 
Podemos fi car impacientes e ansiosos. 
Precisa aceitar as situações difíceis, 
enfrentá-las e, ainda assim ser 
efi ciente. A Lua em mau aspecto com 
Netuno pode deixa-lo vulnerável. 
92/992 – Vermelho.

Os projetos que tem em mente tendem 
a ser bem-sucedidos, melhorando 
seus ganhos. Com a Lua em Sagitário 
haverá determinação e compaixão 
para viver o cotidiano. Será preciso 
tomar cuidado para não ser briguento. 
Faça tudo seguindo sua cabeça, 
mas procure ouvir opiniões. 21/921 
– Verde.

A madrugada deste início de fi nal 
de semana pode ser perigosa, deve 
evitar excessos. O relacionamento 
íntimo pode abalado entre você 
e a pessoa amada. Seja objetivo 
no trabalho e prepare-se obter 
o reconhecimento de chefes e 
superiores. Importantes decisões 
devem ser tomadas. 77/377 – Azul.

Situações críticas começam a ser 
superadas e serão afastadas. Veja 
tudo com clareza, sem iludir-se com 
as aparências. Com determinação 
pode vencer obstáculos passageiros. 
Já conseguirá sentir-se mais confi ante 
e seguro. Maior sensualidade e 
estabilidade emocional. 63/363 – 
Branco.

Não adianta ter pressa para 
resolver o que demanda tempo. 
Às vezes é necessário aguardar os 
acontecimentos. Se estiver só, poderá 
conhecer uma pessoa atraente. Saia 
da rotina faça viagens e reveja velhos 
amigos que estavam afastados. 87/487 
– Verde.

A Lua minguante ajuda a resolver 
pendências e a dar o melhor de si 
para fi nalizar uma tarefa. Precisa 
evitar o desgaste assumindo seus 
compromissos e cumprindo o que 
foi proposto. Os contatos sociais e 
profi ssionais o levarão a tomar um 
novo rumo em seu trabalho. 82/582 
– Cinza.

Será importante respeitar a fase da 
Lua Minguante, evitando começar 
qualquer coisa e apenas encerrando 
situações. A Lua em bom aspecto com 
Mercúrio no início da noite favorece 
a comunicação. Procure manter o 
controle sobre as situações antigas e 
aguardar boas novas. 44/344 – Cinza.

A Lua em Sagitário se une em 
uma conjunção com Marte e 
o começo do dia pode ser um 
pouco turbulento. Podemos fi car 
impacientes e ansiosos. Hora de 
fazer e de concretizar relações, sem 
medo! Demonstre seus sentimentos 
e poderá mudar sua vida. 33/533 – 
Branco.

Mudanças vão alterar a rotina e trarão 
um novo ritmo de vida. Os estudos 
e as viagens estão favorecidos. Terá 
notícia inesperada de pessoa que está 
longe. Um benefício esperado deve 
chegar inesperadamente, se ainda 
não veio antes até o fi nal deste mês 
de fevereiro. 38/438 – Amarelo.

Sua vida começa a andar mais 
depressa e os acontecimentos serão 
renovadores. Poderá encontrar 
um novo rumo e até se está só, 
um novo amor. Faça contato com 
novos ambientes e conheça outras 
pessoas. Melhor o recolhimento com 
o seu amor. A noite evite excessos. 
74/374 – Rosa.

Tudo irá renascer depois da metade 
do mês com o Sol transitando em 
seu signo. Novas forças e grande 
energia devem ser usadas de forma 
objetiva. As atitudes impulsivas 
devem ser evitadas, tudo tem à hora 
certa espere passar seu aniversário. 
64/464 – Branco.

A fi m de semana é favorável para 
atividades que envolvam contanto 
com o público. Faça tudo com a 
máxima competência, imponha-se 
um alto nível de qualidade e terá 
sucesso em atividades criativas. 
Cuide melhor da sua saúde, que 
afeta a disposição até para se divertir. 
72/172 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Fevereiro de 2018. Dia de Santa Apolônia, São 
Alexandre de Roma, São Donato e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude 
é o auxílio. Hoje aniversaria a atriz Monique Lafond que faz 64 anos, a 
jornalista e apresentadora Monica Waldvogel que nasceu em 1956, o 
iatista Lars Grael que completa 54 anos, o cantor Edson Cordeiro que 
nasceu em 1967 e a cantora Tânia Mara chega aos 35 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau precisa sempre de novidades 
e novos desafi os. Observador e com muitos talentos é uma pessoa 
criativa e com a mente muito rápida.  As suas ideias originais e liberais 
o levam a solucionar questões de uma forma única. Tem facilidade para 
perdoar as ofensas e obter um bom relacionamento entre pais, fi lhos 
e familiares. Vive em paz com todos e sabe recompensar a fi delidade 
daqueles que estão ao seu lado. No lado negativo precisa evitar a 
tendência a discussões que acabam em desunião.

Dicionário dos sonhos
JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, perigo 
próximo. Na terra, afaste- se de pessoas traiçoeiras. 
Ver muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser 
atacado, vencerá situação difícil. Ver morto, melhoria 
fi nanceira. Ser morto ou mordido por um jacaré, sorte 
no jogo. Números da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

Simpatias que funcionam
Banho para atrair dinheiro: Faça o seguinte preparo: 
Uma xícara (chá) de canela a quatro xícaras (chá) de salsa. 
Mexa tudo muito bem e dívida a mistura em cinco partes. 
Após você tomar seu banho normal, diário, coloque meia 
banheira com água morna e junte uma das cinco porções 
da mistura e aí banhe-se com tranquilidade. Leve uns 7 
minutos. Enquanto estiver tomando o banho, procure 
manter sua mente positiva, pensando em coisas que 
quer conquistar. Ao fi nal, dirija uma prece ao seu anjo 
protetor. Repita o banho a cada um dos quatro dias com 
as outras partes preparadas no início.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SIRENETD
MONAAO

JACARANDA
OTIRMOR

ENMENEC
DRAMATICO
AIROSAII

AVLEAR
ISISUNI

ESPECTROS

S

Fruto típico
de regiões
tropicais

(pl.)

Tarso
Dutra,
político

brasileiro

Elegante;
graciosa

Estado
natal de
Neymar
(sigla)

"Rei (?)",
tragédia 
shake-

speariana

Religioso cearense tido como milagreiro,
foi homenageado em 2014 pelos 80 anos
de sua
morte

Prejuízos que
atingem o patrimônio 

Usar a
razão

Preparar
o encaixe
para os
botões

Símbolo da bandeira
do movimento gay

Enfeitar

(?) Barros,
cantora
gospel

Faça
menção

Comida em
conserva

Exame do 
MEC (sigla)

Azul es-
verdeado

Alarme de
viaturas

Árvore
brasileira

"(?) Lisa" ,
obra de

Leonardo
da Vinci

Sílaba de
"entrar"
Patético; 

comovente

Esposa de
Osíris

Sombras;
fantasmas

O lírio de
brasões
Quadros

pictóricos

Ouro, em
francês

Paula (?),
poeta 

Designação de ele-
mentos que conduzem

mal o calor
(Quím.)

Metro
(símbolo)

Nocivas

Culto;
seita

Cinema,
em inglês

Sean
Connery,

ator 
Juntei

2, em
romanos
Europa
(abrev.)

2/or. 3/nei. 4/lear. 5/cocos — movie. 6/airosa. 8/enlatado. 9/espectros.

Espetáculo interativo Brincadeira de Roda, com atores 
e bonecos tem como cenário um livro grande e colorido. 
Um contador de histórias (Brincante) abre um livro que 
ele andou procurando pelo país e dele, surge uma Fada, 
Bruxa e Músicos tocando e cantando o desafi o. Apresen-
tam-se e convidam a plateia para assistir as histórias do 
livro que o Brincante recolheu pelo Brasil afora e também 
para aprenderem algumas brincadeiras e jogos de várias 
regiões do país. As histórias são de Fadas, Bruxas, Rei, 
Príncipe disfarçado de mendigo e do universo infantil. 
O Brincante é sempre interrompido pela Bruxa que o 
proíbe de contar histórias com fi nal feliz, onde ela sempre 
leva a pior. Com isto se estabelecem vários confl itos, de 
onde surge uma Fada que desfaz os feitiços da Bruxa 
Má. Desafi ando a Bruxa Malvada a Fada permite que o 
Brincante conclua suas histórias, onde o Mau (Bruxa) e o 
Bem (Fada) duelam. As personagens Crianças (Bonecos) 
participam das brincadeiras e acabam sendo vítimas da 
Bruxa que transforma uma delas em gigante. 

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, R. Teodoro Baima, 98, Centro, tel. 
3259-6409. Sábados e domingos ás 16h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 01/04.
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Liberdade
A história do drama “A Mulher Perfeita” 

é contada a partir do núcleo principal 
do espetáculo, o casal de ciganos, Seres 
e Fysi que abandonaram sua origem 
para viver no centro de São Paulo em 
busca de uma grande liberdade, mas 
com o passar do tempo e conhecendo 

os outros personagens, o casal descobre 
que tudo que possam ver, sentir e ouvir, 
não passa apenas de uma ilusão. O Coro 
são os únicos personagens que fl utuam 
entre o mundo dos vivos e dos mortos, 
com quem interagem, criando um show 
de ilusão e informação. Além de ressaltar 
críticas sociais que estão presentes na 
vida e morte dos moradores de São Paulo. 
Seria uma história perfeita, se tudo isso 

não fosse apenas mais uma ilusão. Com 
Anelise Ferrão, Angelo José, Bel Baeza, 
Bianca Alves, David Souza, Edgar Luna, 
Fabrízzio SanVares, Jorge Luis Alves, 
Jorge Luiz Carvalho, Luís Manoel, Maicke 
Ferreira, Mij Acsanner, Monique Almeida 
e Paloma Gavinhos.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roosevelt, 172, Conso-
lação, tel. 3257-3207. Sábados às 18h (exceto dia 10/02). 
Ingresso: R$ 40. Até 24/02.

Cena da peça “Quem Tem Medo de Travesti?”.

O espetáculo “Quem Tem Medo de Travesti?”, do Coletivo As Travestidas 
é um teatro-musical e tem como base narrativa a construção histórica da 
travestilidade, onde travestis exerciam papel de protagonismo no teatro, 
cabendo-lhes ocupar lugar de destaque nas principais encenações do 
teatro de revista e, logo em seguida, chegando à decadência, exclusão e 
marginalização artístico-social. O espetáculo expõe histórias sobre a arte, 
exclusão, decadência e violência, presentes no cotidiano desta população. 
Entretanto, subvertendo estas tristes histórias, a obra vai além ao abordar 
narrativas de superação e transformação, tendo também o intuito de 
fortalecer e ampliar essa investigação, promovendo a valorização do ator-
transformista e da criação do conceito, em teatro, da travesti enquanto 
alter ego do ator. Com Deydianne Piaf, Verónica Valenttino, Alicia Pietá, 
Patrícia Dawson, Karolaynne Carton, Mulher Barbada. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (16) e sábado 
(17) às 21h30 e domingo (18) às 18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Arte e exclusão

O espetáculo “Aguenta 
a mão, João!”, com 
o Grupo A Jaca Est 
estreia no dia 16/02 e  
foi baseado na vida e 
obra do grande poeta, 
músico, compositor e 
ator, Adoniran Barbosa, 
que desde a sua 
adolescência conviveu 
com os acontecimentos 
e transformação da 
cidade de São Paulo

E do homem criador do 
mito Adoniran Bar-
bosa, João Rubinato. 

Um artista que sempre lutou 
para adquirir um lugar ao 
sol, fazer sua música, atuar, 
ser compreendido pelo seu 
tempo. São casos, anedotas 

“Aguenta a mão, João!”
com ele, tornando-o ativo e 
participativo. E como pano de 
fundo a cidade de São Paulo, 
com sua famosa garoa, suas 
ruas movimentadas e sua ar-
quitetura bela e colossal. As 
músicas são executadas ao 
vivo pelos atores que ora são 
músicos, ora são personagens 
habitantesdo universo da vida 
de Adoniran Barbosa e ora 
são todos Joãos ou fragmen-
tos do próprio Adoniran. São 
utilizados caixas de fósforos, 
assovios, palmas, percussão 
corporal, violão, cavaquinho, 
pandeiro, surdo, caixa, sax/
trumpete para traduzir o 
universo deste grande com-
positor paulista. Com Geraldo 
Fernandes, Beto Kpta e Thia-
go Morrinho.

 
Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, 

R. Teodoro Baima, 98, Centro, tel. 3259-6409. 
Quarta a sábado às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 01/04.

contadas pelo Personagem so-
bre sua vida, sua relação com 
os companheiros de “maloca”, 
A vida passada, presente, 
futura. O início da carreira 
como calouro de rádio, a sua 
primeira composição que ven-
ceu um concurso de marchas 

carnavalescas. As histórias da 
boemia e das canções, como 
compôs, quem gravou, o que 
sucedeu, numa linguagem 
simples, direta, humorada, 
como ele mesmo, numa estéti-
ca e linguagem falando direto 
ao espectador interagindo 

O espetáculo “Aguenta a mão, João!”, é baseado na vida e obra do 

grande poeta, músico, compositor e ator, Adoniran Barbosa.

Infantil

Espetáculo “Brincadeira de Roda”.

Divulgação

Tempo Perfeito
Você pode conseguir grandes coisas. Bem, na verdade, você já conse-
guiu grandes coisas, é só que, às vezes, você se esquece de ver a sua 
própria experiência de vida a partir desta perspectiva. Este é o momento 
perfeito para acreditar em si mesmo, no infi nito poder do Universo e 
em suas próprias habilidades. Você tem o que é preciso, ou não estaria 
aqui, agora, fazendo exatamente o que está fazendo. Confi e nisto, confi e 
em si mesmo e encontre as soluções que você precisa através do poder 
dos seus pensamentos e do poder de sua imaginação. Não há nada que 
você experienciou que não possa ser visto na luz apropriada. Não há 
nada que você experiencie que não tenha uma solução. Você não criaria 
o cenário se não houvesse uma maneira de vê-lo com uma conclusão 
bem sucedida. O Pensamento para hoje é: É o momento de expandir a 
visão, a sua compreensão e o mais importante, a crença em si mesmo 
para ver a grande cena e encontrar o seu caminho. É aí que reside o seu 
verdadeiro poder. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias
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Você já observou que a 

forma como as pessoas 

consomem conteúdo 

passou por uma 

incrível transformação 

nos últimos anos? 

Antes da popularização 
da Internet, era muito 
mais difícil ter acesso 

às informações e a produção 
e distribuição de conteúdo 
fi cavam restritas a uma pe-
quena parcela da população. A 
Internet alterou não somente a 
forma de disponibilização das 
informações, mas também o 
modo como interagimos com 
o mundo. Nos dias atuais,
temos acesso a uma imensa
quantidade de dados em alta
velocidade e interagimos com 
eles de maneira cada vez mais 
dinâmica e participativa.

Considerando esse cenário, 
você acha que os treinamentos 
corporativos tradicionais têm 
a mesma efetividade? Certa-
mente que não! As empresas 
que desenvolvem estratégias 
de educação corporativa 
precisam considerar o con-
texto atual no momento de 
projetarem suas soluções em 
capacitação. Precisamos lem-
brar que, além da plataforma 
utilizada, a forma como o con-
teúdo é trabalhado interfere 
diretamente no processo de 
aprendizagem. 

É justamente neste ponto 
que percebemos a importân-
cia do Design Instrucional 
na adaptação de conteúdos, 
principalmente quando dispo-
nibilizados em plataformas de 
ensino a distância. Mas afi nal, 
o que é Design Instrucional?
Segundo Andrea Filatro,
Designer Educacional, esse
conceito pode ser defi nido
como o processo de desen-
volvimento de experiências
de aprendizagem.

Trata-se de uma metodolo-
gia de planejamento que con-
siste em identifi car um proble-
ma de aprendizagem e criar, 
implementar e analisar uma 
solução para esse problema. 
Mas como garantir que o con-
teúdo promova engajamento 
e motivação considerando 
os hábitos mais comuns das 
pessoas na atualidade?

Primeiramente, precisamos 
investigar a fundo o contexto 
e a cultura do público rela-
cionado ao projeto que será 
elaborado. 

Temos que identifi car as 
necessidades da instituição 
com a qual estabelecemos 
parceria e, principalmente, 
procurar conhecer os nossos 
destinatários. Para gerar 
envolvimento, é fundamen-
tal que a solução projetada 
atenda aos objetivos do públi-
co-alvo, ao invés de satisfazer 
somente aos interesses da 
instituição. As pessoas preci-
sam criar identifi cação com o 
projeto desenvolvido. Dessa 
forma, a análise do contexto 
é extremamente importante 
para conseguirmos criar um 
ambiente mais propício à 
aprendizagem.

O segundo aspecto da ca-
racterização do público-alvo 
que devemos cada vez mais 
considerar é o estilo de 
aprendizagem. Neste ponto, 
percebemos a necessidade 
de analisar a rotina de vida 
das pessoas antes de come-
çar a desenvolver o roteiro 
de aprendizagem. Primeira-
mente, devemos entender a 
importância de reduzir a carga 
cognitiva das informações. 

Para isso, torna-se impres-
cindível dividir o material 
em partes menores, possibi-
litando que ele seja recebido 
por etapas e promova uma 
melhor fi xação na memória 
dos aprendizes. Esse método é 
conhecido como Microlearning 
e caracteriza-se pela estratégia 
de fragmentar o conteúdo em 
uma série de curtos blocos de 
informação, de forma a criar 
sequências com pequenas 
interações, também chamadas 
de Pílulas de Conteúdo.

A utilização do Microlear-
ning torna-se muito efi ciente 
no atual contexto em que 
vivemos, no qual as pesso-
as difi cilmente param para 

ler textos muito extensos. 
Lembre-se que a busca pela 
praticidade é a constante do 
momento!

Outra estratégia que deve 
ser empregada é a diversifi -
cação na forma do conteúdo. 
Quando se utiliza formatos 
diferenciados, como vídeos, 
imagens e infográfi cos, o mate-
rial fi ca muito mais engajador 
e dinâmico, o que facilita o 
processo de aprendizagem. 

Esse tipo de diversifi cação 
se enquadra no princípio da 
multimídia. Pesquisas na área 
da Educação comprovam que 
os alunos aprendem mais ou 
melhor quando textos e ima-
gens são combinados, em vez 
de apresentados separada-
mente. Isso porque, quando a 
informação é exposta em mais 
de uma modalidade sensorial, 
são ativados outros sistemas 
de processamento e a capaci-
dade da memória de trabalho é 
estendida. Por isso, o processo 
de aprendizagem é otimizado 
quando textos e gráfi cos, por 
exemplo, são apresentados de 
modo integrado.

Soma-se a isso o fato de que 
é necessário atentar para os 
conceitos da Andragogia, que 
pode ser defi nida como um 
conjunto de metodologias e 
abordagens orientadas para 
o aprendizado de adultos.
O adulto se interessa mais
pela experiência do que pela
teoria, ele requer desafio,
precisa gerir o seu próprio
aprendizado e compreender
a importância prática do as-
sunto a ser estudado. Assim,
a adaptação de conteúdo para 
esse público precisa ser feita
de forma direta e objetiva. As
informações abordadas nos
processos de treinamento de-
vem ajudar o adulto a aprender 
e se autodesenvolver, mas,
acima de tudo, elas precisam
ser apresentadas de modo
atrativo.

Devemos lembrar sempre 
que a motivação é essencial 
neste segmento. Devido a isso, 
é extremamente importante 
questionar se o formato de 
aplicação dos treinamentos é 
sufi cientemente envolvente. 
A gamifi cação, por exemplo, 
é uma excelente forma de 
promover engajamento. Ela 
consiste no uso de elementos, 
técnica, mecânica, design e 
pensamentos baseados em ga-
mes em contextos diferentes 
de jogos. O objetivo é aprender 
a partir dos games e identifi -
car os elementos que podem 
melhorar uma experiência 
de aprendizagem, gerando 
motivação e envolvimento. E 
funciona, pode acreditar! 

Assim, as plataformas digi-
tais para treinamento corpo-
rativo, principalmente aquelas 
que são disponibilizadas em 
dispositivos móveis, ajustam-
se à forma como as pessoas 
consomem informação no dias 
atuais e, portanto, são mais 
efi cientes. Essas plataformas 
possibilitam que o conteúdo 
tenha diversos formatos e seja 
disposto em pequenos blocos. 
Além disso, elas proporcionam 
aos seus usuários uma maior 
autonomia sobre o próprio 
aprendizado (aprendizagem 
autônoma) e ainda podem 
ser acessadas em diversos 
momentos e lugares.

As empresas que desejam 
engajar os colaboradores em 
seus treinamentos precisam 
considerar todos os fatores 
aqui apresentados. A con-
clusão é simples: as pessoas 
não estão a fi m de consumir 
conteúdo como o faziam há 
pouco tempo. E a tendência 
é que os hábitos de consumo 
fi quem cada vez mais ligados à 
tecnologia e às peculiaridades 
do ambiente digital em relação 
ao formato dos conteúdos. 
Sem sombras de dúvida, as 
consultorias de soluções edu-
cativas que não se atentarem 
para esse cenário irão fi car ob-
soletas. Melhor se reinventar 
enquanto há tempo! 

(*) - É Mestre em Comunicação
e Diretora de Conteúdo da Qranio, 

plataforma mobile de aprendizagem 
que usa a gamifi cação para estimular 

os usuários a se envolverem com 
conteúdos educacionais em todos

os momentos.

Mas afi nal, o que
é Design Instrucional?

Leidiane Vieira (*)

São Paulo, sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018 Página 9

Segundo a psicóloga Fernanda Quei-
roz, cofundadora da Estar Saúde 
Mental, sabe-se que os quadros 

ansiosos costumam evoluir para a depres-
são há muito tempo. Em alguns casos, o 
estresse pode ser o ponto inicial de todo 
o problema “A pessoa estressada, que não 
se cuida, pode desenvolver uma ansieda-
de patológica que pode evoluir para uma
depressão. Estima-se que em 24% dos
casos, a ansiedade evolui para a depressão 
e em apenas 2% dos casos a depressão vai 
evoluir para um quadro ansioso”.

Preste atenção nestes dados: estima-se 
que metade dos pacientes com Transtorno 
da Ansiedade Generalizada (TAG) irá de-
senvolver o Transtorno Depressivo Maior 
(TDM). E tem mais: a ansiedade costuma 
preceder a depressão. “Os quadros ansio-
sos depressivos são muito comuns. A nossa 
maior preocupação é que a associação 
da ansiedade com a depressão torna a 
condição mais grave”, comenta Fernanda.

A psicóloga explica que quando o pacien-
te apresenta as duas condições, os sintomas 
costumam ser mais severos. “O simples 
fato das doenças coexistirem já torna o 
quadro mais crônico, atrasa a recuperação 
e aumenta a taxa de recaída após o trata-
mento. Além disso, estudos mostram que 
há maior necessidade de hospitalização e 
maior número de tentativas de suicídio. 
Portanto, quando a ansiedade e depressão 
se manifestam juntas impactam negativa-
mente em todos os sentidos”.

Os sintomas da depressão e da ansieda-
de podem ser muito parecidos e acabam 
se misturando. “Mudanças no apetite, no 
sono, cansaço, aperto no peito, pensamen-
tos acelerados, problemas gastrointesti-
nais, difi culdade de concentração, proble-
mas de memória, perda do desejo sexual, 
inquietude, medo, irritabilidade, tristeza, 
choro, angústia. Esses são apenas alguns 
dos sintomas da ansiedade que aparecem 
junto com a depressão. Lembrando que os 

sintomas podem ser físicos e cognitivos”, 
comenta Fernanda.

Se você se identificou com alguns 
destes sintomas ou conhece alguém que 
está assim, o primeiro passo é procurar 
um psiquiatra. Pesquisas indicam que o 
diagnóstico da depressão pode demorar 
até um ano para ser feito. Hoje, já exis-
tem medicamentos antidepressivos que 
melhoraram os sintomas ansiosos. Além 
da terapia medicamentosa, é preciso 
procurar uma psicoterapia, seja indivi-
dual ou em grupo. Uma das abordagens 
mais usadas para tratar a depressão e a 
ansiedade é a Terapia Cognitiva Compor-
tamental (TCC).

“O mais importante é procurar ajuda. A 
saúde mental é tão importante quanto a 
saúde física. E fi car atento, principalmente, 
ao nível de estresse, que como vimos pode 
evoluir para a depressão e a ansiedade ou 
para as duas”, fi naliza Fernanda (agen-
ciahealth.com.br).

Em meio a uma sociedade 
cada vez mais desenvolvida e 
com tecnologias avançadas, 
não é incomum ver as pessoas 
reclamando sobre comporta-
mentos antigos e hábitos há 
tempos incorporados a nossa 
cultura. Pensando nisso, o 
Nube – Núcleo Brasileiro de 
Estágios fez uma pesquisa 
com o seguinte questiona-
mento: “Se você pudesse aca-
bar com algo no mundo, o que 
seria?”. O resultado mostrou a 
vontade dos jovens de elimi-
nar atitudes preconceituosas 
e intolerantes.

O estudo ocorreu entre 15 e 
26 de janeiro e contou com a 
interação de 5.232 participan-
tes de todo o Brasil, com faixa 
etária de 15 a 26 anos. Com 
46,02%, ou 2.408 votantes, a 
opção “corrupção” foi a mais 
apontada. De acordo com a 
analista de treinamento do 
Nube, Lizandra Bastos, para 
mudar essa realidade, além 
de se manter informado, a fi m 
de exercer adequadamente a 
cidadania, votar consciente e 
colaborar para o cumprimento 
de leis, é preciso ser crítico. 

Ansiedade 
evolui para 
depressão 
em 24%

dos casos
Imagine uma pessoa que tem sintomas de depressão e de ansiedade ao mesmo tempo. Pensamento 
acelerado, tristeza, falta de concentração, sudorese, entre outras dezenas de manifestações clínicas. 
Mas, será que isso é possível?

 Com 46,02%, ou 2.408 votantes

a opção “corrupção” foi a mais apontada

O que os jovens mudariam no 
mundo se pudessem?

mofobia” é o principal proble-
ma, seguida de “intolerância 
religiosa”, citada por 5,93% 
(310). No primeiro caso, é 
necessário aceitar os outros 
como eles são e respeitar 
as diferenças. Já quanto 
ao segundo, a atitude pode 
causar danos até na carreira. 
“Impede a aproximação e o 
relacionamento profi ssional 
com os demais. Assim, deixa-
se de conhecer outros pontos 
de vista, explorar habilidades 
e talentos, limitando o de-
senvolvimento”, ressalta a 
analista.

Por fi m, 1,4% (73), a pre-
sença do “chefe” tinha de ser 
eliminada. Para esses, precisa 
fi car claro o fato das implica-
ções de não ter um superior 
ser relativa ao tipo de negócio 
e ao perfi l do profi ssional. 
“Muitos precisam de um líder 
para produzirem mais e me-
lhor, já outros se saem bem 
sozinhos. Para esses, existem 
corporações com o modelo 
horizontal, o qual não há hie-
rarquia”, incentiva Lizandra.

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

Com 22,48% (1.176), o ‘racis-
mo’ também entrou no ranking. 
Mesmo sendo um crime, ainda 
é muito praticado e os efeitos 
dessa discriminação englobam 
desde um inconveniente, um 
desrespeito, diferenças de 
oportunidades, até a perpetu-
ação de práticas socioculturais 
insensíveis e cruéis. 

Na visão de 17,13% (896), 
o “preconceito social” deveria
deixar de existir. Para lidar

com essa realidade é funda-
mental não ser conivente, 
aceitar e ou reproduzir práticas 
com raízes hostis, mesmos as 
aparentemente inofensivas, 
como certos dizeres populares. 
“Se posicionar diante de tais 
situações, com educação e 
coerência, ajuda a disseminar 
consciência. É um jeito simples 
e uma ótima maneira de lidar 
com isso”, enfatiza Lizandra.

Já para 7,05% (369), a “ho-

Nunca teve dor na coluna? Então fi que 
atento, pois esse problema comum ainda 
pode fazer parte da sua vida. É que, se-
gundo a OMS (Organização Mundial de 
Saúde), 85% da população sofre ou ainda 
vai sofrer desse mal. Prova disso é que, de 
acordo com o ranking de auxílios-doença 
do INSS, essa doença é a que mais afasta 
os trabalhadores do emprego. As dores 
podem aparecer em três partes diferen-
tes da coluna: lombar (acima do quadril), 
dorsal (parte central das costas) e cervical 
(entre a cabeça e o pescoço). 

E elas aparecem por vários motivos: 
má postura, obesidade, falta ou excesso 
de atividade física, desgaste natural do 
envelhecimento e devido à temida hérnia 
de disco. Mas, a boa notícia é que apenas 
5% dos casos de hérnia de disco precisam 
de cirurgia. Tanto as herniações, quanto 
as outras causas de dor da coluna deman-
dam, na maioria dos casos, um tratamento 
conservador, ou seja, medicamentos para 
aliviar a dor e a infl amação e, claro, sessões 
de fi sioterapia.

De acordo com a fi sioterapeuta e espe-
cialista em Pilates, Walkiria Brunetti, o 
primeiro objetivo da fi sioterapia em crises 
de dor na coluna é aliviar o quadro dolo-
roso e diminuir a infl amação. “Depois que 
o paciente sai da crise, vamos trabalhar

Fisioterapia é fundamental para 
diminuir dor nas costas

fi sioterapeuta reeduca a postura e ensina 
o paciente a fazer exercícios e alonga-
mentos de fácil execução –que podem ser
realizados em casa. “Também ensinamos
como executar algumas atividades, como
a postura adequada para trabalhar, sentar, 
carregar peso, dormir e até a maneira ideal 
para se exercitar”, diz Walkiria.

O Pilates também é um método efi caz 
no combate a problemas na coluna, já 
que fortalece os músculos responsáveis 
pela sustentação da coluna, chamados de 
core. O Pilates conta com 500 movimentos 
precisos e controlados para isso. “Na nossa 
prática clínica é muito comum que o pa-
ciente comece com a fi sioterapia e, quando 
sai da fase aguda, opta pelo Pilates para 
prevenir novas crises”, comenta Walkiria, 
ao alertar que o melhor mesmo é prevenir 
do que remediar.

“É preciso prestar muita atenção na 
postura no dia a dia, adotar um estilo de 
vida saudável para evitar o sobrepeso, pra-
ticar atividade física regularmente e fazer 
alongamentos diários. Quase sempre as 
doenças que acometem a coluna vertebral 
têm suas raízes nos hábitos de vida durante 
a infância e adolescência, mas como os 
sintomas demoram para aparecer, a pessoa 
só percebe quando já possui um problema 
instalado” (agenciahealth). 

para alongar e fortalecer a musculatura 
responsável pela sustentação da coluna. E 
isso pode ser feito de diversas maneiras”. 
Uma delas é por meio do RPG (Reedu-
cação Postural Global), um dos métodos 
fi sioterapêuticos mais indicados para tratar 
a dor nas costas. 

“A principal diferença do RPG para os ou-
tros é que este recurso é focado na função 
estática dos músculos. Isso porque quando 
solicitada em permanência, a musculatura 
pode encurtar e perder a fl exibilidade. 
Assim, nosso objetivo é identifi car isso 
e alongar os músculos responsáveis pela 
alteração postural”, conta. Além disso, o 
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O pretendente: PAULO ROBERTO CARVALHO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 01/02/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Pinto Ribeiro e de 
Sirlei da Costa Carvalho. A pretendente: ANNA CAROLINA AMORIM DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de turismo, nascida nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, no dia 21/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Moacir José dos Santos e de Cynthia Aparecida Lima Amorim dos Santos.

O pretendente: ALAN WILLIAM CATITA, estado civil divorciado, profi ssão radialista, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 27/06/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lino Catita e de Maria Salet Catita. A 
pretendente: LILIAN GOMES MURILHA, estado civil divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 08/02/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Walter Martins Murilha e de Maria das Graças Gomes Murilha.

O pretendente: EMERSON DOMINGOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Teodoro Sampaio - SP, no dia 16/08/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Américo Alves Neto e de Divaneusa Domingos Alves. A 
pretendente: ANDREIA DOS SANTOS CAIRES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Brumado - BA, no dia 28/12/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Neuselino Freitas Caires e de Aurita dos Santos Caires.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
marceneiro, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 28/08/1981, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laerte Guilherme Antunes e de Maria da 
Conceição dos Santos Antunes. A pretendente: ROSÂNGELA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Valença (Registrada no Maricoabo) BA, 
no dia 06/08/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Florisvaldo Boa Morte Santos e de Elena Lobato dos Santos.

O pretendente: ELBER ALBALADEJO, estado civil solteiro, profi ssão consultor de sistemas, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/05/1981, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Americo Albaladejo e de Maria Del Carmen Roman Albaladejo. A 
pretendente: CAROLINE COPPO, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 04/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ricardo Coppo e de Elisabete Aparecida Bombardelli Coppo.

O pretendente: SEBASTIÃO ONORIO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Três Lagoas (Registrado no 2º Ofício) MS, no dia 20/01/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Bernardes 
Fernandes e de Barbara Onorio Fernandes. A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS 
GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Taperoá 
- PB (Registrada na Barra Funda - SP), no dia 15/03/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Braz Gonçalves da Silva e de Maria José dos Santos.

O pretendente: THIAGO ARANHA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 04/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Aranha de Campos Filho e de Marinilce Pinto de Campos. A 
pretendente: LUDMILA SILVA PENIDO, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em 
Santos (Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 22/03/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Torres Penido e de Maria Elizete Silva Penido.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ RICARDO, estado civil divorciado, profi ssão assistente fi scal, 
nascido em Osasco - SP, no dia 06/01/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sergio Luiz Ricardo e de Helena de Souza Ricardo. A pretendente: 
VIVIANE CRISTINA PACHECO, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/09/1975, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Pacheco e de Maria Lourdes da Silva Jacinto.

O pretendente: EDCARLOS FERREIRA QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Arapiraca (Registrado no 2º Distrtio) AL, no dia 29/11/1978, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto José de Queiroz e de Djanira Nunes 
Ferreira. A pretendente: VANDERLEIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Pilão Arcado - BA, no dia 05/03/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Domingos da Silva e de Ormina Maria da Silva.

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

O pretendente: FELIPE VELLASCO DE OLIVEIRA E SOUZA, divorciado, profi ssão 
médico, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 07/06/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Limirio Cesar de Oliveira e Souza e de Mara 
Venina Vellasco de Oliveira e Souza. A pretendente: REBECA RIBEIRO TAVARES, 
divorciada, profi ssão médica, nascida em Goiânia - GO, 28/08/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Almeida Tavares e de 
Flávia Ribeiro Carmo Tavares.

O pretendente: HENRIQUE FARIA BRANDÃO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, 27/07/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Brandão e de Marina Rodrigues Faria 
Brandão. A pretendente: BIANCA VECCHIO PEREIRA DE ALMEIDA, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, 12/12/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Baptista Pereira 
de Almeida Neto e de Mara Regina Vecchio Pereira de Almeida.

O pretendente: RUI ANTONIO KARAN FILHO, solteiro, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em Rio Claro - SP, 22/06/1974, residente e domiciliado na Vila Mariana, 
São Paulo - SP, fi lho de Rui Antonio Karan e de Itamar Maria Fosco Karan. A pretendente: 
LUCIANA BORGES DE AVÓ, divorciada, profi ssão funcionária pública estadual, 
nascida em São Paulo - SP, 15/08/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manuel Paiva de Avó e de Argentina da Gloria Borges de Avó.

O pretendente: JOÃO PAULO LEITE RIBEIRO BODINI, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 23/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Luiz Miranda Bodini e de Maria Leite Ribeiro Bodini. 
A pretendente: DÉBORA PERNA TOLEDO DE ABREU, solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, 27/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mauricio Toledo de Abreu e de Maria Inês Cristina Perna Toledo Abreu.

O pretendente: EDUARDO GUGLIELMETTI BAPTISTON, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, 03/07/1976, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Hygino Antonio Baptiston e de Maria Luiza Guglielmetti Baptiston. 
A pretendente: NICOLE MORASSI VENDRAMINI, solteira, profi ssão administratora, 
nascida em São Paulo - SP, 24/12/1989, residente e domiciliada na Vila Andrade, São 
Paulo - SP, fi lha de Milton Vendramini Júnior e de Leonice Morassi Vendramini.

O pretendente: FELIPE RIBAS DE MORAIS, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Curitiba - PR, 11/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sergio Luiz Conti de Morais e de Ana Maria Ribas de Morais. A pretendente: 
ANA STELLA MINTO GUISSO, solteira, profi ssão jornalista, nascida em Jales - SP, 
28/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Guisso e de Isabel Aparecida Minto Guisso.

O pretendente: ANDRÉ PEREIRA GOMES LEIVA, solteiro, profi ssão psiquiatra, 
nascido em São Paulo - SP, 20/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jorge Rodolfo Leiva e de Rosemay Aldridge Pereira Gomes 
Leiva. A pretendente: TATIANE TIEMY SHIBATA, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em Santo André - SP, 08/01/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Massanori Shibata e de Taeko Shibata.

O pretendente: LUCAS BARBATI SANTURBANO, solteiro, profi ssão policial civil, 
nascido em São Paulo - SP, 08/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Aurelio Santurbano e de Silvia Souza. A pretendente: 
DÉBORA HILDA WEIRICH, solteira, profi ssão tradutora, nascida em Lisboa, Portugal, 
05/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Proske Weirich e de Gladis Marlene Weirich.

O pretendente: BRUNO DO REGO COSTA VALENÇA, divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em Recife - PE, 10/09/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Caldas Valença e de Maria Angela do 
Rego Costa Valença. A pretendente: FRANCINE PELLACANI NOGUEIRA, solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em Porto Alegre - RS, 25/09/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Charlles Souza Nogueira e de Denise 
Pellacani Godinho.

O pretendente: ALEXANDRE MOREIRA MUNIZ, divorciado, profi ssão gerente, 
nascido em Ribeirão Pires - SP, 17/12/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Muniz e de Claudete Moreira da Silva Muniz. A pretendente: 
VIOLETA KAY DE SOUZA ARNHOLD, solteira, profi ssão produtora, nascida em São 
Paulo - SP, 29/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de JuLian Edward Stephen Arnhold e de Roselane Almeida de Souza Arnhold.

O pretendente: VINÍCIUS MAGNO COSTA FERREIRA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Franca - SP, 03/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Fernando Ferreira e de Marisa Magno Seixas Costa Ferreira. A 
pretendente: CAROLINA NUNES GUSMÃO ROMERO, solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP, 17/03/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Gusmão Romero e de Andreia Terezinha 
Nunes Romero.

O pretendente: FABRIZIO DE OLIVEIRA SASDELLI, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em Olimpia - SP, 01/08/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Sasdelli Junior e de Elizabeth Bonfi m de Oliveira Sasdelli. 
A pretendente: CAMILLA ARNO SANT´ANNA, solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo - SP, 09/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Silvio Eduardo Peron Sant´Anna e de Patricia Arno Sant´Anna.

O pretendente: FERNANDO RAZUK FILHO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, 01/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Razuk e de Maria Aparecida Martini 
Razuk. A pretendente: LOLITA ZURITA HANNUD, solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo - SP, 19/12/1987, residente e domiciliada em Cotia - SP, fi lha de 
Guilherme Hannud Filho e de Maria Rosana Zurita Hannud. Obs.: Tendo sido enviado 
cópia do edital de proclamas ao subdistrito de residencia da pretendente.

O pretendente: LAERTH EMANUEL SAMPAIO CORREIA, solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 23/09/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laercio Gomes Correia e de Maria Hilmar 
Sampaio Correia. A pretendente: ELIANA RODRIGUES DE SANTANA, divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Mairinque - SP, 28/09/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo de Sentana e de Vera Rodrigues 
de Santana.

O pretendente: ALVARO MARCO BONFIGLIOLI COELHO DA FONSECA, solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, 04/07/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Antonio Alfredo Coelho da Fonseca 
e de Claudia Bonfi glioli Coelho da Fonseca. A pretendente: IRIS ZIMMER MANOR, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, 30/04/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Shlomo Manor e de Rina Manor.

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

O pretendente: LEONARDO RIVERA ESTEVES PALMA DOS SANTOS, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-
nascimento: 23/04/1989, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lho de Américo Dos Santos Júnior e de Edna Rivera Esteves dos Santos. 
A pretendente: BIANCA DE GUIDO LOPES, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
24/06/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Lopes e de Rosangela de Guido Lopes.

O pretendente: JOTANBERGUE SANTANA RODRIGUES, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Palmares - PE, data-nascimento: 14/12/1996, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de José 
Pedro Rodrigues e de Maria de Fátima Santana. A pretendente: JACIELE VIEIRA 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmeira 
dos Índios - AL, data-nascimento: 01/03/1999, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Vieira Jupi e de Marinez Maria dos 
Santos.

O pretendente: ADILIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: projetista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Cáceres - MT, data-nascimento: 22/08/1950, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira dos Santos e de Ana 
Maria dos Santos. A pretendente: FRANCISCA VALDIRENES PINHEIRO, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Solonopole - CE, data-
nascimento: 17/05/1966, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
José Edimilson Pinheiro e de Maria Antonia Pinheiro.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL DA SILVA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde  - SP, no dia 15/01/1981, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sonia Christina da Silva 
Rodrigues. A pretendente: JULIA SILVA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente comercial, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 08/07/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Henrique Teixeira e de Maria 
da Gloria Silva Teixeira.

O pretendente: LUCAS BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nas-
cido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 02/10/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Douglas Barboza e de Suzana Proença Pestana 
Barboza. A pretendente: JULIANA CRISTINA BISTULFI, estado civil solteira, 
profi ssão esteticista, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 09/01/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas Bistulfi  e 
de Glauce Aparecida Consul Bistulfi .

O pretendente: ARTUR GIANNETTI VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/02/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Idilio Bernandes Vieira e de 
Cristiane Giannetti Vieira. A pretendente: MICHELE MAMEDE, estado civil solteira, 
profi ssão jornalista, nascida em Votuporanga - SP, no dia 19/03/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juracy Pereira Mamede e de 
Cristina Duran Mamede.

O pretendente: DIEGO AGOSTINHO DYNCZUKI, estado civil solteiro, profi ssão 
professor pedagogo, nascido em Santa Mariana - PR, no dia 25/04/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eloir Dynczuki e de Adriana 
de Sordi Dynczuk. A pretendente: RAQUEL GERALDO CAVAZOTTI, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 28/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Cavazotti e 
de Salete do Carmo Geraldo.

O pretendente: GABRIEL WILLIAN DE ANDRADE MOREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/11/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Eduardo da Costa Moreira 
e de Maria Aparecida de Andrade. A pretendente: FRANCIELE ALVES DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Bodocó (Registrada em 
Claranã) PE, no dia 26/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Lusmar Gomes de Souza e de Francirene Alves de Oliveira.

O pretendente: TOSHIO KOBAYASHI, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Taquaritinga - SP, no dia 19/02/1964, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Masahiro Kobayashi e de Sada Kobayashi. A pretendente: 
JOSETE MOREIRA FALCÃO, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
Catu (Bela Flor) - BA, no dia 15/07/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Amancio Falcão e de Joselita Moreira.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS CANTIL, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 27/04/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adeildo de Jesus Cantil e de Antonia Pinheiro 
dos Santos. A pretendente: THAMIRES RIBEIRO DE MEDEIROS, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 08/09/1994, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Iremar Vaz de Medeiros 
e de Maria das Graças Ribeiro de Medeiros.

O pretendente: FILIPE GUILHERME FALESI BEZERRA, estado civil solteiro, 
profissão contador, nascido em Belém - PA, no dia 26/05/1988, residente e domici-
liado em Avaré - SP, filho de Frederico Guilherme Rocha Bezerra e de Carla Falesi 
Bezerra. A pretendente: PRISCILLA PERFEITO, estado civil solteira, profissão 
estilista, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/06/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Walter Perfeito e de Mara Ilse da Silva 
Kano Perfeito. Obs.: Cópia do Edital recebida do Oficial de Registro Civil de Avaré, 
deste Estado.

O pretendente: LUIZ FELIPE ALVES CAMINHA, estado civil solteiro, profi ssão pro-
gramador, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 13/08/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberto Queiroz Caminha 
e de Jane Trad Alves. A pretendente: PATRÍCIA GHIRGHINIS NUNES, estado civil 
solteira, profi ssão instrumentadora cirúrgica, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no 
dia 06/03/1992, residente e domiciliada no Limão, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alcides 
Garcia Nunes e de Maria Georgete Ghirghinis Nunes. Obs.: Cópia do edital recebida do 
Ofi cial de Registro Civil do 44º subdistrito do Limão, desta Capital.

O pretendente: DANILO BECHELLI SERRALHA, profi ssão: analista de facilities 
II, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-
nascimento: 20/03/1986, residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, 
fi lho de Gilberto Serralha e de Maria Elita Bechelli Serralha. A pretendente: MICHELE 
PEREIRA BORDÃO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 22/01/1982, residente e domiciliada 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Bordão e de Maria de Lourdes Pereira 
Bordão.

O pretendente: AMJAD ADNAN AL HRAKI, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Draa, Síria, data-nascimento: 01/01/1993, residente e domiciliado na 
Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Adnan Al Hraki e de Hanaa Al Hraki. A pretendente: 
PATCHILLI FORTUNATO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
José - SC, data-nascimento: 26/06/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Fortunato.

O pretendente: CÉSAR IVO CAVALCANTI JÚNIOR, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 14/04/1986, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de César Ivo Cavalcanti 
e de Maria da Guia da Silva Cavalcanti. A pretendente: KAMILA BARBOSA NUNES, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, 
data-nascimento: 26/07/1997, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, 
SP, fi lha de José Carlos Nunes Vieira e de Ana Barbosa Farias Dutra.

O pretendente: GLADSTONE DIAS CASSIMIRO, profi ssão: auxiliar de logistica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
18/08/1991, residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Marcio Cassimiro e 
de Margarida Aparecida Dias. A pretendente: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: analista de produtos, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul - SP, data-nascimento: 20/04/1992, residente e domiciliada na Vila Nova 
Utinga, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Barbosa dos Santos e de Rosângela Pereira 
dos Santos.

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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Pequenos gestos, espontaneida-
de e o olhar do fotógrafo são 
detalhes que retratam o melhor 

do ensaio, mas para se chegar a um 
resultado fi nal de encher os olhos de 
quem vê, é preciso muito preparo pro-
fi ssional, cuidados com a higienização 
de ambientes e objetos e, também, o 
estilo fotográfi co trabalhado.

Abaixo, conheça os segredos do 
ensaio newborn (recém-nascidos) e 
acompanhe como é feita a produção 
de uma sessão fotográfi ca com bebês 
que acabaram de chegar ao mundo:

1) Higienização
Antes mesmo de o bebê chegar é 

preciso preparar o ambiente. Não ape-
nas para recém-nascidos, mas para 
bebês de qualquer idade, o espaço 
onde acontecerá o ensaio deve ser 
higienizado corretamente. “A limpeza 
é feita com água e produtos neutros, 
além de álcool gel a 70%. A assepsia 
do ambiente é fundamental para a 
segurança do bebê e dos profi ssio-
nais envolvidos na sessão”, explica 
o fotógrafo Roni Sanches.

2) Objetos e acessórios
Conhecidos como “props”, os aces-

Por trás de lindas fotos é necessário higiene,

produção e muito preparo profi ssional.

Saiba como é feito um ensaio newborn
Registrar os primeiros dias de vida de um bebê é eternizar uma recordação para a vida toda

sórios e objetos que são utilizados nas 
sessões devem estar todos a mão, 
pois facilita a sua rápida manipula-
ção durante as fotos. Esses também 
merecem cuidados especiais. “Itens 

como toucas, laços e adornos em 
geral são higienizados imediatamente 
após um ensaio realizado, além das 
cenografi as. Após esta etapa, são 
separados por gênero menino ou me-

nina e fi cam disponíveis para os pais 
terem a liberdade de escolher o que 
gostariam de usar no bebê, gerando 
fotos diferentes”, explica Sanches. 

3) Iluminação
Luz natural é sempre inspiração 

para ensaios infantis, principalmente 
de recém-nascidos. Por isso, priorizar 
o período em que serão realizadas as 
fotos é um grande truque para um 
resultado ainda mais bonito. “Nos dias 
mais escuros e chuvosos, a iluminação 
artifi cial pode ser usada. A opção 
que usamos é a light cold de quatro 
lâmpadas, que ajuda a simular a luz 
do dia e o resultado é bem parecido 
com o natural”, comenta Sanches.

4) Manipulação do bebê
Higienizar as mãos frequentemente 

é item obrigatório nos ensaios fotográ-
fi cos. Na hora de lavar as mãos, fazê-la 
com água e sabão antisséptico e, após 
secar as mãos, espalhar uma pequena 
quantidade de álcool gel a 70% sobre 
mãos e punhos, é recomendação para 
todos os profi ssionais. “Também é 
utilizado luvas de vinil para manipular 
os bebês durante o ensaio e máscaras 
cirúrgicas”, explica a artista plástica 

do Estúdio Roni Sanches, Adriana 
Sanches.

5) Tempo ao Tempo
Um registro aqui, outro ali e o bebê 

acorda para mamar ou trocar a fralda. 
Fazer o ensaio no tempo do bebê é 
um dos segredos para não deixá-lo 
agitado. Além disso, esses intervalos 
também podem gerar importantes 
registros fotográfi cos espontâneos. “O 
bebê é quem conduz o ensaio. É um 
book afetivo, em que a interação entre 
mãe, pai e fi lho é muito estimulada e 
rende fotos lindas”, explica Adriana.

6) Olhar artístico
Os melhores momentos são os es-

pontâneos, um bocejo, um carinho dos 
pais, um sorriso. A chegada de um bebê 
sempre vem carregada de emoções 
que, muitas vezes, são retratadas nas 
fotos. A sensibilidade do fotógrafo para 
registrar o conceito do que é passado 
em uma história, faz com que o registro 
seja eternizado em pequenos detalhes, 
de uma produção delicada a um olhar 
fotográfi co rápido e sensível. 

Fonte e mais informações: (www.
ronisanches.com).
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