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BOLSAS
O Ibovespa: -0,97% Pontos: 
71.421,19 Máxima de +0,81% 
: 72.708 pontos Mínima de 
-1,08% : 71.344 pontos Volu-
me: 11,28 bilhões Variação em 
2018: -6,52% Variação no mês: 
-6,95% Dow Jones: -0,1% Pon-
tos: 25.175,31 Nasdaq: +0,85% 
Pontos: 7.760,91 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8090 Venda: R$ 3,8095 
Variação: +2,53% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,88 Venda: R$ 3,98 
Variação: +2,14% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7051 Venda: R$ 
3,7057 Variação: +0,01% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7570 
Venda: R$ 3,9500 Variação: 
+2,25% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,72% ao 
ano. - Capital de giro, 9,92% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.308,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,54% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 162,010 
Variação: +2,54%.

Cotação: R$ 3,8150 Variação: 
+2,39% - Euro Compra: US$ 
1,1585 (às 17h28) Venda: US$ 
1,1586 (às 17h28) Variação: 
-1,75% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,4100 Venda: R$ 4,4120 
Variação: +0,71% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3630 Venda: R$ 
4,5770 Variação: +0,59%.

Futuro: -1,29% Pontos: 72.015 
Máxima (pontos): 73.440 Míni-
ma (pontos): 71.920. Global 40 
Cotação: 771,747 centavos de 
dólar Variação: +0,05%.

“Os tristes acham 
que o vento geme. 
Os alegres acham 
que ele canta”.
Luis Fernando Verissimo (1936)
Escritor brasileiro

da lei”. Ele reconheceu que 
existem casos de arbitrarie-
dade, mas entendeu que isso 
não signifi ca que a condução 
coercitiva seja incompatível 
com a Constituição (ABr).

Por 6 votos a 5, o Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem 

(14) impedir a decretação de 
conduções coercitivas para 
levar investigados e réus a 
interrogatório. A decisão 
confirma o entendimento 
individual do relator do caso, 
ministro Gilmar Mendes, que 
concedeu, em dezembro do 
ano passado, liminar para 
impedir as conduções, por 
entender que a medida é 
inconstitucional. Também 
fi cou decido que as condu-
ções que já foram realizadas 
antes do julgamento não serão 
anuladas. 

 Por 6 votos a 5, STF impede 
conduções coercitivas para 
interrogatório

A Corte julgou defi nitivamen-
te duas ações protocoladas pelo 
PT e pela OAB. A legenda e a 
OAB alegaram que a condução 
coercitiva de investigados, 
prevista no Código de Processo 
Penal, não é compatível com a 
liberdade de ir e vir garantida 
pela Constituição. Com a deci-
são, juízes de todo o país estão 
impedidos de autorizar condu-
ções coercitivas para fi ns de 
interrogatório. O instrumento 
da condução coercitiva foi usa-
do 227 vezes pela força-tarefa 
da operação em Curitiba desde 
o início das investigações da 
Operação Lava Jato. 

Votaram contra as conduções 

os ministros Gilmar Mendes, 
Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricar-
do Lewandowski, Marco Aurélio 
e Celso de Mello. Alexandre de 
Moraes, Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso, Luiz Fux, e 
a presidente, Cármen Lúcia, 
se manifestam a favor. Para o 
ministro Ricardo Lewandowski, 
“voltar-se contra conduções co-
ercitivas para depor sem prévia 
intimação e sem a presença de 
advogado, claramente abusivas, 
nada tem a ver com a proteção 
de acusados ricos e nem com 
tentativa de difi cultar o combate 
a corrupção, que todos quere-
mos ver debelada”, afi rmou.

O representante da OAB, 

Vista do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, ontem (14). A Corte formou 

maioria hoje para derrubar a condução coercitiva de investigados para interrogatórios.

advogado Juliano Breda, disse 
que a entidade entrou com ação 
no Supremo por entender que 
a condenação só pode ocorrer 
em caso de descumprimento 
de intimação para o investi-

gado prestar depoimento. O 
vice-procurador-geral da Re-
pública, Luciano Mariz Maia, 
defendeu as conduções, afi r-
mando que ninguém está acima 
da lei e “ninguém está abaixo 

Inscrição do Sisu
Termina hoje (15) o prazo de 

inscrição do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). O programa 
oferece 57.271 vagas em 68 insti-
tuições públicas de ensino superior 
em todo o país. Pode concorrer às 
vagas quem fez o Enem em 2017 
e obteve nota acima de zero na 
redação. De acordo com o último 
balanço do MEC, até ontem (14) à 
noite, mais de 330 mil candidatos 
haviam se inscrito.

Ainda antes do recesso 
parlamentar, que começa na 
metade de julho, o governo 
quer aprovar no Congresso 
o projeto da privatização de 
seis distribuidoras de energia 
da Eletrobras, e o que autoriza 
a Petrobras a vender áreas 
de cessão onerosa do pré-sal. 
Os temas foram discutidos 
na manhã de ontem (14) em 
reunião do presidente Temer 
com líderes da base aliada na 
Câmara e no Senado, de acordo 
com o ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun.

“São pautas que o governo 
deseja e gostaria de contribuir 
para que sejam aprovadas. Nos-
sa ideia é que sejam aprovadas 
antes do recesso. Entendemos 
que estão andando bem. A pro-
dução legislativa está positiva, 
então isso nos anima a sermos 
otimistas e pensarmos que é 
sim possível essa aprovação nas 
duas casas desses dois temas”, 

Ministro-chefe da Secretaria 

de Governo, Carlos Marun.

A Antártida perdeu 2,7 tri-
lhões de toneladas de gelo em 
25 anos, o que elevou o nível dos 
mares em 7,5 milímetros, reve-
lou um estudo divulgado pela 
revista científi ca “Nature”. Ain-
da de acordo com a publicação, 
que reuniu diversos relatórios 
sobre o continente, estima-se 
que, desde 1989, a perda de 
massa de gelo foi calculada ao 
menos 150 vezes, mas nunca 
com a precisão atual. 

As novas informações “ofere-
cem um quadro mais coerente a 
respeito de outros do passado”, 
explicou um dos autores da 
pesquisa, Giorgio Spada. Além 
disso, com a ajuda de satélites, 
foi possível medir o aumento 
da taxa de fusão do gelo em 
certas regiões da Antártida, e 
verifi cou-se que “a aceleração 
foi sensível em alguns setores, 
como na zona ocidental”.

A  Antártida está assistindo a um derretimento acelerado.
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São Paulo - A forte valori-
zação da criptomoeda Bitcoin 
verificada ao longo de 2017 
apresenta bons indícios de ter 
sido sustentada por manipula-
ção do mercado, aponta estudo 
elaborado por pesquisadores 
norte-americanos da Universida-
de do Texas, em Austin. Dados 
da plataforma CoinMarketCap 
mostram que, no primeiro dia 
do ano passado, a divisa virtual 
era cotada em US$ 998,62 por 
unidade e chegou à máxima de 
US$ 19.758,20 em 17 de dezem-
bro do mesmo ano, com uma 
valorização de 1.978%.

Utilizando algoritmos para 
analisar dados do sistema blo-
ckchain, os pesquisadores veri-
fi caram que ordens de compra 
de Bitcoin pagas com uma outra 
moeda virtual, Tether, direcio-
naram as cotações do mercado. 
“Percebemos que compras com 
Tether ocorreram após quedas 
do mercado e resultaram em 
altas consideráveis nos preços do 
Bitcoin”, dizem os pesquisadores 

CNI pede ao STF 
suspensão do 
tabelamento de frete 

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) ingressou on-
tem (14) com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 
no STF contra o tabelamento do 
frete para transporte rodoviário 
de cargas. Segundo a entidade, 
a fi xação de preços mínimos 
infringe o princípio da livre 
iniciativa e é inefi caz.

A ação da CNI questiona 
a MP 832, que estabeleceu 
preços mínimos obrigatórios 
para os fretes rodoviários pra-
ticados no país, que foi uma 
das reivindicações da greve 
dos caminhoneiros. A entida-
de considera que essa MP é 
inconstitucional, entre outras 
razões, por desrespeitar a livre 
iniciativa, a concorrência e os 
contratos fi rmados, caracteri-
zando intervenção indevida do 
Estado na economia.

Segundo a CNI, levantamentos 
feitos pelas associações indus-
triais estimam que, com o tabe-
lamento, os fretes tiveram au-
mentos médios entre 25% e 65%. 
Em algumas situações, os custos 
de transporte subiram mais de 
100%. A Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag) conseguiu a 
suspensão, para suas associadas, 
do cumprimento da tabela de 
frete mínimo na contratação de 
transporte rodoviário de carga. 
A decisão liminar foi proferida 
ontem (14) pelo juiz Marcelo 
Guerra Martins, da Justiça Fe-
deral em São Paulo (ABr). 

Reprodução

Brasília - Depois de uma se-
mana em que o ex-governador 
Geraldo Alckmin exibiu a fra-
gilidade de sua candidatura 
à Presidência, dirigentes do 
PSDB o convenceram a fazer 
mudanças na equipe. Agora, 
o ex-governador de Goiás, 
Marconi Perillo, vai assumir 
a coordenação política da 
campanha tucana, tendo como 
primeira tarefa tentar articular 
um bloco de centro em favor 
de Alckmin.

Em busca de alianças, Al-
ckmin tomou café da manhã, 
ontem (14), com o presidente 
do PROS, Eurípedes Junior, um 
dia depois de ter se encontrado 
com o deputado Paulo Pereira 
da Silva, o Paulinho da Força, 
que comanda o Solidariedade. 
Até agora, no entanto, o PSDB 
não conseguiu alargar o arco de 
alianças, contando hoje com o 
apoio de quatro partidos: PSD, 

Ex-governador Geraldo 

Alckmin.
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Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Eletrobras e Petrobras: temas de 
reunião de Temer com líderes

cumprir sua missão de bem 
atender a população quanto em 
função da situação fi nanceira 
da mesmas no dias de hoje”, 
explicou.

Em relação ao projeto da 
Petrobras, na quarta-feira 
(13) o plenário da Câmara 
aprovou o regime de urgência 
para o projeto que permite à 
Petrobras vender até 70% dos 
campos do pré-sal concedidos 
à empresa por meio do regime 
de cessão onerosa. Com esse 
regime, a Petrobras pagou 
diretamente à União, sem 
licitação, o direito de extrair o 
petróleo desses blocos. Além 
de Marun, participaram da 
reunião o ministro-chefe da 
Casa Civil, Eliseu Padilha; o 
ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago; o líder do 
governo no Senado, Romero 
Jucá (MDB-RR), e o líder do 
governo na Câmara, Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) (ABr).

disse Marun.
Perguntado se seria possível 

aprovar em tão pouco tempo a 
privatização das distribuidoras 
da Eletrobras, por se tratar de 
um projeto que causa polêmi-
cas, Marun respondeu que sim, 
“pela absoluta necessidade” 
de que isso aconteça. “Tanto 
para que as empresas possam 

Antártida perdeu 3 trilhões de 
toneladas de gelo em 25 anos

Observando-se relatórios de 
1992 a 2017, estima-se que a 
Antártida tenha perdido de 53 
bilhões a 159 bilhões de tone-
ladas de gelo por ano e que na 
zona mais movimentada - na 
Península Antártica - a redução 
tenha sido de 7 bilhões e 33 
bilhões de toneladas por ano.

Apesar dos dados alarman-
tes, agora é necessário compre-
ender o fenômeno que ocorre 
ao redor do polo sul do planeta, 
para defi nir os quadros futuros 
para o continente, consideran-
do que o derretimento total da 
Antártida poderia elevar o mar 
em 58 metros (ANSA).

Alta do Bitcoin em 2017 foi 
sustentada por manipulação

em relatório. “Menos de 1% das 
horas associadas a grandes tran-
sações de Tether são associadas 
com 50% da alta meteórica do 
Bitcoin e 64% de outras das 
principais criptomoedas”.

O Tether é uma criptomoeda 
supostamente lastreada em dó-
lar e cujo objetivo é tornar mais 
fl uida a negociação de outras 
moedas digitais. Na pesquisa, 
as descobertas sugerem que os 
emissores do Tether estavam au-
mentando a produção da moeda 
virtual para comprar Bitcoins, o 
que criou uma demanda artifi cial 
e sustentou os preços. 

O momento e a magnitude das 
ordens de compra não condizem 
com a demanda natural de inves-
tidores. As transações também 
coincidiam com cotações do 
Bitcoin múltiplas de US$ 500, 
indicando que os manipuladores 
tentavam impor a impressão 
de patamares de resistência 
no mercado, o que tornava a 
moeda virtual mais atrativa a 
compradores (AE).

Alckmin anuncia Marconi Perillo 
para coordenar área política

PTB, PV e PPS.
“A boa política é que vai 

ajudar. É importante ter par-
ceiros e eu convidei o Marconi 
para coordenar a área política 
de nossa equipe”, disse Al-
ckmin. Ao seu lado, Perillo 
afi rmou que pedirá auxílio de 

ex-presidentes do PSDB para 
a missão, mas excluiu dessa 
lista o senador Aécio Neves. 
“Ele está cuidando da vida dele 
como senador, cuidando da sua 
defesa. Ele não tem interesse 
nenhum em participar de qual-
quer discussão, de qualquer 
coordenação na área política”, 
desconversou.

“A nossa meta tem de ser 
uma concertação com o centro 
democrático”, afi rmou Perillo. 
“Temos de avançar nessa 
aliança, nessas conversações 
com o centro democrático. É 
o que propõe o ex-presidente 
Fernando Henrique e aquele 
documento”, emendou ele, em 
referência ao texto intitulado 
“Por um Polo Democrático e 
Reformista”, que prega a união 
de pré-candidatos desse bloco 
para combater o avanço de Jair 
Bolsonaro (PSL) e da esquerda 
(AE).

Brasília - O ministro da Segurança Pública, Raul 
Jungmann, afi rmou ontem (14), que o governo 
estuda reduzir o aumento previsto no prêmio das 
loterias federais para compensar a perda de receita 
dos ministérios da Cultura e do Esporte. A equipe 
econômica avalia se a alteração está de acordo com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Os ministros Sérgio Sá Leitão (Cultura) e Lean-
dro Cruz (Esporte) criticaram a edição da MP, que 
direciona parte da arrecadação das loterias para o 

recém-criado Fundo Nacional de Segurança Pública, 
e afi rmaram que vão se mobilizar para fazer modifi -
cações no texto durante a tramitação no Congresso. 

Pela MP, também há previsão de aumentar o prêmio 
da loteria de 43% para 50% do valor arrecadado com 
as apostas à premiação. Para atenuar o desconforto 
com os ministros, a ideia seria reduzir esta elevação 
para 47% a 48%, de acordo com Jungmann. Assim, 
a diferença seria redirecionada para as duas pastas 
(AE).

Governo estuda redistribuir recursos de loterias
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O cortejo seguiu pelas 

avenidas principais 

da capital do Brasil. O 

povo estava apinhado 

nas calçadas, gritava, 

aplaudia e mostrava 

todo o seu entusiasmo. 

Uns tentavam furar o 
cordão de isolamento e 
se agarrar no caminhão. 

O Rio de Janeiro vivia um dia 
de glória com exclusividade. O  
resto do pais só saberia muito 
mais tarde quando a revista O 
Cruzeiro chegava com muitas 
fotos e pouco texto. Os mais 
ligados na tecnologia acom-
panhavam através do rádio 
à válvula, onde verdadeiros 
poetas do microfone despeja-
vam emoções pelo éter. Era um 
encantamento geral. A seleção 
voltou campeã do mundo. 

A partida fi nal na Suécia e 
a conquista da Coup Jules Ri-
met era tudo o que o governo 
precisava para coroar o clima 
de otimismo que se espalhava 
pelo Brasil no fi nal da década 
de 1950. O pilar dessa euforia 
era o presidente bossa nova, 
Juscelino Kubistchek, que 
estava construindo a toque de 
caixa uma nova capital para o 
país , que ele chamava de Ca-
pital da Esperança, Brasília. Os 
heróis da copa de 1958 foram 
recebidos no palácio presiden-
cial no meio de uma multidão 
de penetras e papagaios de 
pirata. Tudo nas fotos de O 
Cruzeiro.

Desta vez a capital do Brasil 
já era Brasília. O governo a 
duras penas vencia a resistên-
cia dos funcionários para se 
mudarem para a nova capital. 
Órgãos públicos esticavam o 
quanto podiam a permanência 
na Cidade Maravilhosa. O alto 
escalão de tudo não queria fi car 
isolado no planalto central, à 
mercê dos velhos DC3 da FAB. 
Ainda não existiam os jatinhos 
da Fabtur para as excelências 
do primeiro escalão. 

O presidente da república 
dava o exemplo. Ficava mais 
perto de Copacabana, suas 
areias, seu céu tão lindo, suas 
sereias sempre sorrindo.... 
João Goulart era o presidente 
de uma república parlamen-
tarista, com primeiro ministro 
e tudo, mas tinha direito ao 
palácio do Catete, a célebre 
residência do presidente sui-

cida Getúlio Vargas. 
O bicampeonato mundial de 

futebol, vencido pela seleção 
canarinho, também foi rece-
bida no aeroporto com festas 
e um caminhão do corpo de 
bombeiros para desfi lar pelas 
avenidas cariocas em 1962. 
Graças uma manobra dos car-
tolas e dos acólitos, o desfi le 
triunfal do bicampeonato de 
futebol desviou o seu trajeto 
e passou pelo palácio do Ca-
tete onde o presidente e uma 
multidão se agarraram nos 
jogadores. 

Estava escrito nas estrela, 
o Brasil era terra do futebol.

A seleção voltou da copa 
da Inglaterra, sem festas ou 
acenos. Foi eliminada na pri-
meira fase. Um vexame tão 
grande quanto a derrota para 
a Alemanha por 7 a 1 na copa 
do Brasil. Mas o Brasil chegou 
a 1970 com novo ímpeto: Nin-
guém segura este páis, dizia o 
ditador de plantão no Palácio 
do Planalto. Com time de cra-
ques o técnico Zagalo sequer 
precisou montar a equipe para 
o campeonato do México. Ela 
se auto geria. 

A conquista do tricampe-
onato antecipou o carnaval 
para junho e as ruas do Rio 
de Janeiro se encheram de 
admiradores fanáticos. Desta 
vez o Brasil tomou posse de-
fi nitiva da taça Jules Rimet, 
pelo menos até que foi rouba-
da da sede da Confederação 
Brasileira de Futebol. Ladrão 
que  rouba ladrão... Os craques 
foram usados e abusados pela 
propaganda do governo militar 
e encaixados pelos marquetei-
ros da época como oriundos do 
“milagre brasileiro”. 

Médici foi fotografado e 
fi lmado ao lado da mais espe-
tacular equipe futebol que o 
país já tinha reunido. Para cada 
conquista os presidentes do 
Brasil, se confundiam com os 
jogadores no palácio. Quando 
o avião da Varig sobrevoou 
Brasília, uma esquadrilha de 
caças F5 da FAB fi zeram a 
escolta. Enfi m, nenhum dos 
governantes quis abrir mão 
desse momento de glória.

Pelo menos até a copa da 
Rússia, quando a delegação 
não vai nem pisar no palácio 
do Jaburu. Por que será ?
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Alegando 
sanções dos 
EUA, Nike 

não entrega 
chuteiras

ao Irã
O Irã começa hoje (15) 

na Copa do Mundo de 
2018, na Rússia, com a 
Nike não fornecendo suas 
chuteiras aos jogadores 
do time, por conta das 
sanções comerciais im-
postas pelo presidente dos 
Estados Unidos, Donald 
Trump, ao país. A decisão 
caiu como uma bomba no 
elenco da seleção iraniana, 
pegando todos de surpre-
sa. A medida da empresa 
norte-americana causou 
confusão, já que na Copa de 
2014, no Brasil, as sanções 
comerciais não impediram 
que as chuteiras da Nike 
chegassem aos atletas.

“As sanções significam 
que, como uma empresa 
norte-americana, a Nike 
não pode fornecer chu-
teiras aos jogadores da 
seleção iraniana neste 
momento”, afirmou a em-
presa em um comunicado 
oficial. “Os jogadores estão 
acostumados com os seus 
equipamentos. Não é certo 
mudar isso em uma sema-
na antes de partidas tão 
importantes”, criticou o 
técnico do Irã, o português 
Carlos Queiroz. Para não 
ficarem sem as chuteiras, 
os jogadores contaram com 
a ajuda de outros atletas ou 
compraram eles mesmos os 
equipamentos. 

O caso da Nike deixa 
transparente a tensa rela-
ção entre Estados Unidos e 
Irã. No mês de maio, Trump 
concretizou uma promessa 
de campanha e anunciou 
a saída do país do acordo 
nuclear com os iranianos. 
A seleção iraniana está no 
grupo B, ao lado de Portu-
gal, Espanha e Marrocos. 
Considerado o grande 
azarão da chave, o Irã es-
treará no Mundial diante 
dos marroquinos, em São 
Petersburgo (ANSA).

Houve aumento de 10,7 milhões de doações voluntárias entre 

2008 e 2013.

No Dia Mundial do Doador 
de Sangue, lembrado ontem 
(14), a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) informou que, 
das 112,5 milhões de doações 
coletadas em todo o mundo, 
cerca da metade é registrada 
em países de alta renda, onde 
vive apenas 19% da população 
global. A taxa registrada nessas 
localidades é de 32,1 doações 
para cada grupo de mil pessoas, 
contra 14,9 em países de renda 
média alta; 7,8 em países de 
renda média baixa; e 4,6 em 
países de baixa renda. 

Nas regiões mais pobres do 
mundo, até 65% das transfu-
sões de sangue são destinadas 
a crianças menores de 5 anos. 
Já em países de alta renda, 
idosos com mais de 65 anos 
respondem pelo maior número 
de transfusões (76%). Dados da 
organização mostram aumento 
de 10,7 milhões de doações vo-
luntárias entre 2008 e 2013. Ao 
todo, 74 países coletaram mais 
de 90% de seu estoque dessa 

Ele também falou sobre responsabilidade internacional

na crise.

Em um momento em que a 
crise migratória gerou tensão 
entre a Itália e a França, o 
papa Francisco lançou ontem 
(14) uma mensagem para que 
os imigrantes parem de ser 
considerados uma ameaça. 
“É preciso uma mudança de 
mentalidade: passar de con-
siderar o outro uma ameaça 
à nossa comodidade para 
estimá-lo como uma pessoa 
que, com sua experiência de 
vida e seus valores, pode con-
tribuir enriquecendo a nossa 
sociedade”, disse Jorge Mario 
Bergoglio, em um fórum da 
Santa Sé com o México sobre 
migrações internacionais.

Francisco pediu que as 
pessoas andem ao encontro do 
outro, para acolher, conhecer 
e reconhecer. “Os números 
não estão em jogo, mas sim, 
as pessoas, com suas histó-
rias, culturas, sentimentos 
e aspirações. Essas pessoas, 
que são nossos irmãos e irmãs, 
precisam de uma proteção 
contínua, independentemen-
te do seu status migratório”.

O Papa também defendeu 

O alimento orgânico é mais nutritivo que o convencional, 

contém minerais e vitaminas, além de antioxidantes.

A maior procura por este tipo 
de produto (34%) está na 
região Sul, que ultrapassa 

o dobro do consumo nacional.
De acordo com a coordena-

dora do curso de Nutrição da 
Anhanguera de Pelotas, Chirle 
Raphaelli, ao inserir alimentos ou 
produtos orgânicos na alimenta-
ção diária estamos benefi ciando 
a saúde, o meio ambiente e a 
qualidade de vida de consumi-
dores e agricultores. “Além de 
não causar riscos à saúde, pelo 
consumo de resíduos agrotóxi-
cos, o alimento orgânico é mais 
nutritivo que o convencional, 
contém minerais e vitaminas, 
além de antioxidantes”, diz.

A pesquisa também relata 
que seis a cada 10 pesso-
as consultadas afi rmam que 
consomem orgânicos porque 
os relacionam a melhorias na 
saúde. Cerca de 64% adquire os 
orgânicos em supermercados e 

Ativistas pró-aborto 

manifestam-se diante do 

Congresso argentino.

A Câmara dos Deputados da 
Argentina aprovou ontem (14) 
por 129 votos a favor, 125 contra 
e 1 abstenção o projeto de lei 
que descriminaliza o aborto, em 
uma sessão histórica que durou 
cerca de 22 horas e meia. 

De acordo com o projeto, o 
aborto poderá ser feito até 14 
semanas de gestação. O texto 
segue agora para o Senado. 

Depois deste prazo, a inter-
rupção da gravidez só poderá ser 
realizada em casos de estupro, 
se representar um risco para a 
vida e a saúde da mãe e também 
se o feto tiver alguma malforma-
ção “incompatível com a vida ex-
trauterina”. A votação terminou 
com aplausos dos deputados 
que defendiam a interrupção 
voluntária da gravidez. 

Milhares de argentinos vira-
ram a noite na praça em frente 
ao Congresso, para acompa-
nhar a votação, na Câmara. 
Todos estavam preparados 
para enfrentar o frio de 5 graus: 
fi zeram fogueiras, montaram 
barracas e dançaram, ao som 
de tambores, pedindo aos legis-
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Pesquisa relata que 15% da 
população urbana consome 

alimentos orgânicos
Segundo pesquisa divulgada pela Organics Brasil (Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e 
Sustentável), cerca de 15% da população urbana consome alimentos orgânicos com alguma frequência

possibilitando riscos de doen-
ças crônicas, inclusive câncer.  
Algumas pessoas utilizam de-
sinfetante para hortifrutrícolas 
com a intenção de retirar os 
resíduos de agrotóxicos, po-
rém, esta prática não é uma boa 
alternativa, já que apenas retira 
os microrganismos e resíduos e 
o uso incorreto ou em excesso 
pode fazer mal a saúde. 

Pela legislação, considera-se 
produto orgânico, seja ele in 
natura ou processado, aquele 
que é obtido em um sistema 
orgânico de produção agrope-
cuária ou oriundo de processo 
extrativista sustentável e não 
prejudicial ao ecossistema 
local. Os produtos orgânicos 
podem ser encontrados em 
feiras orgânicas, com venda 
direta ao consumidor, ou nos 
supermercados embalados 
com o logotipo da certifi cação 
orgânica (Organics Brasil).

26% compram os produtos em 
feiras. “A grande vantagem do 
crescimento do consumo de ali-
mentos orgânicos está atrelada 
à garantia dos cuidados com a 
saúde da população, o equilíbrio 
do meio ambiente e benefício 

à agricultura familiar”, afi rma. 
O Brasil é o maior consumidor 

de produtos agrotóxicos no 
mundo, o que interfere direta-
mente na saúde da população 
que consome alimentos con-
vencionais e não orgânicos, 

Papa: imigrantes não devem 
ser considerados ‘ameaça’

que a responsabilidade em re-
lação aos imigrantes seja com-
partilhada à nível internacional, 
com base nos valores da “justi-
ça, solidariedade e compaixão”. 
Desde que assumiu a liderança 
da Igreja Católica, em março de 
2013, Francisco faz apelos para 
que os países adotem políticas 
de acolhimento aos imigrantes 
e refugiados.

A mensagem do Papa vem 
em um momento e que a Itália 
tem um novo governo, liderado 

pelos partidos Liga Norte, 
nacionalista, e Movimento 5 
Estrelas (M5S), antissistema. 
No fi m de semana, o ministro 
do Interior da Itália, Matteo 
Salvini, da Liga Norte, negou 
o pedido de um barco com 
629 imigrantes que queria 
atracar em um porto italiano. 
A rejeição gerou uma crise 
diplomática com a França, 
que acusou a Itália de “cinis-
mo” e “irresponsabilidade” 
(ANSA).

Países de alta renda fazem 
mais doações de sangue

forma. Entretanto, 71 países 
coletaram mais de 50% por 
meio de doações de parentes 
ou doações pagas.

De acordo com a Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde 
(Opas), desde 2015, apenas 
45% do sangue para transfusões 
coletado na América Latina e no 
Caribe foram obtidos por meio 
de doação voluntária. Embora o 
número represente um aumen-
to de 38,5% em relação a 2013, 

ainda é muito menor do que a 
meta de 100% recomendada 
pela OMS. “A Opas pede aos 
países das Américas que redo-
brem os esforços para melhorar 
os sistemas baseados na doação 
de sangue voluntária e não 
remunerada. Isso pode evitar 
milhões de mortes a cada ano, 
incluindo as por hemorragia 
pós-parto, acidentes de trânsito 
e várias formas de câncer”, 
informa a entidade (ABr).

Câmara argentina 
aprova projeto que 

descriminaliza o aborto

ladores o direito a um “aborto 
livre, gratuito e seguro”.

A sessão começou na quarta-
-feira (13) e, até o fi m da noite, 
havia um empate entre os 
deputados que discursaram 
a favor e contra a legalização 
do aborto. Do lado de fora do 
Congresso, ativistas dos dois 
lados ocupavam a praça e de-
fendiam sua posição. Segundo 
as estimativas, 500 mil abortos 
clandestinos são feitos todos os 
anos na Argentina. Cerca de 60 
mil resultam em complicações 
e hospitalizações. E muitas 
mulheres – a maioria pobres ou 
do interior – morrem por causa 
de abortos mal feitos (ABr).
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A - Língua Chinesa
O Mandarim abre portas para brasileiros na China, para intercâmbios e na 
busca de empregos. O Instituto Confucio na Unesp é uma das escolas mais 
tradicionais e procuradas em São Paulo, por brasileiros e chineses. As vagas 
estão abertas para o segundo semestre com benefícios para os alunos da rede 
estadual de ensino. Não tem fi ns lucrativos e é aberto a todos os interessados. 
É cobrada uma taxa de cinco parcelas de R$ 140,00 por módulo semestral de 
50 horas para a manutenção das atividades. O curso é totalmente gratuito para 
estudantes das escolas públicas e também são oferecidas turmas especiais 
para crianças. Informações: (www.institutoconfucio.unesp.br).

B - Mercado de Capitais 
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA 
(Associação Brasileira das Companhias Abertas) promovem, nos pró-
ximos dias 20 e 21, a 20ª edição do Encontro Internacional de Relações 
com Investidores e Mercado de Capitais, no WTC Events Center. Além do 
painel sobre o futuro do mercado de capitais, o evento abordará os temas 
como: 'Board Level e a criação de valor para os acionistas'; 'O futuro de 
Relações com Investidores e a Governança Corporativa'; 'Estratégia de 
Crescimento e Valuation'; 'Simplifi cação das obrigações de prestação de 
informações das companhias, entre outros. Mais informações: (http://
www.encontroderi.com.br/20/index.htm). 

C - A Volta dos Cassetes
Desde que foi reativada, em 2009, a Polysom vem crescendo a cada ano, 
assim como o mercado de vinil, no Brasil e no Mundo. Agora a fábrica 
amplia seus serviços, dando início à duplicação de fi tas cassetes. A 
produção começou em maio, após quase um ano de preparação, em 
busca de uma qualidade condizente com os novos tempos. Assim como 
o vinil de hoje é muito melhor do que o que se fazia até os anos 1980, a 
Polysom está trabalhando para que o cassete tenha qualidade diferen-
ciada. A capacidade de produção inicial será de 4 mil cassetes/mês. As 
artes dos rótulos serão impressas diretamente nas fi tas, em tinta UV, 
até 4 cores. Saiba mais em (http://polysom.com.br/site/).

D - Recursos Minerais
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK 
São Paulo) realiza a 3ª Conferência Brasil-Alemanha de Mineração e Re-

cursos Minerais, no próximo dia 21, na Fundação Dom Cabral em Nova 
Lima, Minas Gerais. O evento objetiva proporcionar conhecimento e 
expertise sobre as tendências e tecnologias alemãs no ramo da mineração. 
Os temas principais são: Redução do Consumo de Água, Automação de 
Processos (Mineração 4.0) e Mineração Subterrânea. Além disso, o evento 
contará com palestras sobre projetos de pesquisa tocados em parceria 
entre os serviços geológicos da Alemanha e do Brasil e sobre a reforma 
do setor de mineração. Mais informações: (https://www.ahkbrasil.com/
iframes_site_ahk_typo3/v2/verEvento.aspx?id=3927).

E - Estágio no TRE-SP
Estão abertas as inscrições para concurso público destinado a selecionar 
candidatos para preenchimento de 431 vagas de estágio e formação de 
cadastro reserva para o TRE-SP. Podem participar estudantes do 2º ao 
antepenúltimo semestre dos cursos de administração, comunicação 
social/ jornalismo, design gráfi co, direito,  engenharia (civil e elétrica), 
design gráfi co e informática. Os aprovados atuarão em 58 zonas eleito-
rais da capital e 246 municípios do interior e da Grande São Paulo. As 
inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site (www.ciee.org.br), 
no link do TRE/SP, onde consta o edital com mais informações. 

F - Controle  dos Cartões 
Por meio de uma nova tecnologia, o usuário de cartões de crédito e 
débito terá a possibilidade de controlar o uso dos seus cartões de forma 
autônoma, sem precisar acionar o banco quando tiver qualquer suspeita 
de fraude. Chamado CardControl, é uma tecnologia desenvolvida pela 
norte-americana Ondot Systems, por meio da qual os consumidores têm 
a capacidade de defi nir quando, onde e como o cartão é usado, podendo 
facilmente ativar e desativar os tipos de transações disponíveis, defi nir 
limites de gastos e até criar alertas em tempo real para garantir que 
possam gerenciar melhor suas fi nanças. A novidade foi lançada no Ciab/
Febraban. Outras informações em: (www.ondotsystems.com).

G - Tecnologia Catarinense
O Startup SC Summit ocorre nos dias 12 e 13 de em julho em Florianó-
polis, Santa Catarina. O evento irá trazer mais de 80 palestrantes, entre 
eles os principais nomes do ecossistema nacional. Em paralelo com o 
Startup SC Summit, o Sebrae/SC estará promovendo missões para os 

outros estados conhecerem os métodos e inovações das empresas cata-
rinenses. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso já confi rmaram 
presença nas missões e vão visitar empresas de renome catarinense, 
como a Softplan, Resultados Digitais e Exact Sales. Lá, os participantes 
vão poder conhecer melhor a rotina das organizações e participar de 
palestras que irão enriquecer ainda mais a experiência. Para saber mais 
sobre o evento basta acessar: (http://summit.startupsc.com.br/).

H - Diversidade e Inclusão 
Entre os próximos dias 20 e 21, no Milenium Centro de Convenções, acon-
tece a 4ª edição do Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão. O evento trata 
sobre como as empresas têm direcionado foco em ações e estratégias de 
diversidade e inclusão, lançando um novo olhar sobre as transformações 
organizacionais. Diversidade signifi ca variedade, pluralidade, diferença. Esse 
conceito tem ganhado cada vez mais espaço dentro das corporações graças 
a implantação de programas específi cos para engajar líderes e colaboradores 
à causa. Promover um ambiente diverso com uma cultura inclusiva estimula 
a criatividade, impulsiona a inovação e ainda agrega valor ao negócio. Os 
interessados em participar do evento podem fazer a inscrição através do 
portal (http://plataformadiversidade.com.br/fgdi/inscricao/). 

I - Soluções Inovadoras 
A maior varejista de material de construção do país se une a uma das 
instituições mais renomadas em artes plásticas para lançar um desafi o 
a estudantes universitários: o 1º Prêmio de Design Instituto Tomie 
Ohtake Leroy Merlin. O tema, 'Compartilhar', é um desafi o para fazer 
os estudantes projetarem soluções conectando os saberes de diversas 
áreas. Permite interpretação e leitura que ganha diferentes ênfases no 
que tange à necessidade de uso de nossos espaços, sejam eles urbanos 
ou de menor escala; ao aproveitamento e reutilização de nossos recursos, 
em sinergia direta com programas de sustentabilidade; ao uso cada vez 
mais frequente de plataformas e softwares online. Saiba mais em: (www.
leroymerlin.com.br/atitudes-sustentaveis). 

J - Mercado de Drones
Já estão abertas as inscrições para o DroneShow Online, primeiro 
seminário 100% online sobre drones do país, que debate as novidades 
e tendências das áreas de processamento de imagens, mapeamento, 
topografi a e agricultura. O evento, marcado para acontecer entre os 
próximos dias 19 e 21, reforça o bom momento vivido pelo setor com 
o crescimento do mercado nos últimos anos. Segundo levantamento 
da PWC, 25% do faturamento global da indústria de drones vem de 
aplicações na agricultura. No Brasil, graças ao seu perfi l agrícola, esse 
número é de 40%. Isso sem falar das suas inúmeras aplicabilidades, como 
manejo, plantio, identifi cação de problemas, medição, colheita, análise 
da plantação e, mais recentemente, até pulverização. Mais informações: 
(http://www.droneshowla.com/droneshow-online-2018/).

A - Língua Chinesa
O Mandarim abre portas para brasileiros na China, para intercâmbios e na 

cursos Minerais, no próximo dia 21, na Fundação Dom Cabral em Nova 
Lima, Minas Gerais. O evento objetiva proporcionar conhecimento e 
expertisesobreastendênciasetecnologiasalemãsnoramodamineração

Antes de responder 

qual é a função de um 

vendedor profi ssional, é 

preciso contextualizar 

as mudanças que esses 

especialistas passaram 

no decorrer dos anos

Afinal, a profissão é 
considerada uma das 
mais antigas do mun-

do. Para se ter uma ideia, as 
pessoas vendem e negociam 
antes mesmo do surgimento 
da moeda, desde o período do 
escambo, quando era preciso 
apenas falar das característi-
cas dos produtos ou serviços 
prestados. 

Com o passar dos anos, 
após a criação do dinheiro e 
a Revolução Industrial, o ce-
nário mudou, pois a produção 
passou a exceder a quantidade 
necessária para o consumo. 
Nesse contexto, o artesão 
que antes confeccionava um 
sapato por vez, com o processo 
evolutivo, passou a ter uma 
máquina que poderia pro-
duzir três ao mesmo tempo. 
Ou seja, com mais pares para 
vender, era preciso fomentar 
o consumo. Assim, surge a 
primeira fi gura do vendedor 
profi ssional moderno.

O breve relato ajuda a com-
preender que a atividade do 
vendedor passou por diversas 
mudanças, sempre com foco no 
avanço tecnológico e, princi-
palmente, no comportamento 
dos consumidores. Agora, 
em um mundo em que todos 
estão conectados, o tempo 
todo, com a possibilidade de 
comprar tudo pela internet, 

qual é a real função de um 
vendedor profi ssional dentro 
de um estabelecimento? A 
resposta é simples: o papel do 
especialista é ser um consultor. 
Mas, na prática, a questão é um 
pouco mais complexa. 

Na era digital, o consumi-
dor tem acesso a todas as 
informações dos produtos, 
as vantagens e desvantagens, 
consegue comparar os preços 
praticados no mercado e, tal-
vez o mais importante, avalia 
a experiência que outras 
pessoas tiveram ao comprar 
o mesmo item. 

Dentro de todo o universo 
de possibilidades virtuais, as 
pessoas são bombardeadas de 
ofertas encontram um enorme 
leque de opções. Porém, com 
essa superexposição, fi ca difí-
cil escolher. É nesse momento 
que o cliente prefere ir à loja 
física, pois precisa ver e avaliar 
de perto o produto, além de 
ter uma relação interpessoal 
com um consultor que o ajude 
a tomar uma decisão de com-
pra. Os consumidores gostam 
da ideia de ter alguém que se 
importe com as suas necessi-
dades. 

O bom profi ssional, treinado, 
capacitado com as técnicas 
fundamentais das vendas e, 
acima de tudo, que saiba iden-
tifi car o perfi l e as necessidades 
dos clientes, certamente vai 
promover uma boa experiên-
cia, conquistar a confi ança e 
até mesmo fi delizar o cliente. 

Quando o assunto é vendas, 
esse é o grande desafi o do 
mundo moderno. 

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

Mário Rodrigues (*)

Elaborada mensalmente pelo Secovi-SP, a 
Pesquisa de Locação Residencial aponta varia-
ção negativa de 1,50% no período de 12 meses 
(junho de 2017 a maio de 2018). O percentual 
fi cou abaixo do IGP-M (Índice Geral de Preços 
– Mercado) da FGV, que apresentou em maio 
variação de 4,26% no acumulado de 12 meses.

“Nos primeiros cinco meses, o valor do 
aluguel registrou ligeiras variações negativas, 
mas vem buscando uma recuperação para os 
próximos meses. Essa é uma boa notícia para 
o mercado de locação, que já vem esboçando 
uma reação”, afirma Rolando Mifano, vice-
-presidente de Gestão Patrimonial e Locação 
do Secovi-SP.

As moradias que sofreram as maiores re-
trações nos valores em maio 2018 foram as 
unidades de 2 dormitórios, com queda de 
0,8%, seguidas pelos aluguéis dos imóveis de 
1 dormitório, com redução média de 0,5%. 
Por fim, as residências de 3 quartos, que 
reduziram 0,30% em seus valores locatícios.

O fiador foi o tipo garantia mais frequente 
entre os inquilinos, respondendo por 45,5% 
dos contratos de locação. O depósito de três 
meses de aluguel foi a segunda modalidade 
mais utilizada – cerca de 37,5% escolheram 
essa forma de garantia. O seguro-fiança foi 
o tipo de garantia pedido por 17% dos pro-
prietários (AC/Secovi-SP).

Materiais de 
construção 
registrou alta 
em maio

A Associação Brasileira da 
Indústria de Materiais de Cons-
trução divulgou a edição de 
seu índice de maio. A pesquisa 
indica crescimento no fatura-
mento defl acionado de 3,5% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, no entanto no estudo 
ainda não estão computados os 
impactos da greve dos caminho-
neiros no faturamento do setor. 
No acumulado do ano até aqui, 
o crescimento é de 3,1%.

Analisando os números em 
detalhe, observa-se ganho no fa-
turamento dos dois segmentos 
em que se dividem os produtos: 
base e acabamento. No mês, os 
produtos de base registraram 
aumento de 5,9% no faturamen-
to em relação a maio de 2017, e 
os de acabamento 0,1%. Esses 
números segmentados também 
não refl etem os impactos da 
greve dos caminhoneiros que 
ocorreu no fi m de maio.

O crescimento que se sucede 
desde o começo do ano ganhou 
ainda mais fôlego, uma vez que 
a associação revisou os resulta-
dos de abril, devido à de 4,5% 
de crescimento para 8,6% em 
relação a abril de 2017. Essa re-
visão, somada com o resultado 
positivo de maio, fez com que 
a previsão para fechamento do 
ano subisse, entretanto com a 
greve dos caminhoneiros, que 
deve ter seus efeitos computa-
dos a partir do próximo estudo 
do índice, a associação mantém 
a previsão de fechamento do 
ano com crescimento de 1,5% 
em relação a 2017 (Abramat). 

Vendas de artigos para a Copa na 25 de Março,

região central de São Paulo.

Em seguida estão os em-
presários das grandes 
empresas (27%), depois 

os das pequenas (26%) e por 
último os das médias empresas 
(23%). 

No geral, 28% dos empre-
sários confiam no aumento 
do faturamento por conta 
da Copa do Mundo. 49% 
acreditam que ficará igual ao 
mesmo período do ano passa-
do; e 23% que irá diminuir. 
A melhor percepção vem de 
empresas do Comércio, no 
qual 37% apostam em um 
aumento do faturamento. 

Os números também não são 
muito otimistas nos quesitos 
estoque, contratação de mão 

O segmento acumula quedas de 0,6% no ano e de 1,4% no em 

12 meses.

O volume do setor de ser-
viços cresceu 1% de março 
para abril deste ano. Essa foi a 
primeira alta do setor do ano, 
neste tipo de comparação. 
Segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE), 
o setor teve queda de 0,2% de 
fevereiro para março. Na com-
paração com abril de 2017, o 
setor teve um crescimento de 
2,2%, a mais alta desde março 
de 2015 (2,3%). 

Apesar do bom desempe-
nho em abril, o segmento 
acumula quedas de 0,6% no 
ano e de 1,4% no em 12 me-
ses. Na passagem de março 
para abril, quatro das cinco 
atividades do setor de ser-
viços tiveram alta: serviços 
prestados à família (1,5%), 
serviços profi ssionais, admi-
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Micros são os mais otimistas 
com as vendas durante a Copa

Quando questionados se o faturamento da empresa deve aumentar em função da Copa do Mundo da 
Rússia, 31% dos microempresários entrevistados pela Boa Vista SCPC, responderam que sim

de obra e realização de promo-
ções especiais. De acordo com 
o levantamento da Boa Vista, 
apenas 19% dos empresários 
disseram que aumentaram o es-
toque, esperando vender mais 
na Copa. 5% confi rmaram que 
contrataram mais funcionários 
e 35% que farão promoções 
especiais.

Quando questionados se 
esperam lucrar mais caso o 
Brasil passe para as fi nais, 26% 
dos empresários responderam 
que sim. Por setor, 39% dos 
empresários do Comércio espe-
ram ganhar mais com o Brasil 
chegando aos jogos fi nais da 
Copa. Os da Indústria são 17% 
e os do Serviço 19% (SCPC).

Setor de serviços cresceu 
1% de março para abril

nistrativos e complementares 
(1,7%), transportes e correio 
(1,2%) e outros serviços 
(0,7%).

Os serviços de informação e 
comunicação (-1,1%) é a única 
atividade em queda. A receita 

nominal do setor de serviços 
teve altas de 0,9% na com-
paração com março, de 4,6% 
na comparação com abril de 
2017, de 1,9% no acumulado 
ao ano e de 2,9% no acumulado 
de 12 meses (ABr).

Aluguel residencial registra variação negativa

A primeira reunião de cú-
pula entre os líderes de países 
integrantes do Mercosul e da 
Aliança do Pacífi co será no 
México, deve ocorrer no fi nal de 
julho. Fazem parte da Aliança 
do Pacífi co o Chile, a Colômbia, 
o México e Peru. Já o Mercosul 
é formado por Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. “Temos ex-
petativa de que se realize uma 
reunião de cúpula no dia 24 de 
julho no México”, antecipou o 
subsecretário-geral da América 
Latina e Caribe do Ministério 
das Relações Exteriores, em-
baixador Paulo Estivallet de 
Mesquita.

A expectativa é de que o 
encontro sejá uma oportuni-
dade relevante para que os 
blocos avancem no sentido 

de consolidar acordos, bem 
como para se identifi car novas 
oportunidades de negócios. 
“A realização de uma cúpula 
daria sinalização política im-
portante da disposição dos 
principais países da região de 
continuarem avançando para 
consolidar os acordos e para 
a identifi cação de oportunida-
des”, disse.

Mesquita disse estar também 
com “perspectiva real” de 
acordo com a UE, e que foram 
iniciadas negociações com 
Canadá e Coreia do Sul. Além 
disso, acrescentou, continuam 
em curso negociação com 
Efta, uma associação de livre 
comércio integrada por Suíça, 
Noruega, Islândia e Liechtens-
tein (ABr).

Reunião Mercosul–Aliança 
do Pacífi co será em julho
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A formação cidadã 
sobre o

trânsito em escolares  
A escola é um espaço de 

interação, que emerge 

espírito de comunidade, 

descobertas e construção

Nessa comunidade as 
crianças vivenciam, 
através do lúdico, a 

resolução de problemas reais. 
Em uma proposta de coope-
ração entre os alunos parti-
cipantes, que é a essência de 
viver socialmente, as crianças 
constroem, na escola, noções 
de respeito, igualdade, tolerân-
cia, solidariedade e cidadania. 

Para que isso aconteça é 
preciso traçar rotas formati-
vas que possibilitem a todos 
a convivência, a identifi cação 
e a incorporação de valores.  
Através de espaços de apren-
dizagem planejados, as crian-
ças experimentam diferentes 
comportamentos sociais, e 
estes são acompanhados pelo 
olhar atento da professora que 
orienta, prova e ensina a ques-
tionar, sobretudo em relação 
às questões que ultrapassam  
interesses particulares e dizem 
respeito ao bem comum. 

É o caso do trânsito. Mesmo 
ainda muito distante de vive-
rem experiências como moto-
ristas, as crianças observam 
o comportamento do adulto 
e criam suas primeiras refe-
rências enquanto cidadãos. 
Sabemos que os primeiros e 
maiores exemplos são os adul-
tos responsáveis, criando hábi-
tos que podem ser saudáveis, 
positivos e construtivos, ao 
mesmo tempo em que podem 
trazer más infl uências, mesmo 
nos pequenos gestos.

Por isso, o trabalho com a 
formação destes futuros mo-
toristas, mas já cidadãos, é tão 
importante. A conscientização 
sobre a segurança no trânsito é 

formada a partir de várias ati-
vidades e ideias construtivas, 
dentro da família e da escola, 
ensinando sobre a importância 
de, no transito, cuidar de si 
mesmo e das demais pessoas.

Uma das formas mais efi ca-
zes de gerar consciência é o 
brincar. A ludicidade, o faz de 
conta, permite que a criança 
perceba-se no lugar do adulto 
que ensina e, assim, consiga 
compreender a proposta edu-
cativa, de forma mais clara. 
Capazes de opinar, criar e 
conscientizar, as crianças 
aprendem, brincando, que 
além de direitos, todo cidadão 
tem também deveres. No caso 
da criança, o uso da cadeirinha 
no banco de trás, do cinto 
de segurança,  o cuidado ao 
atravessar a rua na faixa de 
segurança  e de saber esperar 
o momento seguro para fazer 
as travessias.

Também podemos mencio-
nar a importância da gentileza 
no trânsito. Adultos e crianças 
precisam ser mais gentis para 
que essa atitude seja multipli-
cada. O cuidado, o respeito e a 
responsabilidade do motorista 
e do pedestre ao conviverem 
no trânsito, são essenciais para 
reduzir acidentes. Em parce-
ria com as famílias, a escola 
aborta temáticas do cotidiano 
das crianças fortalecendo os 
conhecimentos que são ad-
quiridos ao longo da jornada 
estudantil e de vida de cada 
pequeno cidadão. 

Embora cada instituição 
tenha o seu papel, os valores 
precisam ser mutuamente 
trabalhados para que a cons-
ciência responsável seja cada 
vez mais estabelecida na vida 
de cada criança.

(*) - É coordenadora psicopedagógica 
no Colégio Marista São Francisco, do 

Grupo Marista.

Roberta Somensi Sganderla (*)

General deixa 
gabinete de 
intervenção no Rio

O general de divisão Mauro 
Sinott deixou o cargo de secre-
tário do Gabinete de Interven-
ção Federal, órgão que assumiu 
a segurança pública no estado 
do Rio de Janeiro em fevereiro. 
De acordo com o gabinete, a 
saída ocorreu ofi cialmente no 
dia 6 de junho.

Sinott, que era comandante 
da 1ª Divisão do Exército, no Rio 
de Janeiro, deveria ter deixado 
o cargo em 20 de março para 
assumir a 3ª Divisão do Exér-
cito, no Rio Grande do Sul. No 
entanto, ele adiou a mudança 
por mais de dois meses a pedido 
do Gabinete de Intervenção, 
para que pudesse completar 
o planejamento estratégico e 
conduzir ações emergenciais e 
estruturantes que estavam em 
andamento.

O cargo de secretário do 
Gabinete de Intervenção foi 
assumido pelo general de divi-
são Paulo Roberto de Oliveira, 
paranaense que, desde agosto 
de 2016, era chefe do Estado-
-Maior do Comando Militar do 
Leste (CML). O interventor 
federal na segurança pública 
do Rio, general Walter Braga 
Netto, continua no cargo (ABr).

A ex-primeira-dama de El 
Salvador, Vanda Pignato, que 
é brasileira, foi presa na terça-
-feira (12) pela polícia do país 
sob a acusação de ter participa-
do de um esquema, junto com o 
seu ex-marido, o ex-presidente 
Mauricio Funes, que desviou 
mais de US$ 351 milhões dos 
cofres públicos. Segundo as 
autoridades locais, Pignato foi 
detida em um hospital particular 
na capital do país, San Salvador. 

Detalhes sobre seu estado 
de saúde não foram revelados, 
mas ela luta contra um câncer. 
De acordo com o juiz do caso, 
a prisão foi executada porque 
haveria risco de fuga da ex-
-primeira-dama. Pignato, que 
é ligada ao Partido dos Traba-
lhadores (PT), é acusada de ter 
lavado US$ 165 mil durante o 
governo do seu ex-marido, Fu-
nes, entre 2009 e 2014. O caso 

Vanda Pignato é acusada de usar verba dos cofres públicos.

Com 
privatização, 
Gleisi afi rma 
que tarifas
vão subir

A senadora Gleisi Hoffman 
(PT-PR) condenou a intenção 
do governo de Michel Temer de 
privatizar o sistema Eletrobras 
e alertou que as tarifas vão 
subir, caso a empresa seja ven-
dida. Ela apoiou a paralisação 
dos servidores do setor, ocor-
rida de 11 a 13 de junho, não 
em busca de melhores salários, 
mas sim em defesa da empresa 
pública, criada com o dinheiro 
do povo, frisou.

Para a senadora, é difícil 
entender por que o Executivo 
quer abrir mão da regulação 
do preço da energia com a ex-
pectativa de arrecadar cerca de 
R$ 12 bilhões, montante muito 
menor que o defi cit orçamentá-
rio autorizado pelo Congresso 
para 2018. Ela questionou qual 
a vantagem para o erário em se 
desfazer da maior empresa de 
energia, que coordena todo o 
sistema elétrico brasileiro, por 
um valor que não fará tanta 
diferença na dívida pública.

Gleisi também criticou o dis-
curso do Executivo que prega 
a provável redução de preços 
das tarifas de energia a partir 
da venda dos ativos do setor 
elétrico. Para ela, a diminuição 
não ocorrerá. “A Celg [Com-
panhia Energética de Goiás], 
na sequência da privatização, 
já teve aumento de 16% [nas 
contas de energia] e a infl ação 
no período foi de menos de 3%”, 
exemplifi cou (Ag.Senado).

O senador Alvaro Dias 
(Pode-PR) chamou a atenção 
para a dramática situação das 
contas públicas brasileiras, 
agravada principalmente pelo 
crescimento descontrolado da 
dívida interna, que chegou a 
R$ 5,045 trilhões, o equiva-
lente a 75,9% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Há dez 
anos, o valor era de R$ 1,5 
trilhão, conforme o parlamen-
tar. Alvaro lembrou que há 
outras nações com alto nível 
de endividamento, mas são 
países que cresceram com os 
investimentos realizados ao 
contraírem empréstimos.

“Isso não ocorreu. O Brasil 
se endividou e alimentou 
o sistema financeiro com 
altas taxas de juros. Os in-
vestimentos não ocorreram, 
foram investimentos pífi os, 
insufi cientes. Aliás, a falta de 
investimentos coloca o Brasil 
numa situação de vexame 
internacional no ranking dos 
países emergentes. Entre as 
nações de renda média, só 
investimos mais que a África 
do Sul. Perdemos para todos 

Senador Alvaro Dias (Pode-PR).

Ontem (14), o senador Paulo 
Rocha (PT-PA) informou que o 
Partido dos Trabalhadores vai 
registrar a candidatura de Lula 
à Presidência da República no 
dia 15 de agosto. Ele afi rmou 
que o ex-presidente é um preso 
político que foi condenado sem 
provas. “Lula sofre perseguição 
judicial sem paralelo na história 
do Brasil. Ela tem um objetivo 
claro: impedir que Lula se eleja 
novamente, para mais uma vez 
realizar as conquistas sociais e 
econômicas que o povo brasilei-
ro tanto está a precisar”, disse.

Para o senador, “parte do 
Judiciário revogou a regra 
constitucional da presunção 
de inocência” e Lula acabou 
condenado e preso sem provas, 
o que o caracterizaria um preso 

político. “Sua prisão política é 
inconstitucional e é produto 
de um acordo entre o capital 
fi nanceiro nacional, internacio-
nal e a elite do país com apoio 
da grande mídia e de parte do 
Judiciário”.

“Todo esse jogo antidemocrá-
tico se encaixa no contexto do 
golpe vigente no país, iniciado 
com a aprovação do impeach-
ment sem crime da presidenta 
Dilma em agosto de 2016”, 
afi rmou. Mesmo preso há mais 
de dois meses, Lula se mantém à 
frente das pesquisas eleitorais, 
disse Paulo Rocha. “Condenar 
Lula é condenar a democracia, 
é condenar o povo à situação 
a que chegamos, é condenar o 
Brasil ao atraso, ao retrocesso”, 
acrescentou (Ag.Senado).
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O presidente da represen-
tação, deputado fede-
ral Celso Russomano, 

agendou a próxima reunião, 
na quarta-feira (20). Se até lá 
o Ministério do Planejamento 
não apontar uma solução para 
o impasse, o colegiado vai votar 
o requerimento de Russomano 
que pede a convocação do mi-
nistro para prestar informações 
perante a RBPM. De acordo 
com o deputado, o ministro 
não respondeu aos pedidos de 
informação sobre o caso nem 
se dispôs a receber membros 
da representação.

Segundo ele, os repasses e 
pagamentos do Brasil atrasados 
já ultrapassam o montante de 
US$ 111 milhões. Ele citou 
alguns órgãos que aguardam 
regularização por parte do 
governo brasileiro: Secretaria 

Deputados Celso Russomano (E) e Heráclito Fortes discutem 

sobre convocação de ministro.
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A Comissão de Direitos Humanos aprovou na 
quarta-feira (13) a criação do Cadastro Nacional 
de Inclusão da Pessoa Idosa, um banco de dados 
informatizado que reunirá informações de todas as 
políticas públicas voltadas aos idosos e os dados 
coletados em censos relacionados ao público dessa 
faixa da população. A matéria segue agora para 
a análise da Comissão de Constituição e Justiça.

De autoria da deputada Leandre (PV-PR), o 
projeto acrescenta dispositivos ao Estatuto do 
Idoso para permitir a coleta, o processamento 
e a sistematização de informações, inclusive 
georreferenciadas, que permitam a identifi cação 
e a caracterização socioeconômica da pessoa 
idosa e quais difi culdades elas enfrentam para 
exercer plenamente seus direitos. 

O objetivo, segundo a autora, é mapear o nú-
mero de idosos e registrar dados que auxiliem 
o Estado brasileiro a cumprir o que determina a 

Constituição, ampliando o conhecimento sobre 
como vivem os idosos, para assegurar a eles 
todos os direitos necessários a uma vida digna. 
O cadastro será administrado pelo Executivo 
Federal e os dados poderão ser utilizados para 
formular, gerir, monitorar e avaliar políticas 
públicas para a pessoa idosa; identifi car as bar-
reiras que impedem o alcance e usufruto de seus 
direitos e fazer estudos e pesquisas. 

O texto assegura que os dados colhidos serão 
obtidos e disponibilizados resguardando-se o 
direito à privacidade dos cidadãos. Também 
serão aferidos e elencados os dados sobre as 
instituições de longa permanência para idosos 
- os asilos - em funcionamento no país. O relator 
da matéria na comissão, senador Paulo Paim 
(PT-RS), disse que a ideia poderá contribuir 
para melhorar as condições de vida dos idosos. 
(Ag.Senado).

Brasil atrasa mais de US$ 100 
milhões devidos ao Mercosul

Em reunião realizada na quarta (13) á noite, os parlamentares que integram a Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul (RBPM) decidiram esperar até a próxima semana por um posicionamento 
do ministro do Planejamento, Esteves Colnago, sobre os repasses atrasados do governo brasileiro para 
órgãos do Mercosul

federal Heráclito Fortes (DEM-
-PI) e acatado por Russomano e 
outros deputados, como Afonso 
Hamm (PP-RS), Rosângela 
Gomes (PRB-RJ) e Jean Wyllys 
(Psol-RJ). Todos criticaram o 
que consideram uma postura 
displicente do ministro frente 
às reivindicações dos represen-
tantes brasileiros no Parlamen-
to do Mercosul e disseram que, 
se a situação não se resolver a 
tempo, Esteves Colnago será 
convocado. “O ministro pode 
até responder por crime de 
responsabilidade. É obrigação, 
não é favor o governo brasileiro 
fazer os respectivos repasses. 
São protocolos internacionais 
assinados pelo Brasil”, disse 
Russomano.

O vice-presidente da RBPM 
é o senador Roberto Requião 
(MDB-PR) - (Ag.Senado). 

do Mercosul, Parlasul, Instituto 
Social do Mercosul, Instituto de 
Políticas Públicas de Direitos 
Humanos do Mercosul, Tri-
bunal Permanente de Revisão 

e o Fundo de Convergência 
Estrutural do Mercosul.

O acordo para esperar uma 
semana por ações do ministé-
rio foi sugerido pelo deputado 

Senador alerta para crescimento 
da dívida pública interna

os outros. Em matéria de 
produtividade, por exemplo, 
estamos à frente somente 
da Ucrânia e do Siri Lanka”, 
lamentou.

O representante do Paraná 
apresentou o diagnóstico e as 
recomendações de uma audito-
ria feita pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) sobre a dívida 
pública interna. O trabalho da 
corte de contas foi feito a partir 
de um requerimento do senador 
aprovado no Senado. Segundo 

Alvaro, fi cou evidente que o 
Brasil não cumpre a legislação 
vigente em relação à dívida 
pública, tampouco a Cons-
tituição. “O papel do Poder 
Legislativo é fi scalizar o gover-
no, especialmente um assunto 
que não tem a transparência 
necessária. Vamos voltar ao 
assunto. A administração mais 
competente e transparente 
da dívida é essencial para os 
rumos das contas públicas”, 
afi rmou (Ag.Senado). 

Brasileira, ex-primeira-dama de 
El Salvador é presa

é conhecido em El Salvador 
“Saque Público”.

O dinheiro do esquema era 
todo depositado em contas 
do Banco Hipotecário e era 
sacado por funcionários do 
ex-presidente. No caso da 
brasileira, os US$ 165 mil foram 
supostamente usados para pa-

gar um empréstimo, faturas de 
cartões de crédito, depósitos 
bancários e na compra de um 
carro de luxo. O ex-primeira-
-dama era representante do 
PT na América Central entre 
1992 e 2009, ano que deixou 
a legenda por conta da eleição 
de seu marido (ANSA).

PT vai registrar 
candidatura de

Lula em 15 de agosto

Senador Paulo Rocha, (PT-PA).

Divulgação

Aprovada criação do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder
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Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).



A integração entre 

trabalho e prazer tem 

sido uma meta cada vez 

mais comum entre os 

profissionais

Nesse sentido, horários 
flexíveis, home office 
e ambientes descon-

traídos tem feito sucesso, 
atraindo cada vez mais adep-
tos. Boa parte das empresas 
com esse tipo de abertura 
são as já nascidas no século 
XXI, em especial as ligadas 
à tecnologia e comunicação.

Ver a empresa como um 
local para desenvolver pro-
jetos e atingir determinados 
resultados, para muitos, não 
passa impreterivelmente por 
um lugar onde se veste roupa 
social e se fica disponível das 
9h às 18h (pelo menos), com 
uma hora de almoço. 

A nova legislação traba-
lhista reconhece isso e, por 
esse motivo, flexibilizou 
as regras por meio do que 
bat izou como “trabalho 
intermitente”. Apesar de 
ainda haver exigências, como 
carteira assinada, essa nova 
modalidade de trabalho deve 
continuar crescendo.

Muito desse estilo depen-
de da atividade principal 
da empresa. Aquelas cujas 
entregas não requerem ne-
cessariamente atendimento 
aos clientes durante todo o 
expediente, costumam se 
adaptar mais facilmente a um 
modo flexível nos horários. 
Com mais liberdade, muitos 
afirmam conquistar resulta-
dos mais expressivos.

Contudo, não podemos 
achar que empresas que 
disponibilizam vídeo game, 
mesa de sinuca e até pisci-
na de bolinha são parques 
temáticos para adultos. O 
momento de descontração 
serve apenas para que as 
pessoas relaxem por um pe-
ríodo e produzam de forma 
mais assertiva depois.

Ter horários flexíveis ou 
fazer home office também 
não significa trabalhar menos 
tempo. É evidente que quem 
trabalha de casa não perde 
horas no deslocamento, o que 
já te torna um grande ganho, 
em especial nas grandes 
cidades. No entanto, a mo-

dalidade requer um espaço 
destinado especialmente ao 
trabalho e muita disciplina 
para resistir às tentações 
que estão sempre ao alcance 
da mão. 

O fato é que esse tipo 
de empresa, que permite 
modelos de trabalho menos 
convencionais, não deter-
mina como métrica que 
você seja pontual, batendo 
o seu cartão de ponto reli-
giosamente todos os dias no 
mesmo horário. Ao contrário, 
elas avaliam a competência 
de seus colaboradores pelo 
nível de entrega. Ou seja, 
quem não fizer muito bem 
a sua parte, certamente não 
deve permanecer por muito 
tempo. 

Algumas são direcionadas 
aos indicadores mais finan-
ceiros, como número de 
clientes, faturamento, lucro. 
Tanto é que, em alguns ca-
sos, oferecem remuneração 
meritocrática, de acordo 
com os resultados numé-
ricos. Já outras, elencam a 
produtividade como métrica, 
estabelecendo um terminado 
tempo para cada projeto e 
avaliando a qualidade dele.

Em todos os casos, o nível 
de exigência na entrega e nos 
resultados gerados a partir 
do trabalho são grandes. E, 
muitas vezes isso quer dizer 
até mais horas de trabalho. 
A grande diferença está no 
fato de que quem tem essa 
possibilidade, pode resolver 
coisas pessoais em horário 
comercial mesmo que tenha 
que varar a madrugada para 
concluir suas tarefas. 

Em suma, esse tipo de tra-
balho demanda não apenas 
que a empresa seja flexível, 
tendo atividades que se ade-
quem a essa alternativa, mas 
principalmente que o colabo-
rador tenha perfil para ser o 
gestor do próprio tempo. A 
liberdade e a flexibilidade 
jamais poderão servir de 
desculpas para projetos não 
entregues ou mal feitos, e 
muito menos para resultados 
e metas não alcançadas. 

Cabe colocar tudo na ba-
lança e ponderar.

(*) - É treinador de empresários e 
sócio fundador da ActionCOACH São 

Paulo (https://acsaopaulo.com.br).

Modelos alternativos de trabalho: 
como garantir resultados em 

meio à liberdade?
Marcos Guglielmi (*)
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INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA O e-SOCIAL 
Empresa possui plano de Saúde, Odontológico (coparticipação) e 
Seguro de Vida, quais informações devo enviar ao e-Social? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO TERCEIRO SETOR NÃO RECOLHE O INSS PATRONAL, 
ENTRETANTO RECOLHE O INSS DO FUNCIONÁRIO, COMO EFETUAR 
A COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE?

As entidades beneficentes com isenção de contribuições quando do 
pagamento de salário maternidade a seus colaboradores deverão 
efetuar a dedução normalmente e declarar a operação em SEFIP, 
usando para tanto os valores recolhidos em sua SEFIP que se resumirá 
aos valores descontados de seus colaboradores. Art. 62 da IN 1717/17.

FORNECIMENTO DE LAUDO AO FUNCIONÁRIO
Empresa é obrigada a fornecer o PPP e o laudo para ex-funcionários. O 
valor da confecção do laudo pode ser cobrado? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS ANTECIPADAS PARA CASAMENTO
Concessão de férias antecipada ao por solicitação do funcionário por 
motivo de casamento, com descanso de 20 dias + abono pecuniário 
de 10 dias. O e-Social aceitará essa situação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOVO CONTRATO DE ESTÁGIO
Após 4 meses do término de contrato de estágio, a mesma empresa 
pode celebrar um novo contrato de estágio com o mesmo estagiário, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRATIFICAÇÃO EVENTUAL
Gratificação eventual concedida para cobrir um funcionário afastado, 
integra a remuneração e tem incidência de impostos. Como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003271-
06.2014.8.26.0003/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MAURÍCIO RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO, RG 19669651-3, CPF 
130.019.938-55, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória julgada procedente, 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$4.532,72 (atualizado 
até 24/11/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC.  ADVERTÊNCIA: Terá o executado, 
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2017. 

4ª VC – Reg. Lapa. Edital de Citação - Prazo 30 dias - Proc. nº 0017376-70.2012.8.26.0004. O Dr. 
Renato Guanaes Simões Thomsen, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV Lapa/SP, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco das Chagas Souza Alves, CPF/MF 137.613.583-34 que 
TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, para cobrança de R$ 203.506,25 (janeiro/2012), referente a dívida oriunda da 
prestação de serviços de transporte inadimplidos. Estando os executados em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado acrescido das cominações legais, caso em que a verba honorária será deduzida pela metade 
ou reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, requer que o pagamento do saldo seja efetuado em 06 parcelas acrescidas 
de juros e correção. Decorrido o prazo, fica advertido que será nomeado curador especial em caso de 
revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC, sob pena de penhora. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 26 de outubro de 2017. Eu, Luciana Ferreira, Coordenadora, subscrevi. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0116930-86.2009.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ANDRE LUIS ROSA, CPF 053.220.408-54, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de Cheque Ativo Comercial Ltda, objetivando a cobrança 
de R$ 7.902,03 (em Abril/2009), representada pelo cheque nº 000078HI (Banco Safra S/A), 
emitido em 19/05/2006. 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 e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000706-
38.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIACAO 
IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a condenação da requerida ao 
pagamento de R$ 13.788,36 (em 01/11/2014), referente a dívida trabalhista proveniente do processo nº 
01327.2004.050.02.00.6, que tramitou perante a 50ª Vara do Trabalho da Capital/SP. 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 e dado regular prosseguimento ao feito Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

TORP Anápolis SPE Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 13.762.733/0001-05 - NIRE nº 35300411862

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas para a AGOE a se realizar dia 22/06/18, 17:30hs, em 1ª convocação, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.927 - 9º 
- SP/SP, para deliberarem sobre: Em AGO (i) as contas da administração e demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2017, 
e a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos. Em AGE, dissolução da companhia, a nomeação dos liquidantes e a forma com a qual 
a liquidação será realizada. Luiz Martinez Neto - Diretor Presidente.

Obarti Administração e Participações S.A.
Companhia Fechada  –  CNPJ nº 23.681.247/0001-16  –  NIRE 35.3.0048474.6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2018

1 - Data, Hora e Local: 25/04/2018 às 10,00 horas, na sede da Companhia em São Paulo-SP. 2 - Convocação e Presença: 
Dispensada, tendo em vista estarem presentes todos os acionistas. 3  -  Mesa Diretora: Edson Gonçalves, Presidente; 
Ricardo Louzas Fernandes, Secretário. 4 - Ordem do Dia: (1) Eleição da Diretoria para o próximo triênio e sua remuneração. 
5 - Deliberações: Colocada em votação a matéria da Ordem do Dia, deliberou-se por unanimidade, com as abstenções 
legais: (1) Foram reeleitos com mandato de 3 (três) anos até 30.04.2021 os Diretores: (a) Edson Gonçalves, brasileiro, 
casado, comerciante, RG nº 8.413.526-8/SSP-SP, CPF/MF nº 036.767.158-10, com endereço em São Paulo/SP, à Rua Antonio 
Pestana nº 193, CEP 02370-020 e (b) Sandra Gonçalves, brasileira, casada, comerciante, RG nº 12.101.586-5/SSP-SP, CPF/MF 
nº 073.292.828-12, com endereço em São Paulo/SP, à Rua Alexandrina nº 127, Tremembé, CEP 02372-150. A Diretoria não 
terá remuneração. Os Diretores tomam posse de seus cargos neste ato. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercer a administração da companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
6 - Termo de Posse: Neste ato os Diretores eleitos tomam posse de seus cargos, independente de outros procedimentos. 
7 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Assembleia, cuja ata será transcrita no livro 
próprio da Companhia, e registrada e arquivada na Jucesp. (a) Presidente: Edson Gonçalves; (a) Secretário: Ricardo Louzas 
Fernandes. Acionistas Presentes: a) Edson Gonçalves; a) Sandra Gonçalves. Visto/Advogado. JUCESP sob nº 277.697/18-9, em 
11/06/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21 - NIRE 35.300.151.160

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 09/05/2018, às 10:30 horas., na sede da Companhia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa:
Presidente-Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Convocação e Publicação:
Dispensada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financei-
ras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, publicados no DOESP e Jornal Empresas e Negócios em
04/05/2018; (ii) Destinação do lucro líquido da companhia apurado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2017,
destinando-se 5% à constituição da reserva legal e o restante distribuído de forma proporcional aos acionistas da
companhia; (iii) Reeleitos para compor a Diretoria da companhia Luiz Vicente Barros Mattos Junior, RG 3.100.061-SSP/
SP, CPF/MF 269.089.808-04, Diretor Presidente, e Sylvia Cochrane Mattos, RG 4.382.426-SSP/SP, CPF/MF 215.206.768-
16, Diretora Vice-Presidente, os quais exercerão seus mandatos até a AGO a realizar-se em 2021. Os diretores, ora
eleitos, foram empossados em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse declararam que não estão incursos
em qualquer penalidade prevista em lei que os impeçam de exercer suas funções na companhia. Encerramento:
A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 09/05/2018. Mesa: (aa) Presidente-Luiz
Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Acionistas Presentes: (aa) Luiz Vicente Barros
Mattos Júnior, na qualidade de usufrutuário econômico e político vitalício de ações ON “A” (doado a Beatriz Cochrane
Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia e Mariana Cochrane Mattos Viana), Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane
Mattos Bellizia e Mariana Cochrane Mattos Viana. Presidente - Luiz Vicente Barros Mattos Júnior; Secretária - Zaira
Cochrane Mattos Bellizia. JUCESP nº 255.889/18-5 em 30/05/2018. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Segundo Cyntia Maureen, nutricionista e consultora da Su-
perbom, empresa alimentícia especializada na fabricação 
de produtos saudáveis, a preocupação crescente com a 

saúde, o meio ambiente e o respeito aos direitos dos animais, 
faz com que o cuidado com a alimentação seja tratado com cada 
vez mais atenção. 

Confira as principais diferenças listadas pela consultora da 
Superbom:

. Ovolactovegetariano -  Costuma ser o passo de entrada na 
dieta vegetariana e é também o que reúne o maior número de 
adeptos. “A pessoa exclui proteína animal do cardápio, ou seja, 
não come nenhum tipo de carne, mas continua comendo ovos, 
laticínios e outros derivados dos animais”, pontua a consultora 
da Superbom.

Uma dúvida frequente é em relação aos peixes e frutos do 
mar, porém, embora brancos, são carne e, portanto, estão 
excluídos. Assim como a salsicha, o presunto, a mortadela e 
outros embutidos. Conclui-se então que os ovolactovegeta-
rianos excluem, necessariamente, todas as carnes da dieta, 
sem exceção.

 
. Vegetariano Estrito -  Esse tipo de vegetarianismo repre-

senta um passo a mais em direção ao veganismo. Os vegetarianos 
estritos excluem de sua alimentação, além das carnes, qualquer 
produto que seja de origem animal, ou seja, leite e seus deriva-
dos, ovos e etc.

Vegano, vegetariano e 
ovolactovegetariano: qual a diferença?

 . Veganos - Trata-se de um estilo de vida mais complexo que 
os anteriores, já que tem mais restrições. No caso dos veganos, 
nenhum derivado animal é aceito, nem mesmo o mel e, além dis-
so, também não consomem nada que seja testado em animais ou 
possuem alguma matéria prima animal, como certos remédios, sa-
bonetes, maquiagens, sapatos, cosméticos em geral, entre outros. 

“Ser vegano não está relacionado apenas com a alimentação, 
mas sim com um estilo de vida, que procura evitar a exploração 
de animais para a fabricação de produtos, sejam eles alimentícios 
ou não”, comenta a nutricionista e consultora da Superbom. 

Cyntia Maureen ainda destaca que o fato de não comer carne 
ou nada de origem animal não implica necessariamente em uma 
alimentação saudável, até porque essas dietas não excluem 
alimentos com baixo valor nutricional ou excesso de açúcar, 
por exemplo. Então, para que a substituição da carne seja feita 
com sucesso, o segredo é uma ingestão equilibrada de verduras, 
grãos, leguminosas. 

“Uma alimentação vegetariana ou vegana de baixa gordura, e 
grandes quantidades de fibras, ferro, cálcio e vitaminas resulta 
diretamente na queda dos índices glicêmicos e na redução do 
colesterol, o que auxilia na prevenção de doenças cardiovascu-
lares, além de diminuir o risco de desenvolvimento de câncer”.  

Fonte: (www.superbom.com.br).

No verão, os peixes se tor-
nam muito ativos e demandam 
alimentação constante. Po-
rém, no período que se inicia, 
as temperaturas tendem a 
cair e os dias ficam menores. 
Os peixes também sentem a 
mudança nas temperaturas, 
por isso, pode-se encontrar 
mais dificuldades para mantê-
-los saudáveis.

Porém, a escolha correta do 
animal e o cuidado com o am-
biente onde vivem pode fazer 
toda a diferença na saúde do 
animal. O veterinário Ricardo 
Caporossi Junior, especialista em vida aquática e fundador da 
Genesis Ecossistemas, esclarece cinco dúvidas de como se 
preparar e escolher a espécie ideal para os lugares mais frios, 
confira. 

. Quais o cuidados durante o inverno - O peixe é um 
animal pecilotérmico, que regula a temperatura corporal com 
a do ambiente. No inverno, com a queda da temperatura, o 
metabolismo dos peixes também cai, tornando-os menos ativos. 
Portanto, no período frio eles comem menos, nadam menos e 
respiram de forma mais cadenciada.

. Existem peixes que não se adaptam às temperaturas 

mais frias - Os peixes se adaptam a diversas temperaturas, 
porém muitos animais não se adaptam ao clima mais frio. O 
Lepisosteus oculatus, popular Boca de Jacaré é um exemplo, o 
Aruanã, entre outros. Mas uma dica boa para evitar desconforto 
para o animal é a instalação de um termostato no filtro. 

. O que é importante saber antes de escolher um 

peixe - Se a pessoa mora em um lugar em que o frio é muito 
forte, mesmo que apenas durante o inverno, o peixe ideal que 
deve ser escolhido é sempre aquele que é resistente às baixas 
temperaturas, como por exemplo, Carpas e Trutas. Regiões 

durante o inverno
onde a temperatura é alta e 
se mantém mais constante o 
ano todo, o ideal é selecionar 
peixes tropicais. Assim, eles 
não se sentem incomodados 
nem estressados com as al-
tas temperaturas, pois estão 
acostumados.

. Existe como criar um 

ambiente já preparado 

para os animais - Ao cons-
truirmos um lago em locais 
muito frios, já projetamos um 
sistema de aquecimento para a 
água. Este recurso utilizamos 
para o Arowana, que é o peixe 
amazônico símbolo da nossa 

empresa. Nesse sentido, existem vários tipos de aquecedores 
e termostatos para lagos com peixes tropicais. Outro recurso 
normalmente utilizado é a construção de lagos em áreas mais 
profundas, para gerar conforto térmico aos peixes. As pedras 
também ajudam a aquecer, pois as mesmas captam calor através 
do sol, principalmente nas margens.

. Os tipos de peixes ideais para se ter em casa: em lagos 

e em aquários - Com suas histórias com os homens, as lendas 
que existem por trás delas, a longevidade que alcançam, a fácil 
adaptação, as características únicas de coloração e a grande 
resistência a vida em cativeiro, as Carpas se tornam ideais 
para vida em lagos e aquários. Elas são capazes de suportar as 
mudanças extremas de temperatura e se adequam à vida de 
uma cidade grande. 

Essas características tornam as carpas Nishikigoi imbatíveis. 
Em paralelo podemos citar também alguns peixes como os 
Kinguios, Pangassius, Lambaris, Coridioras, e outros tantos 
que se caracterizam pelo comportamento pouco agressivo e 
territorialista. 

Fonte e mais informações: (www.genesisecossitemas.com.br).
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Especial

Vinícius Lisboa/Agência Brasil

"A gente quer o sigilo, mas a gente exige 
que a resposta nos seja dada", disse o 
pai de Marielle. "Se os órgãos não derem 

respostas à sociedade, vão dar carta branca para as 
pessoas que fi zeram e para as que mandaram fazer". 
Nesses três meses, pai, mãe, irmã e viúva da verea-
dora estão constantemente em protestos e eventos 
públicos manifestando sua revolta e tristeza com o 

crime. O objetivo é impedir que a cobrança sobre 
as investigações diminua. 

"É necessário participar desses atos, porque, em 90 
dias, não temos ainda nenhuma resposta da elucida-
ção desses casos. Ela foi calada e não sabemos por 
quem, quem mandou e por que fi zeram isso", disse 
Antônio Silva. O crime levou milhares de pessoas às 
ruas e gerou reação internacional, com manifestações 
como a do Escritório de Direitos Humanos da ONU, 
do Parlamento Europeu e até do papa Francisco. 
Para a Anistia Internacional, que acompanha o caso 
de perto, a imagem do Brasil também está em jogo. 
Assessora de direitos humanos da entidade, Renata 
Neder afi rma que a comunidade internacional acom-
panha o caso com preocupação.

"Não apenas porque a Marielle era uma defensora 
de direitos humanos que trabalhava há anos, mas 
também porque ela foi a quinta vereadora mais votada 
na segunda maior cidade do país. Isso signifi ca um 
nível de ruptura da institucionalidade e do Estado 
de Direito que é muito preocupante para outros 
países". Na quarta-feira (13), a Anistia Internacio-
nal cobrou uma atuação mais ativa do Ministério 

"Sem solução, quem matou terá 
carta branca", diz pai de Marielle
Os assassinatos da vereadora 
Marielle Franco (PSOL) e do 
motorista Anderson Gomes, em 14 
de março, completaram ontem (14) 
três meses, e nenhum suspeito foi 
preso ou teve o nome ofi cialmente 
divulgado pela Polícia Civil, que 
investiga o caso em sigilo. Nesse 
período, Antônio Francisco Silva, pai 
da vereadora, conta que informações 
sobre o crime chegam a ele apenas 
pela imprensa, e que o silêncio das 
autoridades angustia

Marielle participou de uma roda de conversa horas antes de ser assassinada.

Divulgação

Público no caso, inclusive com o destacamento de 
uma força-tarefa especializada. 

O procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, 
recebeu representantes da organização e a família 
de Marielle e se comprometeu a dedicar todos os 
esforços ao caso. "Sabemos que, sem dúvida al-
guma, foi um crime politico". A viúva de Marielle, 
Mônica Benício, disse confi ar no trabalho da polícia 
e afi rmou também que o 
sigilo é extremamente 
importante para a so-
lução do caso. "Eu não 
quero qualquer resposta. 
Não quero um bode ex-
piatório, não quero uma 
pessoa qualquer para 
ser responsabilizada. 
Eu quero que seja reve-
lado quem matou, quem 
mandou matar e quais 
foram as motivações do 
crime. Essa satisfação o 
Estado Brasileiro deve 
ao mundo".

Apesar do sigilo das 
investigações, informa-
ções noticiadas pela 
imprensa já trouxeram 
a público que a arma 
utilizada pode ter sido 
uma submetralhadora de 
uso restrito das forças de 
segurança, e que pode ter 
sido desviada do arsenal 
da própria Polícia Civil, 
que investiga o caso. 
O depoimento de uma 
testemunha ouvida pela 
Polícia Civil também teria apontado a participação 
do vereador Marcelo Siciliano (PHS), que negou o 
envolvimento e afi rmou ser vítima de um factoide. 
O ex-policial militar Orlando Curicica também foi 
apontado pela testemunha e negou participação 
no crime.

O interventor federal na Segurança Pública do Rio 
de Janeiro, general Walter Braga Netto, criticou os 

vazamentos na quarta-feira (13), quando fez um 
balanço dos 100 dias da intervenção federal. Se-
gundo ele, houve prejuízo à apuração. "Não estou 
dizendo que aquelas pessoas são responsáveis, mas 
todo mundo que estava no entorno e poderia estar 
sendo investigado, passou a tomar preocupação. 
Isso prejudica a confecção de provas", disse. "Para 
acusar é preciso ter as provas muito bem funda-
mentadas. Estamos buscando as provas. No mais, 

nada a declarar. Não vou 
adiantar nada".

Segundo Braga Netto, 
a investigação caminha 
bem, e o crime, apesar de 
complicado, está sendo 
muito bem investigado. 
"Antigamente acontecia 
um problema qualquer, 
e o delegado dava de-
claração, o comandante 
do batalhão, todo mundo 
dava declaração. Hoje, 
ninguém dá declaração, 
só na hora que sair o 
[resultado] ofi cial. Isso é 
uma mudança de postura 
e de procedimento". O 
PSOL divulgou uma nota, 
em que o presidente do 
partido, Juliano Medei-
ros, cobrou uma resposta 
ao caso e a elucidação do 
crime. Para Medeiros, o 
assassinato é a expressão 
do ódio e da intolerância 
contra os defensores dos 
direitos humanos. 

"O assassinato covarde 
de Marielle e Anderson revelou para o Brasil e o 
mundo a gravidade do momento que vivemos. O 
ódio, a intolerância, os preconceitos já não se ex-
pressam apenas na internet. Eles estão disseminados 
tomando a forma de ataques, agressões, intimidação 
e assassinatos. Marielle e Anderson foram vítimas 
de um crime político e isso precisa ser reafi rmado 
sempre. Exigimos justiça e punição exemplar aos 
envolvidos neste crime hediondo". 

Ágatha Reis, viúva de Anderson Gomes, participa de 
homenagem ao motorista no centro do Rio de Janeiro.

Viúva de Anderson Gomes ainda não conseguiu 
voltar para casa

O assassinato da vereadora Marielle Franco e de An-
derson Gomes, há três meses, deixou Ágatha Reis, de 28 
anos, viúva e com um fi lho de um ano e quatro meses. 
Casada com o motorista que levava Marielle para casa 
naquele dia, ela conta que tentou mudar sua rotina para 
atravessar o luto e ainda não conseguiu voltar para casa. 
"A vida nunca vai ser a mesma coisa. Eu mudei o local de 
trabalho para as coisas fi carem um pouco mais tranquilas 
e mudar um pouco a rotina. Ainda não consegui voltar 
para casa, mas pretendo".

Ágatha mora com a mãe, que a ajuda a se organizar para 
cuidar do fi lho. No mês seguinte ao crime, ela já estava de 
volta ao trabalho, como servidora estadual. Sem informações 
sobre as investigações, que seguem sob sigilo, Ágatha conta 
que, às vezes, se angustia e tenta acompanhar o caso pela 
imprensa. "Eu fi co com aquela sensação de que não teve 
muita coisa feita, mas sei também que é a expectativa de 
alguém que tem aquele sentimento pela pessoa que faleceu. 

Fernando Frazão/ABr

Eu não tô na investigação, eu não sei o quanto caminhou". 
Ela acredita que a falta de uma resposta deve ser mais 

leve para ela do que para a família de Marielle, porque a 
vereadora era o alvo do assassinato. "Sei que o alvo não era 
o Anderson, sei que o crime não era dirigido a ele. Acredito 
que para a família da Marielle fi ca uma carga um pouco 
mais pesada, porque eles precisam saber de um motivo. E 
o motivo do [assassinato do] Anderson eu já sei: ele estava 
com ela", disse.

O crime levou milhares de pessoas às ruas e gerou reação in-
ternacional, com manifestações como a do Escritório de Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas, do Parlamento 
Europeu e até do papa Francisco, que cobram uma solução. 
Para a Anistia Internacional, que acompanha o caso de perto, a 
imagem do Brasil também está em jogo. Já o interventor federal 
na Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga 
Netto, critica os vazamentos de informação sobre as investiga-
ções. Segundo ele, houve prejuízo à apuração.

Pai de Marielle Franco, Antônio Francisco Silva, cobra 
resolução do assassinato da vereadora e do motorista.
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Mônica Benício em ato da Anistia Internacional. 
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Edtechs e Fintechs: Entenda 
os setores que mais recebem 

investimentos no Brasil

Qual setor terá uma 

maior expectativa de 

sucesso para esse e os 

próximos anos?

O questionamento é mais 
do que compreensível, 
pois estamos em um 

ano de revitalização da econo-
mia e uma série de problemas a 
resolver. Além da baixa estima-
tiva de melhora – especialistas 
apontam um crescimento de 
3% para este ano.

Diante disso, apostar em seg-
mentos que tenham grande po-
tencial de atrair investimentos 
pode ser uma boa tática para 
uma consolidação mais ágil no 
mercado. Hoje, o empreende-
dor brasileiro que inicia uma 
startup enfrenta dois grandes 
desafios: a necessidade de 
levantar capital e a falta de 
know-how operacional.

Quando falamos em star-
tups, uma das alternativas 
para angariar aportes são os 
investidores anjo, que são 
pessoas físicas que investem 
seu próprio capital em em-
presas em estado nascente. 
Outra opção são os fundos de 
venture capital que entram no 
estágio seguinte, caso a em-
presa consiga demonstrar um 
bom potencial de crescimento. 
Essas duas modalidades de 
investimento estão começando 
a ganhar escala e a tendência 
é que cada vez mais aumente 
o volume de investimentos em 
novas empresas.

Empresas na área de tec-
nologia aplicada à educação 
(Edtechs) e ao setor fi nanceiro 
(Fintechs) atraíram muitos 
investimentos em 2018 – e a 
promessa é que esse movimen-
to continuará nos próximos 
anos. Estes são os setores 
preferidos devido as oportu-
nidades de "disruption", ou 
seja, a facilidade de criar novas 
soluções utilizando inovações 
tecnológicas que criem um 
impacto relevante no setor.

O mercado de Fintechs 
está cada vez mais aquecido 
por conta do potencial dessas 
startups no mercado brasileiro. 
Em 2017, as fi ntechs movi-
mentaram mais de R$ 457,44 
milhões em investimentos, 
segundo monitoramento do 
Conexão Fintech. Em 2018, a 
Nubank, primeira fi ntech a se 
tornar um unicórnio brasileiro, 
recebeu um aporte de US$150 
milhões. Os valores arrecada-
dos ultrapassaram o total do 
ano passado em apenas dois 
meses.

Já as Edtechs representadas 
por empresas como o Veduca 
e o Descomplica (que recen-
temente recebeu aporte de 54 
milhões) usam tecnologia, pla-
taformas e cursos onlines para 
melhorar a educação no país, 
onde o ensino tradicional se 
limita apenas as salas de aula.

Tanto o setor de fi ntechs 
quanto o de edtechs avançam 
em ritmo acelerado. No entan-
to, ao mesmo tempo que esses 
segmentos abrem um leque 
de oportunidades, os desafi os 
também são enormes.

No setor de fi ntechs, existe 
uma série de procedimentos 
ligados a leis, que defi nem o 
sistema fi nanceiro do país, e 
as novas empresas tem de se 
encaixar no que é exigido. Al-
gumas práticas que acontecem 
em vários países do mundo não 
funcionam no Brasil devido 
aos procedimentos legais, 
portanto é importante estar 
atento a isso.

Como o controle dos dados 
dos usuários dos bancos es-
trangeiros, por exemplo. Um 
banco na Europa é obrigado 
por lei (PSD2) a disponibilizar 
os dados para terceiros via 
APIs, enquanto no Brasil as 
empresas precisam negociar 
com os grandes bancos essa 
possibilidade ou encontrar 
outras maneiras de conseguir 
os dados, mesmo com o aval 
do cliente. Entretanto, isso 
deve mudar em breve pois o 
movimento do open banking 
está ganhando força no Brasil.

Já nas Edtechs, a difi cul-
dade é com a resistência de 
parte do setor em mudar uma 
realidade que está moldada 
no mesmo formato há muito 
tempo. Este é um processo 
grande e o empreendedor do 
nicho de educação tem de estar 
planejado para isso.

Independente do setor, 
quando se abre um empre-
endimento é importante ter 
clareza quanto à relevância do 
problema que seu negócio vai 
tentar resolver e se a sua solu-
ção é viável do ponto de vista 
fi nanceiro e técnico. Depois, o 
trabalho é juntar os melhores 
talentos com o objetivo de 
garantir que a execução seja 
feita conforme o planejado. 
Se a linha de trabalho estiver 
com esses dois pontos bem 
defi nidos a consequência será 
muito positiva.

(*) É MBA pela Wharton Business 
School na Universidade da 

Pensilvânia e Co-fundador da 
Wharton Alumni Angels Brasil

Guilherme Freire (*)

News@TI
App ajuda futuras mamães a comprem 
artigos para bebês fora do país

@Em 2017, Miami recebeu cerca de 525 mil de turistas vindos 
do Brasil de acordo com dados do Greater Miami Convention & 

Visitors Bureau (GMCVB). Com a alta do dólar atrelada aos custos 
da viagem como passagem aérea, hospedagem, alimentação, entre 
outros, as compras no exterior podem pesar no orçamento de algumas 
famílias. Mesmo assim, estima-se que a economia possa chegar a 80% 
na hora de comprar artigos para bebês fora do país. Uma alternativa 
que está ajudando as futuras mães brasileiras a importarem itens 
para bebês e crianças com segurança e baixo custo é o Grabr (http://
grabr.io/pt/) - uma plataforma de compartilhamento de bagagem 
que possibilita o acesso a compra de produtos através de viajantes.

App Mercado Pago permite recarregar 
Bilhete Único

@O aplicativo do Mercado Pago, empresa de tecnologia de ser-
viços fi nanceiros, agora conta com uma nova funcionalidade 

que permite aos usuários recarregar o Bilhete Único da SPTrans 
em qualquer das modalidades (comum, estudante e integrado). 
Utilizando o saldo disponível em sua conta digital, a recarga é 
feita de forma simples e com total segurança, bastando cadastrar 
o número do cartão desejado. Após a recarga, o usuário recebe um 
comprovante e deve validar nos terminais da SPTrans para que o 
crédito seja liberado.

Curso de Logística 4.0

@Com a ‘Logística 4.0’ haverá mudanças no planejamento, opera-
ções e controles de operações. Pensando nisso, o Grupo IMAM 

realizará um curso em sua sede, pelo qual você poderá quebrar os 
paradigmas com as novas possibilidades e entender a amplitude 
dessas condições. No treinamento será possível saber como trans-
formar as operações a partir do investimento em pessoas, processos 
e tecnologia. Este curso é baseado em casos reais de aplicação de 
tecnologia e sua abordagem é mais gerencial e estratégica e menos 
operacional. Ele será realizado no dia 18 de junho na sede do Grupo 
IMAM. Para mais informações e inscrição, acesse www.imam.com.
br ou entre em contato pelo telefone (11) 5575-1400

Quem sempre quis tirar do papel a ideia 
de criar um aplicativo, poderá dar o primei-
ro passo para se tornar um desenvolvedor 
para plataforma iOS agora e em apenas 
um mês. A Quaddro Treinamentos, maior 
centro de desenvolvimento de carreiras 
mobile no Brasil, abre inscrições para o 
curso intensivo de férias para os interes-
sados em aprender a desenvolver apps 
para iPhone e iPad de maneira prática e 

dinâmica. As aulas serão de 2 a 27 de julho.
Em um treinamento presencial e com a 

apresentação de exemplos para facilitar a 
aprendizagem, o aluno conhecerá a nova lin-
guagem de programação desenvolvida pela 
Apple, Swift, e as boas práticas exigidas pelo 
mercado para a carreira de desenvolvedor 
decolar. Afi nal, a cada dia os smartphones 
ganham mais e mais usuários, que se tornam 
uma fatia de público potencial considerável 

para o uso de apps. Aprender a programar 
pode colocar o alunode vez cara a cara com 
essa oportunidade de mercado.

A reserva de vaga deve ser feita pelo 
site da Quaddro Treinamentos (http://
ofertas.quaddro.com.br/swift-intensivo-
-de-ferias-2018). O investimento do curso, 
para pagamentos até 2 de julho, é de R$ 
4.950 à vista, com opção de parcelamento 
de 4 vezes de R$ 1.375.

Crie o primeiro aplicativo para iOS em um mês

Flávio Paiva (*)

Justamente pelo seu avanço 
contínuo e acelerado, e 
por ser o ambiente online 

um espaço ainda tão sujeito às 
violações de normas, condutas 
e até hackeamentos, é possível 
conceber, claramente, uma 
ligação de importância entre 
o Compliance e o mercado 
digital e de TI. Mas, afi nal de 
contas, o que signifi ca o termo 
“compliance”?

Para resumi-lo em uma só 
palavra, “conformidade” é a 
escolha ideal. A prática do 
compliance nada mais é do 
que a cooperação de todos os 
membros envolvidos em determinado procedimento para que 
todas as regras estipuladas sejam seguidas de maneira clara, 
transparente. Portanto, ao falarmos de compliance no mundo 
do TI, falamos, antes de mais nada, da cultura organizacional 
aplicada ao uso aparatos digitais que temos em mão em nosso 
dia-a-dia corporativo. 

Obstáculos e avanços

Talvez um dos maiores impasses que o compliance no mundo 
digital tenha enfrentado seja a falta de uma regulação própria 
para o ambiente online. Não raramente, por ser uma área ainda 
nova no mercado, profi ssionais do campo não sabiam ao certo 
como seguir uma conduta de regras que garantisse a segurança 
de todos os dados envolvidos nos processos digitalizados. Mas 
felizmente, isso tem mudado com o passar dos anos. 

Um exemplo disso é o monitoramento de e-mails empresariais, 
os quais por muito tempo requisitavam de uma jurisprudência 
para serem passíveis ou não de supervisão. Hoje, o profi ssional 
já pode contar com o artigo 932 do Código Civil, o qual legaliza 
que tais informações sejam inspecionadas e, de acordo com seu 
conteúdo, seus autores se responsabilizem integralmente com 
suas consequências. Dentre outros exemplos, podemos citar a 
Lei contra Crimes Eletrônicos, a que trata de Direitos Autorais, 
Home-Offi ce e Marco Civil da Internet, por exemplo, todas as 
quais vem, ao longo dos anos, se aprimorando no quesito de 
cooperação e armazenamento de informações no meio digital. 

A prática do Compliance 
na esfera digital

De que forma o Compliance, aplicado ao cenário de TI, pode benefi ciar a posicionamento de uma 
empresa no mercado

Medidas regulatórias e a necessidade de políticas 

internas 

Embora já existam diversas leis acerca destes métodos de con-
formidade digital, nem sempre um gestor está completamente 
ciente de sua existência. Mas isso não quer dizer que sua em-
presa estará à mercê de achismos no assunto. Simples práticas 
rotineiras podem garantir uma boa conduta do gerenciamento 
de informações e conteúdos digitais. 

Dentre essas práticas, podemos citar: políticas internas a respei-
to do uso de recursos de TI, auditorias prévias que conscientizem 
todos os colaboradores sobre as regras, aparatos utilizados, suas 
funções e formas de manuseio, constante atualização da empresa 
quanto a novas ferramentas e possibilidades, transparência na 
comunicação perante outros membros da equipe, relatórios deta-
lhados de todas as atividade exercidas, dentre muitas outras ações 
que podem otimizar a relação da sua empresa com a tecnologia. 

Tais medidas, quando seguidas corretamente por todos os 
membros de uma corporação, trarão a longo prazo benefícios 
estruturais para uma empresa, tais como a redução de custos 
com averiguações de sistema, maior segurança de dados, maior 
credibilidade em seu mercado, otimização na relação com seus 
clientes, aumento de produtividade com a utilização segura de 
diversos aparatos tecnológicos, além do aumento de produtividade 
e rendimento de toda a corporação. 

Conclusão 

Por fi m, não podemos esquecer do fator que reside na essência 
do processo de Compliance, seja ele referente a esfera virtual ou 
não: a comunicação transparente dentro de uma equipe. É ela 
que irá ditar se todas as medidas acima citadas serão ou não uma 
possibilidade em qualquer ambiente empresarial, pois a clareza é 
o que garante que todos os colaboradores estejam aptos agir de 
acordo com a conduta proposta para o crescimento da empresa.

O Compliance, vale reforçar, é uma prática que reside na ética 
e no bom senso, e por isso pode ser aplicado em todas as esferas 
das relações interpessoais. Se nesta primeira camada ele não fun-
ciona, não é na digital que alcançará seu sucesso. Um compliance 
de TI bem sucedido nada mais é do que a consequência de uma 
dinâmica saudável e fl uida dentro de um ambiente corporativo. 
Logo, o exercício destes processos de conformidade, baseado 
em interações humanas bem desenvolvidas, é essencial para que 
uma política de Compliance seja bem executada e os frutos sejam 
colhidos em prol do sucesso e fortalecimento do posicionamento 
de mercado de qualquer empresa.

(*) É gestor de TI, engenheiro elétrico, sócio e CEO da ITO1.

Conhecer o inimigo é a arte 
da guerra. Estar um passo a 
frente e entender o pensa-
mento do seu adversário pode 
garantir uma vitória durante a 
batalha. No mundo dos negó-
cios essa arte não é diferente. 
Conhecer seu concorrente, 
como ele pensa e o que ele 
faz, é muito importante para 
ter sucesso.

Graças a internet, monitorar 
a concorrência se tornou mais 
acessível. E essa prática pode 
ajudar a embasar decisões, de 
forma que sejam assertivas 
e muito mais estratégicas. O mundo digital traz milhares de 
informações e a interpretação de cada uma delas, e os possí-
veis cruzamentos desses dados, precisam estar presentes nas 
corporações.

Vivemos um momento em que o empreendedor não pode mais 
contar com a sorte ou achismos. Temos dados e eles precisam 
ser a base das tomadas de decisão.

Para sair na frente, comece listando seus concorrentes. Leia 
e pesquise o que fazem, onde estão, no que se diferenciam e 
como destacam no mercado que atuam. Isso exercita o olhar 
para o seu próprio negócio e te permite identifi car melhorias 
necessárias, além de reforçar os pontos de vantagem que sua 

empresa tem.
Dê atenção aos websites, afi -

nal eles são grandes converso-
res de vendas. Veja os pontos 
positivos, o que funciona ou 
não, mecanismos de busca, 
conteúdos. Tudo é relevante.

Monitore também o compor-
tamento das marcas competi-
doras em seus canais sociais, 
eles são uma fonte inesgotável 
de informações que podem 
te ajudar a direcionar estra-
tégias desde a criação até a 
divulgação de um produto ou 
serviço. É essencial conhecer 

as plataformas dos concorrentes, não apenas para descobrir 
tendências, mas também para analisar qual o tipo de estratégia 
de conteúdo e comunicação esta sendo realizada e o nível de 
interação dos consumidores com as empresas.

Use a tecnologia a seu favor. Existem muitas formas de conhe-
cer o seu mercado e os que nele atuam. Entretanto, como todo 
guerreiro, você precisa estar atento às mudanças e preparado 
para atacar.

 
(Fonte: Eduardo Prange é CEO da Zeeng – Data Driven Platform, e atua com 

Marketing Digital há mais de dez anos, com participação em mais de cem 
projetos relacionados ao tema).

Monitoramento é estratégia! 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o terceiro dia da lunação.  Vênus faz um mau aspecto com Urano que pede mudanças na maneira como lidamos 
com as fi nanças e aquilo que valorizamos. Como a tendência é resistir às mudanças, podem acontecer rompimentos 
bruscos nas relações que estão estagnadas e que precisam evoluir. A Lua faz bons aspectos com Júpiter e Netuno durante 
a manhã que trazem compreensão e controle emocional para as mudanças que precisam acontecer. Na parte da tarde 
podemos sentir alguma pressão, a Lua em aspecto negativo com Plutão também provoca mudanças e depois fi ca fora de 
curso até ingressar em Leão no sábado. 
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O dia desperta uma natureza mais 
sensível e cheia de romantismo. O 
Sol indo em direção a casa quarta 
do zodíaco abre a sensibilidade e 
mostra uma ligação forte e direta 
com as emoções 78/178 – Verde.

Vênus faz um mau aspecto com Urano 
que pede mudanças na maneira como 
lidamos com as fi nanças e aquilo que 
valorizamos. As viagens e passeios 
realizados nesta sexta, mesmo de úl-
tima hora serão felizes. Bom dia para 
demonstrações de afeto e carinho à 
pessoa. 82/382 – Branco.

Durante todo o dia haverá cordiali-
dade, benevolência, muita vontade 
acreditar na vida e nas boas surpre-
sas. A sensualidade e o poder de 
sedução tendem a aumentar. Este 
dia é bom para o amor, os interesses 
econômicos e as viagens. Um projeto 
poderá ser iniciado ainda neste mês 
de junho. 72/272 – Amarelo.

O Sol indo para seu signo semana que 
vem faz ver a vida como ela realmente 
é, afastando as difi culdades que na 
maioria começam a serem resolvidas 
na vida do lar. Estará inclinado à 
sensualidade e estabilidade na vida 
afetiva, contentamento e satisfação 
ao expressar. 12/712 – Branco.

Termine tudo que esteja penden-
te , mas tome atitudes em comum 
acordo. Faça o que for preciso para 
melhorar a vida das pessoas e bem 
planejada e pensada antes. Como a 
tendência é resistir às mudanças, 
podem acontecer rompimentos 
bruscos nas relações que precisam 
evoluir. 12/612 – Amarelo.

Aproveite para viajar e encontrar 
pessoas queridas que estejam afas-
tadas. O dia começa pesado, mas a 
tarde alivia tudo tornando facilidade 
cumprir aquilo que foi antes planeja-
do. Evite os sentimentos de tristeza 
que provocam depressão e baixam 
o seu astral. 25/325 – Verde.

De manhã cedo o astral estará pesado 
entre as pessoas, mas depois alivia. 
Na parte da tarde podemos sentir 
alguma pressão, a Lua em aspecto 
negativo com Plutão também provo-
ca mudanças. Dê atenção à pessoa 
amada, pois o momento é bom para 
o amor nesta metade de junho. 
43/743 – Verde.

De manhã maior tensão, mas depois 
alivia e haverá muita disposição 
com maior iniciativa e energia. O 
racional deve ser equilibrado com o 
emocional, para que tudo caminhe 
muito bem. No período noturno, 
sensação de dever cumprido e maior 
satisfação. 35/435 – Azul.

Com o Sol indo para a casa sete na 
semana que vem ajuda nas relações 
que se iniciam ou se rompem, bem 
como em novas sociedades. Uniões, 
parcerias e até casamento podem ser 
tratados a partir da próxima semana. 
No fi nal do dia o ritmo acelera. 44/344 
– Vermelho.

Precisa manter o bom humor e di-
vertir-se. Neste fi nal de semana, terá 
novidades na vida social e afetiva. A 
sensualidade e o poder de sedução 
tendem a aumentar. Faça viagens 
e mantenha encontros prazerosos 
nesta sexta e durante o fi nal de 
semana. 53/553 – Azul. 

A Lua faz bons aspectos com Júpi-
ter e Netuno durante a manhã que 
trazem compreensão e controle 
emocional para as mudanças que 
precisam acontecer. Use a intuição 
e aproveite o momento para investir 
em seus sonhos e realizar desejos. 
O dia é bom para executar as ati-
vidades do dia. 73/673 - Amarelo.

Controle seus impulsos e procure a 
estabilidade que dará facilidade em 
cumprir aquilo que foi antes plane-
jado. Use de persistência e força de 
vontade. Alcançará o que deseja se 
agir até o fi nal do mês se persistir. 
Aumento da avaliação positiva dos 
seus atos aumenta a segurança. 
41/141 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 15 de Junho de 2018. Dia de Santa Micaela, São Vito, São 
Guido, Santa Germana, Santa Líbia, e Dia do Anjo Hariel, cuja virtude 
é a pureza. Dia do Paleontólogo. Hoje aniversaria o ator James 
Belushi que faz 64 anos, a atriz Helen Hunt, que nasceu em 1963 e a 
atriz Courteney Cox que completa 54  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau sempre tem um bom desempenho 
profi ssional, amor e bondade com a família e profundos sentimentos 
religiosos. Sempre se acercará de pessoas de bem e se distinguirá pela 
pureza de sentimentos. É muito determinado; sua força poderosa o leva 
em direção aos seus objetivos, possui ideias originais e capacidade de 
avaliar as pessoas. Um lado da sua natureza é infl exível, assertivo e 
um tanto dominador, mas o outro é sensível, imaginativo e generoso, 
por isso é vital manter o equilíbrio entre eles. No lado negativo leva a 
disputas e a propagação de seitas enganosas.

Dicionário dos sonhos
TEMPESTADE - Estar no meio dela, difi culdades. 
Com vento, brigas em família. Com chuva, perda de 
posição. Com neve, perseguições. Com trovões, pro-
blemas de dinheiro. No mar, evite viagens e confusões. 
Em um rio, problemas legais. Números da sorte: 02, 
07, 26, 77 e 98

Simpatias que funcionam
Atrair só coisas boas: Faça uma oração ao seu 
anjo da guarda, pedindo que ele mande para longe 
todos os obstáculos que rondam a sua vida. Jogue um 
punhadinho de sal grosso atrás das portas da sua casa 
e carregue um trevo-de-quatro-folhas, de qualquer 
material, dentro da sua bolsa. Quando estiver em um 
lugar tranquilo da sua casa, segure o amuleto com a 
mão direita e faça uma oração pedindo proteção e 
muita sorte para a sua vida. Carregue sempre esse 
amuleto com você na sua bolsa ou carteira ou deixe 
em um lugar que ninguém veja. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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A banda Maglore promove o 
álbum “Todas as Bandeiras” 
(Deck/ 2017)

Lançando o disco em vinil, que 
chega às lojas pela Polysom, Teago 
Oliveira (guitarra e voz), Felipe 

Dieder (bateria), Lucas Oliveira (baixo 
e voz) e Lelo Brandão (guitarra, teclado 
e voz) . Misturando referências que vão 
do indie à MPB e ao rock dos anos 70 e 
80, a Maglore apresentou no trabalho 
mais recente um disco mais plural e 
colorido. Apesar de ser o disco mais 
autoral e político da banda, nem todas 
as bandeiras de “Todas as Bandeiras” 
têm vertente unicamente ideológica, já 
que por todo o álbum o grupo busca ver-
dades bastante pessoais.No repertório 
do show estão as novas composições, 
como “Aquela Força”, “Me Deixa Legal” 
e “Clonazepam 2mg”. E, ainda, músicas 
de seus três discos anteriores, como 
“Mantra”, “Ai Ai”, “Dança Diferente”, 
“Se Você Fosse Minha”, “O Sol Chegou”, 

Lançamento

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Mestria.

Permita que o seu eu espiritual trabalhe através de você.

Quando você começa a explorar a vida alinhado ao seu eu superior 
ou ao seu próprio espírito, perceberá que a vida se tornará mais inte-
ressante. Você é capaz de explorar a vida de novas maneiras e as forças 
antes invisíveis se tornam visíveis, tangíveis e conhecidas. É como se 
Alice caísse na toca do coelho, exceto que você é Alice e aprende a ver 
o país das maravilhas através de novos olhos. Como Alice, você está 
aprendendo a navegar neste mundo de novas maneiras.

Seu Eu Superior é o seu melhor guia e realmente só quer o que é 
melhor para você. Seu eu espiritual não vê as coisas a partir de uma 
perspectiva humana, mas a partir de uma perspectiva espiritual do 
bem e do melhor e nada mais quer do que você ter mais experiências 
maravilhosas. Trabalhem juntos e você entenderá muitas coisas que 
considerou anteriormente além do seu alcance. Explore os seus ta-
lentos e as suas habilidades e se torne o mestre que você realmente é.

Pensamento para hoje: Quando você se alinha com o seu eu espiri-
tual, vocè é poderoso. Você se torna confi ante em suas habilidades e 
visões, e os outros se benefi ciam de sua mestria.

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
Regina Drumond

Infantil

A Balangandança Cia. apresenta o espetáculo Presen-
te! feito da gente em nova temporada. O elenco-criador 
do espetáculo é formado por Alexandre Medeiros, Alan 
Scherk, Clara Gouvêa, Ciro Godoy e Isabel Monteiro. A 
peça é uma aventura de movimentos-danças criada a 
partir de um processo de pesquisa sobre a relação entre a 
natureza, o corpo e o imaginário das crianças. O espetáculo 
abre espaço para a imaginação de forma lúdica, delicada e 
sensível, ao se relacionar,  brincando  de diferentes formas  
com materiais naturais coletados pelo grupo, como areia, 
sementes, folhas secas e galhos de árvores.

 
Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Sábados (16, 

23 e 30/6 e 7 e 14/7) às 11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).
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A banda Maglore

A  banda Maglore

Divulgação

“Café com Pão”, “Aconteceu”, “Vampiro 
da Rua XV”, “Demodê”, “Demais, Baby!” 
e “Tudo de Novo”.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/nº,  Parque Ibirapuera, Portão 3. Sexta (15) às 21h. 
Ingressos: R$ 30 e  R$ 15 (meia).

Estreia
Com texto inédito de Victor Nóvoa e 

direção de Kiko Marques, o espetáculo 
Insones estreia dia 21 de junho.  Na peça 
quatro figuras passaram 365 noites em 
claro e tentam incessantemente finalizar a 
contagem regressiva para o ano que virá. A 
comemoração é constantemente interrompi-
da por acontecimentos insólitos, revelando 
relações humanas descartáveis e violentas. A 
história se mantém por um fio tênue, porém 
mais importante que a trama são os estados 

gerados por esse mundo em funcionamento 
contínuo no qual habitam os personagens. 
Essas figuras fazem emergir questões funda-
mentais em nossos dias, como o excesso de 
estímulos e o crescente controle do tempo e 
da experiência. O mundo sem sombras, que 
explode em violência de tempos em tempos 
em Insones. Com, Fernanda Raquel, Helena 
Cardoso, Paulo Arcuri e Vinicius Meloni. 
Atriz substituta: Fani Feldman.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-
9400. Quinta a sábado, às 20h30. Ingressos: R$ 25 e R$ 
12,50 (meia). Até 21/7.

Sertanejo
Henrique & Juliano apresentam 

neste show as músicas “Vidinha 
de Balada”, “Como É Que a Gente 
Fica”, “Meu Amor”, “Aquela Pes-
soa”, “5 KM”, “O Céu Explica Tudo”, 
entre outras. Os ingressos já estão 
à venda. 

Serviço: Villa Country, Av. Francisco Matarazzo, 
774, Parque da Água Branca. Quinta (28) às 00h30. 
Ingressos: De R$ 80 a R$ 180.

Nota
Pitty compôs “Contramão” há algum tempo, mas só agora 

sentiu que era hora de registrar e também teve o insigth que 
a canção precisava de mais vozes, mais cores e diferentes lin-
guagens. Por isso chamou as cantoras Téssia Reis e Emmily 
Barreto (Far From Alaska) para participarem. As imagens do 
clipe, captadas com uma única lente, fazem referência à traje-
tória e personalidade de cada artista, através de símbolos que 
remetem à letra da música. “As cenas representam e reafi rmam 
a quebra de padrões estético-sociais tão presente no trabalho 
das três”, destaca Judith. A presença feminina não fi cou res-
trita às cantoras, nos bastidores as chefes de equipe do clipe 
também são mulheres.”Contramão” será lançada também em 
cassete pela Deck. Para assistir: ( https://www.youtube.com/
watch?v=H_PX3aKNQJg).

Cine
Um dos grandes clássicos do cinema dos anos 80, o fi lme “O 

Clube dos Cinco” (The Breakfast Club, 1985, 97 min), dirigido 
por John Hughes, será o tema da segunda edição do projeto 
Cine Persona. A jornalista Marina Person apresenta e comenta 
a exibição do longa, marcante em sua trajetória. O longa narra a 
história de um dia na vida de cinco adolescentes, interpretados 
por Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly 
Ringwald e Ally Sheedy que, por terem se comportado mal na 
escola, fi cam detidos um sábado inteiro e tendo que redigir um 
longo texto, com mais de mil palavras, sobre o que eles pensam 
sobre si mesmos. Apesar de muito diferentes, eles acabam se 
conhecendo melhor e dividindo seus dramas pessoais.

 
Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. Terça (12), 

às 20h. Entrada franca.



A importância da 
cláusula de sucessão

no contrato social

O Brasil é um dos 

campeões mundiais 

em burocracia quando 

se fala em abertura de 

empresa

Mesmo assim, somente 
em 2017 foram ins-
taladas mais de 2,2 

milhões de novas empresas 
no Brasil – a maioria do tipo 
“sociedade limitada”.

Ocorre que, devido à bu-
rocracia – aliada a custos 
relevantes – é comum que os 
futuros empresários conduzam 
os procedimentos para a aber-
tura de forma independente 
(existem milhares de tutoriais 
e guias na internet) ou com a 
ajuda de um contador. 

A consequência prática disso 
é que a maioria dos Contratos 
Sociais arquivados nas Juntas 
Comerciais não foram elabo-
rados ou sequer avaliados/
validados por um advogado. 
Segundo o clássico conceito 
de Clóvis Bevilaqua, contrato 
é um “acordo de vontades para 
o fi m de adquirir, resguardar, 
modifi car ou extinguir direi-
tos” – e vale ressaltar que um 
contrato social é, para todos 
os fi ns, um contrato. 

Assim sendo, a disposição 
de vontade das partes é livre 
e aquilo que for defi nido pelas 
partes, desde que não afronte 
às previsões legais aplicáveis, 
deverá ser interpretado não 
só pelos contratantes, mas 
também por terceiros e pelo 
Judiciário. Ressalta-se que a 
inexistência de regras espe-
cífi cas no contrato acaba por 
sujeitar a relação às regras 
gerais previstas em legislações 
aplicáveis, o que pode, por 
vezes, gerar resultados não de-
sejados e onerosas discussões. 

Feita esta introdução sobre 
a relevância de ter um Con-
trato Social elaborado com 
foco nos interesses específi cos 
dos sócios e da sociedade em 
si, é fundamental abordar a 
importância da defi nição de 
regras claras sobre a sucessão 
de cotas sociais no Contrato 
Social.

O Código Civil dispõe, em 
seu artigo 1028, que no caso de 
morte de sócio, sua quota será 
liquidada, salvo se o contrato 
dispuser diferentemente; se os 
sócios remanescentes optarem 
pela dissolução da sociedade; 

se, por acordo com os herdei-
ros, regular-se a substituição 
do sócio falecido. 

Assim, não sendo aplicáveis 
as ressalvas listadas no artigo 
acima, as cotas do sócio fale-
cido serão liquidadas (trans-
formadas em valor monetário 
e incorporadas ao espólio do 
falecido para fi ns de sucessão 
de bens) e isso, a depender 
do tamanho da participação 
do sócio na sociedade, do va-
lor das suas cotas e da saúde 
fi nanceira da empresa, poderá 
comprometer a continuidade 
dos negócios. 

Valendo-se do direito de 
‘dispor diferentemente’ que 
é possível determinar, por 
exemplo, que em caso de fa-
lecimento ocorrerá o ingresso 
de herdeiros na sociedade 
- limitando de forma clara e 
expressa qual será a atuação 
e os direitos de gestão e voto 
de tais herdeiros ingressantes 
na sociedade. 

Ainda poderá dispor sobre 
a participação dos herdeiros 
em Conselhos, Diretorias ou 
restringi-los à fi gura de mero 
sócio - com direito a dividen-
dos e afi ns, mas sem qualquer 
poder de gestão efetiva ou 
interferência na condução dos 
negócios; ou que não haverá 
o ingresso de herdeiros, mas 
sim o pagamento a estes dos 
haveres do sócio falecido. 
Neste caso, a cláusula poderá 
estipular de forma detalhada 
como se dará a liquidação, ao 
estabelecer formas, prazos 
e condições de pagamento, 
exceções e ressalvas.

Em ambas as alternativas 
apresentadas fi ca evidente que 
a defi nição das regras não só 
evitará surpresas e litígios, mas 
também coordenará e conduzi-
rá a sociedade na continuidade 
de suas atividades.

Por fi m, saliento que esta 
é uma abordagem sobre uma 
questão problemática dentre 
inúmeras possíveis. Um Con-
trato Social bem redigido, 
pensado e negociado com 
atenção e foco nos interesses 
da sociedade e seus sócios, po-
derá infl uenciar diretamente 
a empresa, sua continuidade, 
solidez e sucesso.

(*) - É advogado, pós-graduando – 
LLM em Direito Empresarial Aplicado 

– Faculdades da Indústria (FIEP/PR) 
e sócio do Departamento Diretivo da 

Andersen Ballão Advocacia.

Bruno Pacheco Ribas Beatriz (*)

São Paulo, sexta-feira, 15 de junho de 2018 Página 9

Aécio Amado/Agência Brasil

A Fifa foi fundada em 1904, na França, mas a primeira Copa 
do Mundo foi realizada 26 anos depois. O Uruguai, cuja 
equipe de futebol vinha de conquistas olímpicas e come-

morava seu centenário em 1930, foi escolhido como país-sede. 
No entanto, a ideia de fazer a competição em um país do outro 
lado do Atlântico não agradou às federações de alguns países da 
Europa por causa dos custos e da demora de uma viagem de navio 
para a América do Sul. A Copa no Uruguai não teve fase elimi-
natória, todas as seleções presentes foram convidadas pela Fifa.

Em função dessas difi culdades, apenas quatro das 13 seleções 
participantes eram europeias (Bélgica, Iugoslávia, França e 
Romênia). As demais vieram de países do Continente Americano 
(Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Paraguai, México, Bo-
lívia e Estados Unidos). O Jogo fi nal ocorreu no dia 30 de julho, 
entre o Uruguai e a Argentina. A partida foi realizada no Estádio 
Centenário, construído especialmente para a competição. Os 
argentinos perderam por 4 x 2, de virada. O Brasil conseguiu um 
sexto lugar no torneio. As duas copas seguintes (1934 e 1938) 
foram vencidas pela Itália.

Do Uruguai até Moscou, a Copa do Mundo deixou de ser reali-
zada em 1942 e 1946 por causa da 2ª Guerra Mundial. Ela volta a 
ocorrer em 1950, e o Brasil foi escolhido como o país-sede. Para 
receber a Copa, foi construído o Maracanã, o maior estádio de 
futebol do mundo, inaugurado no jogo entre o Brasil e México, 
com vitória brasileira por 4 x 0. A partida fi nal foi entre o favo-
rito Brasil e o Uruguai. O Maracanã lotado com mais de 200 mil 
torcedores que, surpresos, viram a sua seleção perder de virada 
por 2 x 1. O jogo entrou para a história como um dos momen-
tos mais tristes do futebol e mundial. Os torcedores uruguaios 
chamam até hoje o episódio de “Maracanazo”. O resultado deu 
ao Uruguai o bicampeonato mundial, igualando-se em número 
de títulos à Itália.

A Copa do Mundo de 1954 foi marcada mais uma vez pela 
derrota na fi nal da seleção considerada favorita. A Hungria, que 
conquistara dois anos antes o título olímpico, chegou à Suíça 
na condição de melhor seleção do mundo. Na primeira fase da 
competição, varreu a Coreia do Sul por 9 x 0 e a Alemanha por 
8 x 3. Nessa Copa, após a derrota de 1950, o Brasil estreou o 
novo uniforme, trocou o branco pelo amarelo na camisa, mas saiu 
da competição ao ser derrotado pela Hungria por 4 x 2. Mas a 
grande surpresa estava reservada para o jogo fi nal. A Alemanha, 
que na primeira fase da competição havia perdido de 8 x 3 para 
a favorita Hungria, venceu o time húngaro por 3 x 2.

A Copa do Mundo de 1958, na Suécia, mostrou ao mundo a 
genialidade de um jovem de 17 anos, Edson Arantes do Nasci-
mento, Pelé. Contra o País de Gales, em um jogo de quartas de 
fi nal, ele marcou o seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. A 
partir daí, Pelé viria a se transformar no maior jogador de futebol 
de todos os tempos. Na era Pelé, a Seleção Brasileira conquis-
taria defi nitivamente o troféu Jules Rimet, ao vencer também 
as Copas de 1962, no Chile, e de 1970, no México, passando a 
ter três títulos. O time de 1970 é considerado até hoje como a 
melhor que já existiu. A competição de 1966, na Inglaterra, foi 
vencida pelo time da casa.

Perguntado se a seleção de 1970 é realmente a melhor de todos 
os tempos, Jairzinho, que fez gols em todos jogos da Copa do 

Do Uruguai a Moscou, 88 anos 
da Copa do Mundo de Futebol

A 21ª edição da Copa do Mundo de futebol teve início ontem (14), em Moscou. Nesses 88 anos de 
existência, oito seleções venceram a mais importante competição do futebol mundial: Brasil (5 títulos), 
Itália (4), Alemanha (4), Uruguai (2), Argentina (2) , Inglaterra (1), França (1) e Espanha (1). A Itália é a 
única equipe campeã que não conseguiu classifi cação para esta Copa

Com três títulos, Pelé é o jogador que mais ganhou

Copa do Mundo.

Divulgação CBF

México, disse: “Claro que foi. Você tem dúvida? Quando é que 
você vai ver uma seleção jogar com cinco números 10? E todos 
faziam a diferença. Eu era um deles”. Com a conquista defi nitiva 
da Jules Rimet pelo Brasil, um novo troféu passou a ser disputado 
a partir da Copa de 1974. Na Copa da Alemanha, mais uma vez a 
história se repete, a Holanda, a seleção favorita, perde na fi nal para 
Alemanha por 2 x 1. Com um futebol de muita movimentação de 
seus jogadores, a Laranja Mecânica, como passou a ser chamado 
o time holandês, viirou referência de futebol total. 

Em 1982, na Copa da Espanha, agora com 24 participantes, 
outra seleção favorita fi ca pelo caminho. O Brasil do técnico Telê 
Santana, com uma equipe de jogadores virtuosos, entre eles, 
Sócrates, Zico, Júnior, Falcão, Toninho Cerezo e Éder, mostrou 
um futebol ofensivo e de muito toque de bola. Mas o time que 
encantou o mundo, mesmo jogando pelo empate, perdeu para a 
Itália nas quartas-de-fi nal, por 3 x 2, saindo da competição com 
a quinta colocação. A partida fi nal, entre Alemanha e Itália, foi 
vencida pelos italianos por 3 x 1, com a Itália conquistando o seu 
terceiro título e se igualando ao Brasil.

A Copa seguinte,no México, um jogador se transforma no grande 
destaque da competição, o argentino Diego Maradona. Na partida 
contra a Inglaterra, nas quartas-de-fi nal, o argentino foi autor 
do gol mais bonito até hoje feito em uma Copa do Mundo. Ele 
parte do seu campo e, em velocidade, passa por vários ingleses, 
diante do goleiro Shilton, o argentino dá um toque para a rede. 
Na mesma partida, Maradona faz também um gol de mão e diz 
diz que foi a “mão de Deus.

Na era do Troféu Fifa, a Alemanha é a seleção mais vitoriosa, 
com três títulos. A última dessas conquistas aconteceu em 2014, 
no Brasil, derrotando a Argentina, na fi nal, por 1 x 0. Mas o resul-
tado marcante foi a goleada aplicada na Seleção Brasileira por 7 
x 1, na semifi nal. O Brasil, a Argentina e Itália vêm em segundo, 
com dois títulos cada um. França e Espanha fecham a lista, com 
uma conquista. Os dois troféus Fifa consquitados pela Seleção 
Brasileira aconteceram nas Copas de 1994, nos Estados Unidos, 
com destaque para o atacante Romário, e a de 2002, competição 
realizada pela primeira vez em dois países, Japão e Coreia do Sul, 
tendo Ronaldo como o grande nome do time brasileiro, marcando 
dois gols na fi nal contra a Alemanha.

Flávio Ítavo (*)

Uma das primeiras atitudes 
de um bom gestor, quando 
percebe que a crise se desen-
rola e que a situação tende a 
se agravar, é dar fi m a todas 
as funções não prioritárias. 
“Que ninguém se engane, só 
se consegue a simplicidade 
através de muito trabalho” – 
Clarice Lispector

Então, você descobre que 
sua empresa está em crise. 
Também descobre que a crise 
tem a capacidade de restrin-
gir os recursos e ampliar as 
demandas, deixando assim a 
gestão muito complicada.

Neste momento, as compa-
nhias que cultivam a cultura 
da simplicidade levam uma 
vantagem signifi cativa sobre as 
que não nutrem estes valores. 

Trata-se de uma cultura na 
linha dos hábitos japoneses, 
onde o “lean”, o “clean” e o 
que “não tem não quebra” são 
valores muito desenvolvidos. 
O ato de desapegar dos pe-
quenos luxos, mas grandes 
geradores de problemas, é 
uma das atitudes das mais 
dolorosas de serem efetivadas 
nas grandes crises.

É o funcionário que pre-
para o jornal da empresa, o 
colaborador do marketing que 
gerencia a mídia no ponto de 
venda de grandes supermer-
cados, o especialista em leitu-
ra de pesquisas de mercado, 
o reconciliador do ativo fi xo, 
o advogado especializado na 
defesa das marcas, o comu-
nicador interno, o analista de 
custos para um tipo de uni-
dades de produção, etcetera.

É obvio que em algum 
momento aquele funcioná-
rio, aquele processo, aquele 
produto, foi necessário para 
o negócio, porém, é preciso 

Na crise, a simplicidade é um ativo

entender claramente que agora 
os recursos são menores e a 
capacidade da companhia em 
manter toda uma estrutura 
montada para a época de vacas 
gordas, não pode ser mantida 
na época das vacas magras. Até 
porque muitas das coisas que 
faziam sentido antigamente, 
agora não fazem mais.

Em uma empresa em crise, 
todos sabem que as coisas não 
deveriam andar da mesma 
maneira. É difícil alinhar o dis-
curso junto aos fornecedores, 
funcionários e mesmo com os 
bancos. Quando a companhia 
não está conseguindo pagar as 
matérias-primas, mas insiste 
em publicar um jornaleco onde 
aparecem fotos de uma feliz 
entrega de prêmios, com festa 
e tudo, onde está o equilíbrio 
que deveria haver dentro da 
entidade? 

O funcionário sabe que se 
não entra matéria-prima pela 
porta da fábrica, mais cedo 
ou mais tarde, não sairá o seu 
salário pela mesma porta. Com 
isso, torna-se mais complicado 
os colaboradores entenderem 
campanhas de participação, 
festas e brindes por contas de 
campanhas motivacionais, que 
não estão em alinhamento com 
o que todos acham adequado.

Assim, uma das primeiras 
atitudes de um bom gestor, 

quando percebe que a crise 
se desenrola e que a situação 
tende a se agravar, é dar fi m 
a todas as funções não priori-
tárias. Caso as coisas melho-
rem, terá a oportunidade de 
chamar todos de volta, mas 
enquanto essa certeza não 
estiver presente, a regra é 
simplifi car.

O pessoal da Toyota está 
sempre tentando fazer um car-
ro com menos peças. Há uma 
relação direta entre o número 
de peças em uma máquina e a 
complexidade em se manter 
este mecanismo funcionando. 
Automóveis mais duráveis 
são mais valorizados no mer-
cado, logo um dos objetivos 
da Toyota é fazê-los cada vez 
melhores, mas sempre com 
um número de elementos 
menor que o da concorrência. 

Não é por acaso que eles 
possuem excelentes índices 
de qualidade e uma coleção de 
consumidores fi éis. A peça que 
não está lá, não pode quebrar. 
No nosso caso, estamos falan-
do de funções e processos que 
se não estiverem lá não pode-
rão dividir nossas prioridades, 
recursos, atenção e tempo.

(*) - Especialista em Turnaround, com 
experiência em empresas multinacio-

nais e nacionais de grande porte de 
diferentes segmentos,  cria alianças, 

joint ventures, compra e vende em-
presas (www.fl avioitavo.com.br).

Como investir o 
dinheiro da restituição 
do Imposto de Renda

Passada a fase de entrega das de-
clarações do IR, o contribuinte pode 
começar a pensar nos investimentos 
a fazer com o dinheiro da restituição. 
A Receita programa sete lotes para 
o pagamento, de junho a dezembro, 
de acordo com a ordem de entrega 
das declarações de 2017.

Mas, com o dinheiro na conta, 
quais são as melhores apostas para 
investir de acordo com o valor dis-
ponível? Leandro Rassier, professor 
da pós-graduação online da PUC-RS, 
do curso de Finanças, Investimento 
e Banking, fala das possibilidades 
de acordo.

Segundo Rassier, o contribuinte 
que tem um perfi l conservador e 
recebe uma restituição abaixo de 5 
mil pode investir nos títulos públicos 
emitidos pelo Governo Federal por 
meio do Tesouro Direto. Ao comprar 
os títulos, o contribuinte empresta 
dinheiro ao Governo, que faz esse 
processo com o intuito de captar 
recursos para  fi nanciar projetos. Em 
contrapartida, o dinheiro é devolvido 
na data do vencimento, somado a um 
rendimento estabelecido durante 
a compra. Neste link (http://www.
tesouro.gov.br/tesouro-direto-passo
-a-passo) o governo disponibiliza o 
passo a passo para começar a investir.

Já para quem recebeu mais de 5 mil 
a recomendação é investir nos fundos 
de ações de multimercado, que mes-
clam renda fi xa e renda variável. Essa 
modalidade permite maior liberdade 
pois, ao invés de aplicar apenas em 
um fundo de ações (investir 4 mil em 
um fundo do BB, por exemplo), os 
gestores vão alocar os recursos das 
pessoas em vários tipos de ativos. Os 
mais conservadores podem apostar 
nos fundos de multimercado de baixa 
volatilidade, e os mais arrojados no de 
alta volatilidade ou no próprio fundo 
de ações. 

Mas o especialista alerta: “Caso a 
pessoa tenha uma dívida, como a do 
cheque especial da conta corrente, 
usar o dinheiro da restituição para 
quitar é o melhor a ser feito. Depois 
disso, o contribuinte pode se planejar 
para fazer um investimento rentável”. 
Vale lembrar que têm prioridade no 
recebimento da restituição os con-
tribuintes com 60 anos ou mais, os 
portadores de defi ciência física ou 
mental, os que estão com doenças 
graves e aqueles cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Esqueça a questão da obriga-
toriedade e de cotas. A diversi-
dade deve ser encarada como 
uma estratégia de negócio. 

Em um cenário como o atual, 
com concorrência acirrada, 
disputa de talentos e economia 
instável, quanto mais diverso 
for o time, mais fácil chegar 
aos resultados esperados. Um 
estudo sobre o tema realizado 
pela consultoria McKinsey com 
mais de mil empresas em 12 pa-
íses, mostra que as companhias 
com times de executivos com 
maior variedade de perfi s são 
mais lucrativas. 

De acordo com o estudo, as 
organizações com maior di-
versidade de gênero têm 21% 
mais chances de apresentar 
resultados acima da média do 
mercado. No caso da diver-
sidade cultural e étnica, esse 
número sobe para 33%. Para 
atrair e reter pessoas de perfi s 
diferentes, as companhias têm 
apostado em pacotes de bene-
fícios atrativos. 

Há desde as que oferecem 
berçário para os funcionários 
que precisam levar seus fi lhos 
ao trabalho e política bem es-
truturada de home offi ce, até  
licença-maternidade de seis 
meses para casais do mesmo 
sexo que decidam adotar ou ter 
um fi lho. Outra prática que está 

Diversidade: um tema 
que veio para fi car

se tornando comum é atrelar 
as remunerações variáveis dos 
executivos aos objetivos de 
diversidade e inclusão.

Mas, para que todo esse 
trabalho seja efetivo, a estra-
tégia de diversidade precisa 
estar na agenda da liderança 
da empresa, com ações de 
conscientização com os líderes 
sobre a importância da diver-
sidade para o negócio. E há 
muito benefícios. Nos Estados 
Unidos diversidade é sinônimo 
de inovação. 

Por lá, além dos critérios 
tradicionais de um processo 
seletivo, as empresas conside-
ram raça, gênero, países de ori-
gem e orientação sexual. Para 
elas, permitir um ambiente de 
aprendizado diverso enriquece 
o conteúdo das discussões, 
já que pessoas de diferentes 
contextos trazem pontos de 
vista nem sempre óbvios para 
a equipe.

Buscar pessoas com ideias, 
conhecimentos e repertório 
diferentes ajuda a destacar 
a companhia no mercado e a 
construir um núcleo de criativi-
dade, com a oferta de produtos 
e serviços que atendam a todas 
as classes e tipos de pessoas.

 
(Fonte: Mariane Guerra é

vice-presidente de Recursos
Humanos Latam na ADP).
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O pretendente: SANDRO LIM, nascido em São Miguel do Iguaçu (Registrado em Foz 
do Iguaçu) - PR, no dia 17/07/1988, estado civil solteiro, profi ssão estudante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jin Soo Lim e de Sun Hee Kim. 
A pretendente: KEUNSEON KIM, nascida em Gyeong-Gi-Do, República da Coreia, no 
dia 17/12/1991, estado civil solteira, profi ssão estudante, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Deokgyu Kim e de Aesuk Son.
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Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRUNO JACOMINI VEROTTI, divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1977, residente e domiciliado em Cerqueira 
Cesar, São Paulo - SP, fi lho de Celio Luiz Verotti e de Laura Odette Jacomini Verotti. 
A pretendente: LUIZA BARROS ROZAS, solteira, profi ssão juiza de direito, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 27/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Rozas Sanchez e de Lia de Azevedo Barros. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: NELSON BIAGIO JUNIOR, divorciado, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 16/05/1967, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lho de Nelson Biagio e de Marlene Paiola Biagio. A pretendente: LUCIANA 
MIRANDA SCHMOELER, solteira, profi ssão designer, nascida em Itajai - SC, no dia 
08/01/1987, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Nilton 
Tadeu Schmoeler e de Heloisa de Souza Miranda Schmoeler.

O pretendente: CAIO SANTOS CHECCHIA, solteiro, profi ssão médico, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 21/07/1986, residente e domiciliado em Cerqueira Cesar, São Paulo 
- SP, fi lho de Sergio Luiz Checchia e de Monica Piloto Santos Checchia. A pretendente: 
FLAVIA MEIRA DE CASTRO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 13/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Meira de Castro Neto e de Maria Costa Moreira Meira de Castro. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: ANDRÉ DE LIMA MEIRELLES, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Penápolis - SP, no dia 24/07/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Tennessee Meirelles e de Maria Helena de Lima Meirelles. A 
pretendente: MARÍLIA PONÇANO ALVES SILVA, divorciada, profi ssão comunicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 05/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ovandir Alves Silva e de Vera Maria Lopes Ponçano Alves Silva.

O pretendente: ROBERTO PEDROSO LEITE, solteiro, profi ssão metalurgico, nascido 
em Mauá - SP, no dia 12/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Viana Leite e de Marli Avelar Pedroso Leite. A pretendente: NANCI 
CRISTINA JORGE, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Jorge e de Cristina Santa Ponga Jorge.

O pretendente: RONALDO ROZENBAUM PAIVA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 22/04/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Borges Paiva e de Hannah Felicia 
Rozenbaum. A pretendente: ADRIANA CAMPOS, solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em Gaspar - SC, no dia 17/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aluizio Eduardo Campos e de Rejane Maria Schramm Campos.

O pretendente: LUCAS MAGALHÃES FREIRE DE CARVALHO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Salvador - BA, no dia 19/05/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Alberto de Matos Freire de 
Carvalho e de Maria do Perpetuo Socorro Magalhães Freire de Carvalho. A pretendente: 
THAISE RAMOS FLORES BISOGENIN, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Campo Grande - MS, no dia 30/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Luis Moreno Bisogenin e de Denise Ramos Flores Bisogenin.

O pretendente: THIAGO DE FREITAS SANTOS, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 12/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Claudio de Freitas Santos e de Mary Lucy Almeida Spencer de Holanda Santos. 
A pretendente: CYNTIA LOMBARDI LIVRARI, solteira, profi ssão administradora, nascida 
em Manduri - SP, no dia 03/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Mateus Livrari e de Rita de Cassia Lombardi Livrari.

O pretendente: FERNANDO SATOSHI OGUSHI, solteiro, profi ssão educador, nascido 
em Osasco - SP, no dia 02/03/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Satoro Ogushi e de Sonia Maria Ogushi. A pretendente: ANA CAROLINA 
FERREIRA ROSA, solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
26/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos de Oliveira Rosa e de Silvia Maria Ferreira Rosa.

O pretendente: LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Junqueira Franco e de Nelzi Maria 
Melega Junqueira Franco. A pretendente: FERNANDA MOTTA DACACHE, solteira, 
profi ssão dermatologista, nascida em Fortaleza - CE, no dia 09/02/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernando Dacache 
Fonseca e de Ana Maria Motta Garcia Lopes.

O pretendente: JOSÉ RUI PERRONI CASSIOLATO, solteiro, profi ssão inteligência de 
mercado, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/07/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronald Stevis Cassiolato e de Maria Conceição 
Perroni Cassiolato. A pretendente: VANESSA SERRANO SIMONETTI, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1991, residente e domiciliada em Santo 
Amaro, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Simonetti e de Sandra Serrano Simonetti. 
Obs.: Enviado Cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: ANTONIO SOBRAL VALGODE, divorciado, profi ssão técnologo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 20/12/1959, residente e domiciliado em Arujá - SP, fi lho de 
José Alves Rodrigues Valgode e de Herminia Rebelo Sobral. A pretendente: PATRÍCIA 
MAHIBA HAMRA, solteira, profi ssão engenheira química, nascida em Catanduva - SP, 
no dia 27/04/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sami 
Mikhael Hamra e de Nazima Aparecida Massabne Hamra. Obs.: Tendo sido enviado cópia 
do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO, solteiro, profi ssão  
tabelião de notas, nascido em Santos - SP, no dia 14/10/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paschoal Blasco Neto e de Claudia Helena de Carvalho 
Blasco. A pretendente: DIANA LATERMAN KOTUJANSKY, solteira, profi ssão substituta de 
tabelião de notas, nascida em São José - SC, no dia 17/09/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Kotujansky e de Ilana Kotujansky.

O pretendente: RODRIGO FURTADO DE CASTRO, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/01/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Erico Furtado de Castro e de Sandra Conceição Barreto de 
Castro. O pretendente: PORFIRIO JAQUE DOS PASSOS, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Porfi rio Cassiano dos Passos e de Elza Jaque dos Passos.

O pretendente: MÁRIO AMARAL DE CAMARGO PENTEADO, solteiro, profi ssão 
engenheiro agronomo, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 06/05/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara de Camargo Penteado 
e de Maria Antonieta Aguiar Amaral de Camargo Penteado. A pretendente: RAISSA 
CHEQUER DE GUIMARÃES, divorciada, profi ssão administradora, nascida em Belo 
Horizonte - MG, no dia 06/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Heleno Guimarães e de Laila Martins Chequer Guimarães.

O pretendente: PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campinas - SP, no dia 23/06/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leandro Pereira Leite e de Lúcia Maria de Figueiredo 
Ferraz Pereira Leite. A pretendente: MARTHA TORIBIO LEÃO, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 09/07/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arthur de Faria Leão e de Helena Beatriz Toribio Leão.

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MOACIR GENTIL DE MEDEIROS, estado civil divorciado, profi ssão aposen-
tado, nascido em Tubarão - SC, no dia 30/04/1944, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gentil Joaquim de Medeiros e de Odilia Jesuina de Medeiros. A 
pretendente: MARIA DAS DORES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 02/08/1951, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Malaquias da Silva e de Lourdes dos Santos Silva.

O pretendente: ALEX BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão guarda civil, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 07/10/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Barbosa da Silva e de Maria Leite da 
Silva. A pretendente: REGIANE FRANCISCA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão guarda civil, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 25/01/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Francisca dos Santos Filha.

O pretendente: THALES FIRMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 13/01/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Firmo dos Santos e de Cássia Aoki Firmo 
dos Santos. A pretendente: CAROLINE ARAUJO DOMINGUES, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Guarulhos - SP, no dia 16/01/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Aparecido Domingues 
e de Ivonete dos Santos Araujo.

O pretendente: PETERSON PEREIRA PRADO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
almoxarife, nascido em Araguaia - MG, no dia 12/01/1988, residente e domiciliado na Vila Souza, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis do Prado e de Naide Pereira Rosa. A pretendente: 
MICHELE PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, 
nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 08/09/1990, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Carlos de Carvalho e de Luiza Pereira Rosa de Carvalho. 
Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.

O pretendente: MURILO CENDAMORE HAAS DE AZEVEDO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão agente de atendimento, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 06/04/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Haas de Azevedo 
e de Sylvia Regina Cendamore Haas de Azevedo. A pretendente: GABRIELA MARIA 
CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de vendas, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gil Demetrius dos Santos e de Simone Patrícia Carvalho dos Santos.

O pretendente: LUIS ANTONIO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, 
nascido em Paraguaçu Paulista - SP, no dia 19/04/1961, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gentil de Almeida e de Jocelina Barbosa de Almeida. 
A pretendente: DEBORA GOMES ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
marketing, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 04/06/1999, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo dos Anjos Araujo e de Roseli Gomes Araujo.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BARROS, estado civil solteiro, 
profi ssão relações públicas, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 11/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Inacio Celestino de Barros 
e de Maria Moreto de Almeida Balivieri. A pretendente: RENATA QUEDA BELCHIOR, 
estado civil solteira, profi ssão designer de interiores, nascida nesta Capital, Santana - SP, 
no dia 30/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Elias Belchior Junior e de Sandra Maria de Jesus Queda Belchior.

O pretendente: DIEGO CARAN SILVESTRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ednaldo Silvestre da Silva e de Rosana Caran da Silva. A 
pretendente: BARBARA MARQUES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 17/02/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Marques dos Reis e de Luci Marques dos Reis.

O pretendente: ROGÉRIO CIRINEU, estado civil divorciado, profi ssão confeiteiro, nas-
cido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/09/1965, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osorio Rodrigues Cirineu e de Rosa Luiza Cirineu. A 
pretendente: HOSANA CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascida em Bananeiras - PB, no dia 21/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio José Cardoso e de Antonia Salvina Cardoso.

O pretendente: RAFAEL SOARES CLAUS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 31/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edemir Claus e de Leci Soares de 
Oliveira Claus. A pretendente: MARILIA DIAS BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 22/03/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Luiz Bezerra e de Arleid Dias Bezerra.

O pretendente: LUIZ ALEXANDRE FRANCISCO JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 17/12/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Alexandre Francisco e de 
Maria Agneide Silva Francisco. A pretendente: NATHÁLIA CAROLINE DE ANDRADE 
CREMA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, 
no dia 29/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luciano Evaristo da Silva Crema e de Rosangela de Andrade Crema.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: NELSON PEREIRA DA MOTTA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 18/11/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Pereira da Motta e de Maria 
Aparecida Fachine da Motta. A convivente: BEATRIZ MARTINS FERREIRA REBELLO, 
estado civil divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
23/10/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Tabajara Martins Ferreira e de Tizue Martins Ferreira. Obs.: Findo o prazo legal e não 
havendo oposição de impedimento, será feito de imediato o registro da conversão da 
união estável em casamento.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CESAR ADOLFO ZAMBERLAN, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão professor universitário, nascido em Mairiporã -  SP, no dia 25/05/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Zamberlan e de Maria Aparecida Cesar 
Zamberlan. A pretendente: ANELISE DE AGUIAR, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão comissária de bordo, nascida em Rio Pardo - RS, no dia 21/09/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Juarez Narciso de Aguiar e de Neci Terezinha de Aguiar.

O pretendente: ANTONIO CARLOS FARACO PIRES JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão administrador de empresas, nascido em Campinas - SP, 
no dia 04/08/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de ANtonio Carlos 
Faraco Pires e de Sonia Luzia Giachetto Faraco Pires. A pretendente: SILVYE ANE 
MASSAINI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Bernado do Campo - SP, no dia 18/04/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Padua Savi Massaini e de Solange Cristofalo Massaini.

O pretendente: OSEIAS JULIO JACINTO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão policial militar, nascido em Fátima do Sul - MS, no dia 06/05/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alvino Julio Jacinto e de Danuzia da Silva Jacinto. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida em Lajinha - MG, no dia 12/02/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Austregésilo Hipólito dos Santos e de Geralcina Maria dos Santos.

O pretendente: EMMANUEL DE ALMEIDA BURDMANN, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1953, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Burdmann e de Najma Burdmann. 
A pretendente: LAURA HELENA SILVEIRA GUERRA DE ANDRADE, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida em Osvaldo Cruz - SP, no 
dia 02/05/1955, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Olympio Guilherme 
da Silveira e de Laura Rossit Silveira.

O pretendente: DANILO AUGUSTO PEREIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão editor de video, nascido em São José do RIo Preto - SP, no dia 
11/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Carlos de 
Souza e de Silvana Rosa Pereira de Souza. A pretendente: CAROLINA VERONEZ 
PIMENTEL, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 15/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Altair Fernandes Pimentel e de Tania Aparecida Veronez Pimentel.

O pretendente: MICHEL LOMBAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Osasco - SP, no dia 21/01/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Alves da Silva e de Irani Lombas 
da Silva. A pretendente: LÁZARA NOGUEIRA LOPES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Aliança do Tocantins - TO, no 
dia 11/02/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Juarez Nogueira 
Lopes e de Osmarina Bento dos Santos.

O pretendente: BRUNO DE GODOY RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/08/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho João Carlos Ribeiro e de Vera Maria 
Laurinda de Godoy Moreira e Costa Ribeiro. A pretendente: ANITA DE VICENTE 
COLAMEO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Gino Colameo e de Eliane de Vicente Colameo.

O pretendente: JOSÉ GERALDO SALGADO, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão aposentado, nascido em Andrelândia - MG, no dia 29/01/1946, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Salgado e de Ilda Portela Salgado. 
A pretendente: FATIMA REGINA KOVALCHUK NEVES CELESTINO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 12/02/1972, residente e domiciliada em Guaianases, São Paulo - SP, fi lha 
de José Neves Celestino Filho e de Catarina Kovalchuk Neves Celestino.

O pretendente: MARCO FÁBIO MONTEIRO PAES GOUVÊA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 03/07/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Fábio 
Monteiro Gouvêa e de Ani Monteiro Paes Gouvêa. A pretendente: TATIANA PIRES 
BERNARDES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Campo Belo - MG, no dia 14/07/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Walter Adão Bernardes e de Luciana Pires Bernardes.

O pretendente: JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES MARTINS, nacionalidade portu-
guesa, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Lisboa - Portugal, no dia 
15/09/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José António Gomes 
Martins e de Maria Felicidade da Cunha Teixeira Gomes Martins. A pretendente: 
LORENA CORINA BEZERRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profi ssão corretora de imóveis, nascida em Tarauacá - AC, no dia 16/02/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Francisco de Lima e de 
Zenilda Barbalho Bezerra de Lima.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: WESLEY FREITAS SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteiro, naturalidade: em Antonio Gonçalves - BA, data-nascimento: 
14/07/1998, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antônio Nunes dos Santos 
e de Edlene Freitas Souza da Silva. A pretendente: MARIA JACKMEIRE NICOLAU 
LEANDRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Jijoca de Jerico-
acoara - CE, data-nascimento: 18/10/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antônio Carlos Leandro e de Maria Valdilene Nicolau.

O pretendente: DORIVAL PERBONE JUNIOR, profi ssão: servidor público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
10/12/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dorival Perbone e 
de Terezinha de Mello Perbone. A pretendente: CRISTIANE GABRIEL DE ARAUJO, 
profi ssão: corretora de seguros, estado civil: divorciada, naturalidade: em Vitória - ES, 
data-nascimento: 05/04/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Okel 
Pereira de Araujo e de Teresinha Gabriel de Araujo.

O pretendente: ÉLTON DE SOUZA FERRAZ, profi ssão: ofi cial de refrigeração, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pindamonhagaba - SP, data-nascimento: 07/10/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elson Ferraz e de Maria Lucia de 
Souza Ferraz. A pretendente: CLAUDIA SCAURI DA SILVA, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP data-
nascimento: 15/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Olair 
Cardoso da Silva e de Mara Ines Scauri.

O pretendente: DIEGO MOURA NUZZO, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP data-nascimento: 05/08/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Giovanni Nuzzo e de Rita de Cassia Moura 
de Oliveira. A pretendente: DENISE DA SILVA RIBEIRO, profi ssão: montadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP data-nascimento: 29/04/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Augusto Manoel Ribeiro e de Maria 
José da Silva Ribeiro.

O pretendente: REGINALDO MATEUS DE FREITAS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 13/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Rodrigues de Freitas e 
de Lurdes Mateus de Freitas. A pretendente: GICELLI GARCIA DE PAULA, profi ssão: 
bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
13/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Moacir Batista de 
Paula e de Nancy Fernandes Garcia de Paula.

O pretendente: LAÉCIO CARVALHO DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Teresina - PI, data-nascimento: 29/07/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlito Alves da Silva e de Silvani Carvalho da 
Silva. A pretendente: YASMIN LAMEGAL LOPES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 18/06/1994, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Simões Lopes e de Sandra Lamegal Lopes.

O pretendente: ABDO JORGE SALEM, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 20/09/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jeremias Jorge Salem e de Egle Dovigdio 
Salem. A pretendente: CRISTIANE MARQUES CALEGARI, profi ssão: analista de 
cobrança, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-
nascimento: 05/03/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Pascoalino Calegari e de Carmen Lucia Marques Calegari.

O pretendente: RAFAEL LOPES COLTRO, profi ssão: gerente de projetos digitais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 24/04/1992, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Alexandre Luiz Coltro e de Roseli 
Lopes. A pretendente: LETICIA PEREIRA ELOI DA SILVA, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 17/01/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sidnei Aparecido Eloi da Silva e 
de Ivane Pereira Santos.

O pretendente: FELIPE FERNANDES, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 31/03/1993, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Gilson Fernandes e de Edilene Cristina da 
Silva Fernandes. A pretendente: MARIANA STRABELI, profi ssão: auxiliar de relaçoes 
com doad, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-
nascimento: 17/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos 
Strabeli e de Elisabete Costa Dantas Strabeli.

O pretendente: JOSÉ LUIS SUPPI, profi ssão: técnico de transporte, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 17/09/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arlindo Suppi e de Euth Thomaz 
Suppi. A pretendente: MAGALI MENDES DA SILVA, profi ssão: diretor escolar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 30/04/1961, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vitor José da Silva e de Maria da 
Conceição Mendes da Silva.

O pretendente: HANDRÉ PRADO RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: técnico 
de informática, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-
nascimento: 02/07/1989, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Marcelo 
Rodrigues dos Santos e de Rosilda Aparecida Costa Prado Santos. A pretendente: 
LOURDES SANCHES JARDIM NETA, profi ssão: operadora de logística, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 11/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Roberto Jardim e de Luiza 
Oliveira do Carmo.

O pretendente: LUCAS IKEDA MIZUNO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 16/09/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvio Minori Mizuno e de Sandra Massami 
Ikeda Mizuno. A pretendente: THAIANA MARCELINO PINHEIRO, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras - SP, data-nascimento: 05/12/1995, 
residente e domiciliada em Cotia - SP, fi lha de Cleuson de Oliveira Pinheiro e de Ilda 
Marcelino Pinheiro.

Kleber Stroeh (*)

Tempos emocionantes es-
tes em que vivemos, não 
é mesmo? Ao invés de 

motores a vapor, eletricidade ou 
semicondutores, a revolução de 
nossa geração é impulsionada 
por dados. Muitos dados! No-
vos negócios e novos modelos 
de negócios foram criados em 
torno da coleta, organização, 
co-criação e promoção de 
dados. Nomes como Google e 
Facebook soam familiares?

Um tipo de dado específi co 
é quase onipresente no mundo 
de hoje: são os eventos. Você 
quer exemplos? Mensagens 
em redes sociais, navegação 
em sites, alarmes gerados por 
sensores, entradas nos arquivos 
de log de sistemas. A lista é lon-
ga. Pesquisadores renomados, 
como Wil van der Aalst, vão 
ainda mais longe, a ponto de 
cunhar o termo “Internet dos 
Eventos”.

Process Mining, ou a minera-
ção de processos, é fazer uso 
e dar sentido a tais eventos 
dentro do contexto de proces-
sos. Em suma, é a convergên-
cia de mineração de dados e 
gerenciamento de processos. 
Simplifi cando, é a aplicação de 
técnicas de análise dos eventos 
para aprender e explorar os 
processos associados a esses 
eventos.

Sobre suas aplicações? Ah! 
Aqui a lista é longa, também!

Process Mining pode ser 
usado desde a descoberta 

de processos (ou engenharia 
reversa baseada em eventos), 
otimização (identifi cação de 
desvios, gargalos, retrabalho) 
e verifi cação de conformidade 
de processos, até o gerencia-
mento de jornadas de clientes 
e muito mais.

Já existem ferramentas no 
mercado que auxiliam na exe-
cução das técnicas de minera-
ção de processos. E o Brasil 
fi gura na lista dos principais 
fornecedores desta tecnologia. 
Nós, da Icaro Tech, desen-
volvemos o EverFlow, que 
recentemente foi listado como 
player relevante no relatório 
“The Market Guide for Process 
Mining” do Gartner.

São surpreendentes as aná-
lises que estas ferramentas 
podem realizar utilizando 
apenas três informações de 
um evento: registro de data e 
hora (timestamp), ID do caso 
(número do ticket, da ordem 
de serviço, do cliente) e ID da 
atividade (ação, estado, grupo 
de resolução).

A mineração de processos 
promete revolucionar disci-
plinas como ITSM 2.0, CRM e 
a Indústria 4.0. Neste último, 
materializamos o conceito de 
revolução industrial. Explico: 
uma disciplina baseada em 
dados, Process Mining, que faz 
parte da Quarta Revolução In-
dustrial, consegue revolucionar 
a própria Indústria. Que ironia!

(*) - É Chief Technology Offi  cer
da Icaro Tech.

A quarta revolução industrial 
e o process mining

Temos muita sorte em testemunhar (e fazer parte?) 

da Quarta Revolução Industrial
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