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BOLSAS
O Ibovespa: -2,84% Pontos: 
70.074,89 Máxima de +0,12% 
: 72.207 pontos Mínima de 
-2,92% : 70.019 pontos Volu-
me: 8,68 bilhões Variação em 
2018: -8,28% Variação no mês: 
-8,7% Dow Jones: -0,8% Pontos: 
24.461,70 Nasdaq: -0,88% Pon-
tos: 7.712,95 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7653 Venda: R$ 3,7663 
Variação: -0,2% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95 
Variação: -0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7888 Venda: R$ 
3,7894 Variação: +1,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,7230 
Venda: R$ 3,9130 Variação: 
-0,25% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,91% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.270,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,500 
Variação: -0,7%.

Cotação: R$ 3,7675 Variação: 
-0,17% - Euro (às 17h30)  Compra: 
US$ 1,1606   Venda: US$ 1,1606   
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3690 Venda: R$ 
4,3710 Variação: estável - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3100 Ven-
da: R$ 4,5500 Variação: +0,15%.

-3,23% Pontos: 70.595 Máxi-
ma (pontos): 72.700 Mínima 
(pontos): 70.440. Global 40 
Cotação: 781,293 centavos de 
dólar Variação: +0,09%.

“O prazer não é 
um mal em si; mas 
certos prazeres 
trazem mais dor 
do que felicidade”.
Epicuro (341/270)
Filósofo grego

no setor é a queda no número de 
empresas, que chegou a 323,3 
mil, depois de quatro anos se-
guidos de retração. Em 2013, o 
Brasil tinha 334,9 mil empresas 
ativas na indústria (ABr).

A crise econômica em 
2014, 2015 e 2016 levou 
a indústria brasileira ao 

menor número de empregados 
desde 2007. No fi m de 2016, o 
setor empregava 7,7 milhões de 
pessoas – 1,3 milhão a menos 
que o pico atingido em 2013, 
quando mais de 9 milhões de 
pessoas trabalhavam nas indús-
trias do país. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Industrial 
Anual Empresa), divulgada 
ontem (21) pelo IBGE. Para o 
gerente da pesquisa, Jurandir 
Oliveira, os resultados mostram 
uma queda substancial no em-
prego em 2016. 

Em números absolutos, a 
atividade industrial que mais 
fechou vagas foi a fabricação 

 Brasil perdeu 1,3 milhão 
de empregos na indústria 
entre 2013 e 2016

de produtos minerais não metá-
licos. A perda de 56,5 mil vagas 
foi infl uenciada pela queda da 
demanda do setor de constru-
ção civil, também relacionada 
à crise econômica, explicou. 
Em números relativos, no en-
tanto, a pesquisa informa que a 
indústria naval teve uma queda 
de 49% do pessoal ocupado em 
apenas dois anos. O setor tinha 
61,5 mil vagas em 2014 e fechou 
2016 com 31,5 mil. 

Grande parte dessa queda 
ocorreu no estado do Rio de 
Janeiro, onde 23 mil vagas fo-
ram fechadas, e o contingente 
de 31 mil trabalhadores caiu 
para apenas 8 mil. “O pessoal 
ocupado hoje representa 26% 
do que tínhamos em 2014. É 

pouco mais de um quarto do 
que foi medido em 2014”, disse 
Jurandir, que acrescentou da-
dos sobre o valor gerado pelo 
setor. “A produção de 2016 é 
29% da produção de 2014. É 
uma queda de pouco mais de 
70% na produção”.

A atividade da indústria com 
o maior número de empregados 
em 2016 continuou sendo a Fabri-
cação de Produtos Alimentícios, 
que tinha 1,7 milhão de postos de 
trabalho em 2016, após um cres-
cimento de 0,75% sobre 2015. A 
indústria de alimentos responde 
por 22% das vagas da indústria, 
e, segundo Jurandir Oliveira, 
é mais resistente a condições 
econômicas desfavoráveis.

“Esse setor é mais resistente 

A indústria naval teve uma queda de 49% do pessoal ocupado em apenas dois anos.

O setor tinha 61,5 mil vagas em 2014 e fechou 2016 com 31,5 mil.

porque a demanda é sempre 
crescente independentemente 
até das condições mais econô-
micas. Ela cresce quase que 
vegetativamente”. Em termos 
de valor produzido pela indús-

tria, a fabricação de produtos 
alimentícios é a que mais agrega 
à economia na maior parte dos 
estados, incluindo São Paulo, 
onde responde por 18,2% do to-
tal. Outro dado que mostra a crise 

Preço da gasolina 
A Petrobras anunciou ontem 

(21) redução de 1,1% no preço da 
gasolina em suas refi narias. A partir 
de hoje (22), o litro do combustível 
será vendido pela estatal por R$ 
1,8634, 2 centavos a menos do que 
o R$ 1,8841 cobrado ontem. Desde 
o dia 9 de junho, quando foi anun-
ciado o último aumento no preço, 
a Petrobras tem mantido ou feito 
reduções no valor do combustível. 
No mês, a gasolina acumula queda 
de 5,27%, ou seja: 10 centavos.

A primeira-dama dos Esta-
dos Unidos, Melania Trump, 
realizou ontem (21), uma visita 
surpresa à fronteira com o Mé-
xico. Segundo a Casa Branca, 
ela chegou no Texas e visitou 
uma estrutura que abriga 
crianças imigrantes separadas 
de seus pais.

O objetivo é “agradecer às 
forças de ordem e aos serviços 
sociais pelo seu duro trabalho”, 
além de “levar apoio e escutar 
opiniões sobre como o governo 
pode potencializar os esforços 
para reunir as crianças com 
suas famílias. Estou aqui para 
aprender e para perguntar o 
que posso fazer para ajudar 
a juntar as crianças e suas 
famílias”, declarou Melania no 
centro de acolhimento. 

A primeira-dama havia criti-
cado publicamente a política do 
governo de seu marido, Donald 
Trump, de separar fi lhos de 
pais que cruzam ilegalmente a 
fronteira entre México e EUA. 

Primeira-dama foi a local que 

acolhe menores tirados dos pais.

Ao visitar as instalações de 
acolhimento a venezuelanos 
em Roraima, o presidente 
Temer sancionou ontem (21) 
a MP que trata de ações emer-
genciais de assistência aos 
imigrantes. A MP considera 
a situação de vulnerabilidade 
pela qual passam os imigrantes 
latino-americanos e a crise 
humanitária na Venezuela.  
Cerca de 40 mil imigrantes já 
chegaram a Boa Vista.

A nova lei determina ações 
emergenciais nas áreas de pro-
teção social, saúde, educação, 
direitos humanos, alimentação 
e segurança pública. Ela prevê 
ajuda na mudança dos imigran-
tes venezuelanos que quiserem 
ir para outros estados do Brasil, 
a chamada interiorização. A le-
gislação também cria o Comitê 
Federal de Assistência Emer-
gencial para facilitar parcerias 
com entidades e organizações 
da sociedade civil e represen-
tar a União na assinatura de 
instrumentos de cooperação.

Temer durante visita ao abrigo Nova Canaã em Boa Vista, Roraima.

As exportações brasileiras 
de carne de frango, incluindo 
produtos in natura e proces-
sados, totalizaram 1,61 milhão 
de toneladas de janeiro a maio 
deste ano, segundo levanta-
mento da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA), 
que representa as empresas do 
setor. O resultado correspon-
de a uma queda de 8,5% em 
relação ao mesmo período de 
2017, quando foram exportadas 
1,75 milhão de toneladas. As 
vendas alcançaram US$ 2,602 
bilhões, de janeiro a maio, um 
saldo 12,3% menor que os US$ 
2,966 bilhões registradas nos 
cinco primeiros meses do ano 
passado. 

As vendas de carne de 
aves para os países da União 
Europeia (UE) tiveram uma 
queda de 40% no período 
analisado. Enquanto nos cin-
co primeiros meses o volume 
embarcado para a UE foi de 
92,5 mil toneladas, no mesmo 
período de 2017 tinha sido 
de 151,8 mil toneladas. São 
efeitos diretos da suspensão, 
pela Comissão Europeia, em 
abril, das importações de pro-
teína animal, especialmente 
de carne de frango, de pelo 

As exportações brasileiras de 

carne de frango tiveram queda 

de 8,5% de janeiro a maio.

O uso obrigatório de chips 
de identifi cação em todas as 
armas de fogo vendidas no Brasil 
começa a ser analisado pelo 
Senado. O objetivo do projeto 
é evitar que as armas roubadas 
desapareçam ao ter a numera-
ção raspada, como ocorre hoje. 
O autor da proposta, senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), 
observou que, anualmente, 
milhares de armas de fogo são 
desviadas, furtadas ou rouba-
das de agentes ou órgãos de 
segurança pública, das Forças 
Armadas ou das empresas de 
segurança privada, indo parar 
nas mãos de criminosos.

“Grande parte desse arsenal 
tem sua numeração raspada, o 
que, muitas vezes, impossibilita 
sua identifi cação e rastreamen-
to. Este projeto prevê que as 
armas de fogo comercializadas 
no Brasil deverão possuir um 
circuito eletrônico integrado 
que permita sua identifi cação”, 
detalhou o parlamentar.

A obrigação de implantação 
de chip não será exigida para 
as armas comercializadas até 
a entrada em vigor da Lei. 
Para Cássio, não seria razoável 

Existem cerca de 15,3 milhões 

de armas de fogo no país.
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Divulgação

São Paulo - O presidente 
executivo da Plural (antigo 
Sindicom), Leonardo Gadotti, 
reiterou a posição da entidade 
de que a aprovação do projeto 
que permite a venda direta de 
etanol pelos produtores aos 
postos de combustíveis não 
vai gerar preços menores na 
bomba. “É uma falácia essa 
visão de que o produto chegará 
mais barato. Os estudos não 
mostram isso”, diz Gadotti. 
“Haveria perda de controle 
de qualidade e de controle de 
processo”.

O plenário da Câmara rejei-
tou na noite da quarta-feira 
(20), a urgência do projeto. 
Eram necessários 257 votos 
favoráveis para a urgência, mas 
só houve 213 apoios. Outros 
98 deputados votaram não e 
três se abstiveram. De qual-
quer maneira, os 213 votos a 
favor da urgência indicam 213 
votos a favor do projeto, de 
forma que, segundo Gadotti, 
há risco de o projeto ser de 
fato aprovado. 

No Senado, ele foi aprovado 
por 47 votos a favor e apenas 
2 contra. “É preocupante um 

A aprovação poderá criar um 

“buraco tributário”.
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Temer sanciona lei com 
ações para venezuelanos

Devido ao caráter emer-
gencial, as transferências de 
recursos e contratação de ser-
viços serão feitas de forma mais 
rápida. A lei trata também de 
créditos adicionais que poderão 
ser abertos destinados às medi-
das de assistência e autoriza a 
União a aumentar o repasse de 
recursos. O ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi, assinou uma 
ordem de serviço para o início 

das obras de melhoria das ins-
talações do Hospital Geral de 
Roraima, em Boa Vista. O con-
trato com a empresa Engtech 
Construções e Comércio prevê 
que os empreendimentos de 
“instalação de equipamentos 
de insfraestrutura” comecem já.

Temer sancionou a lei durante 
viagem a Boa Vista, onde visitou 
o abrigo Novo Canaã, que recebe 
imigrantes venezuelanos (ABr).

Fux defende 
combate “incisivo” 
às fake news

O presidente do TSE, Luiz 
Fux, defendeu ontem (21) 
que a Justiça Eleitoral deve 
combater de maneira “incisiva” 
as chamadas notícias falsas, 
também conhecidas como fake 
news, pelo termo em inglês 
popularizado em outros países. 
A manifestação foi feita em se-
minário promovido pela corte 
sobre o tema, em Brasília.

“Por que fi scais podem tirar 
propagandas infamantes do 
meio da rua e nós não vamos 
combater as fake news? En-
tre a mentira e a verdade, 
há de prevalecer a verdade, 
ainda que custe um pouco 
mais caro. Ninguém tem li-
berdade de expressão para 
publicar notícia falsa que 
cause dano irreparável a uma 
candidatura”, sustentou Fux. 
O magistrado disse que uma 
eleição pode ser questionada 
em seu conjunto, em caso de 
infl uência decisiva deste tipo 
de conteúdo. “Pode, inclusive, 
ter anulação da eleição se ela 
foi objeto de massifi cação de 
fake news”, afi rmou (ABr).

Melania faz visita surpresa 
à fronteira com o México

Estima-se que pelo menos 2 mil 
menores tenham sido tirados 
de seus genitores, incluindo 
49 brasileiros. Na última quar-
ta (20), o presidente assinou 
um decreto para suspender a 
separação, após ter sido alvo de 
críticas no mundo inteiro e até 
dentro do Partido Republicano 
(ANSA).

Embargo da UE derruba 
exportação de frango

menos 20 unidades frigorífi-
cas do Brasil.

Considerando apenas o mês 
de maio, com o embargo eu-
ropeu já em vigor, houve uma 
retração de 4,7% nos volumes 
gerais exportados, com 333,2 
mil toneladas em maio deste 
ano, contra 349,5 mil tonela-
das no mesmo período do ano 
passado. Em termos de receita, 
as vendas do quinto mês de 
2018 chegaram a US$ 517,6 
milhões,13% inferior aos 594,8 
milhões registrados no mesmo 
mês do ano anterior (ABr).

Venda direta de etanol nos 
postos não reduz preços

projeto dessa natureza que 
mexe no setor todo. É uma 
medida eleitoreira, eu não 
tenho dúvida”, diz. “Por que 
uma medida de urgência em 
um projeto tão importante, 
em um processo no qual não 
se escuta ninguém?”. Em Bra-
sília, a Plural tem trabalhado 
no sentido de esclarecer que 
a aprovação poderá criar um 
“buraco tributário”. “Por que 
o congresso fecha os olhos em 
um momento tão difícil para a 
arrecadação?”, questiona.

A entidade solicita que a 
discussão envolva um con-
trole no recolhimento de 
impostos. “É necessário fazer 
pagar imposto, para que não 
seja criada uma competição 
desleal”, diz (AE).

Armas de fogo poderão 
ter chip para rastreamento

implantar chips em milhões de 
armas já em circulação. 

Segundo o Mapa da Violência 
2015, há 15,3 milhões de armas 
privadas no país, das quais 6,8 
milhões estão registradas. O 
porte de armas é permitido, a 
quem demonstrar necessidade 
por atividade profi ssional de 
risco ou ameaça à integridade 
física e cumprir uma série de 
outros requisitos. Atualmente, 
o direito está direcionado a tra-
balhadores da segurança pública 
e defesa nacional e a servidores 
do Judiciário e do MP que este-
jam no exercício de funções de 
segurança (Ag.Senado).
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Ser digital signifi ca ser 
mais humano

Para entender as 

pessoas, os executivos 

devem explorar o campo 

de humanidade

Os espólios da economia 
digital irão para as em-
presas que se concen-

trarem primordialmente nas 
pessoas, e que mantiverem a 
tecnologia como uma válvula 
propulsora da economia e au-
xiliadora do capital humano. 
Ao discernir as verdadeiras 
necessidades dos clientes e, 
posteriormente, a utilização 
da tecnologia, será possível 
desenvolver soluções efi cazes, 
personalizadas e aplicáveis 
para cada área de negócios.

O fato é que estamos viven-
ciando uma verdadeira trans-
formação digital, e colocar os 
clientes em primeiro lugar 
não diminui a importância da 
tecnologia. Em vez disso, uma 
compreensão profunda do 
cliente deve ajudar a orientar 
a escolha das tecnologias a 
ser incorporadas. É claro que 
a organização pode ter uma 
grande estratégia de dados, 
infraestrutura, mídia social, 
mobilidade ou mesmo uma 
ampla estratégia digital. Tudo 
isso é importante, mas não 
deve ser o ponto de partida.

Quando a estratégia digital 
de uma organização é, em 
grande parte, um resumo de 
como ela utiliza as muitas tec-
nologias disponíveis, isso é um 
sinal claro de que a empresa 
está focada unicamente na 
tecnologia, em vez de colocar 
as pessoas em primeiro lugar. 
Assim, a primeira pergunta que 
os executivos devem fazer a si 
mesmos, quando pretenderem 
embarcar em uma transforma-
ção digital, não é tecnológica, 
mas humana: que diferença 
devemos fazer na vida dos 
nossos clientes? 

Para entender verdadeira-
mente as pessoas, os executi-
vos devem explorar o campo de 
humanidades, que contempla 
conhecimentos criteriosamen-
te organizados da produção 

criativa humana, estudados 
por disciplinas como Filoso-
fia, História, Antropologia, 
Filosofi a e Ciências Sociais. 
Já em relação à tecnologia, os 
executivos devem se dedicar 
fortemente ao desenvolvimen-
to e análise de software.

Contudo, o que se torna im-
prescindível é que os grandes 
líderes empresariais combi-
nem essas duas abordagens, ou 
seja, devem construir equipes 
e organizações que incorporem 
a visão de que, para as empre-
sas se tornarem mais digitais, 
precisam se tornar mais hu-
manas. Por isso, é importante 
aplicar os três pilares a seguir 
no dia a dia das organizações, 
para que elas desenvolvam 
uma visão clara e orientada 
ao cliente.
 • Entender as pessoas e suas 

necessidades: as empresas 
devem ter uma visão clara 
e orientada ao cliente.

 • Apostar em tecnologias 
disruptivas: as empresas 
precisam ser digitais, e não 
apenas fazer o digital.

 • Interagir com seu público 
de interesse de forma 
proativa: certifi car-se de 
que as duas perspectivas 
– pessoas e tecnologia – 
coexistam nas mesmas 
equipes de projeto.

 • Vale ressaltar que este 
olhar mais humano deve 
ser aplicado também aos 
clientes internos. É muito 
importante que as orga-
nizações olhem de uma 
forma mais personalizada 
para os seus colaborado-
res, entendam as suas reais 
necessidades e trabalhem 
em ações que efetivamen-
te as suprirão, ao invés de 
proverem um tratamento 
massifi cado. 

Trata-se, certamente, de 
um grande desafi o, e cada vez 
mais presente no cotidiano das 
empresas.

(*) - É diretora de RH da Cognizant 
Brasil, uma das maiores consultorias 

de tecnologia do mundo, com mais 
de 20 anos de atuação e faturamento 

de US$ 14, 8 bi (www.cognizant.com).

Tatiana Porto (*)
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Estudiosos italianos anunciaram ontem (21) a 
descoberta da primeira pintura do gênio Leonardo da 
Vinci. Datada de 1471, é uma obra feita em um ladrilho 
quadrado de terracota que retrataria o Arcanjo Gabriel, 
mas também seria um autorretrato de Da Vinci. A 
conclusão é dos estudiosos Ernesto Solari e Ivana Rosa 
Bonfantini, consultores e professores de grafologia 
comparada da Universidade Lumsa de Roma.

O Arcanjo Gabriel foi pintado de perfi l, mas, no tra-

çado da obra, Leonardo, então com apenas 19 anos de 
idade, teria feito também seu autorretrato. Leonardo 
da Vinci nasceu em abril de 1452, na Itália, e morreu 
em maio de 1519, na França. É considerado uma 
das fi guras mais importantes do Alto Renascimento 
devido ao seu trabalho como matemático, engenheiro, 
inventor, anatomista, escultor e pintor. São deles as 
obras ‘Mona Lisa’ e ‘A Última Ceia’, além do desenho 
do ‘Homem Vitruviano’ (ANSA).

No geral, 72% dos consumidores brasileiros não foram capazes 

de guardar alguma quantia em abril.

Exemplo disso, é que 
muitos não estão con-
seguindo chegar ao fi m 

do mês com sobras de recursos. 
Dados apurados pelo Indicador 
de Reserva Financeira do Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) mostram que no último 
mês de abril, apenas 16% dos 
brasileiros conseguiram pou-
par parte da renda, incluindo 
salários, pensões, entre outros 
rendimentos. 

No geral, 72% dos consu-
midores brasileiros não foram 
capazes de guardar alguma 
quantia em abril. A principal 
justifi cativa é a baixa renda, 
razão dada por  36% dos 
entrevistados. Em seguida, 
aparecem os imprevistos, 
lembrados por 20%. A falta 
de disciplina (17%) e a falta 

A viagem do Papa marca as celebrações do 70º aniversário do 

Conselho Mundial de Igrejas.

O papa Francisco realizou 
ontem (21) uma viagem para 
Genebra, na Suíça, que durou 
apenas 10 horas. De acordo 
com o líder da Igreja Católica, 
o objetivo da visita foi levar 
uma mensagem de “união”. De 
fato, o tema esteve presente no 
primeiro discurso de Francisco 
na Suíça. “Os cristãos devem 
caminhar em direção a uma 
meta precisa: a união. O caminho 
contrário, de divisão, leva à guer-
ra e destruição”, disse o Papa, 
em uma missa ecumênica para 
representantes religiosos locais.

O Pontífi ce também ressaltou 
que a “comunhão conduz à paz, e 
que a divisão se opõe abertamente 
à vontade de Cristo, além de ser 
um escândalo para o mundo”. Ro-
deado por um grupo de jornalistas 
e questionado sobre a possibilida-
de de ampliar a presença feminina 
no Vaticano, Francisco brincou, 
dizendo estar em “negociações 

Começou o 
inverno no 
Hemisfério Sul

Começou na manhã de 
ontem (21) – mais precisa-
mente às 7h07 – o inverno 
no Hemisfério Sul, estação 
que terminará no dia 22 
de setembro. De acordo 
com o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), 
historicamente o inverno é 
menos chuvoso nesse pe-
ríodo nas regiões Sudeste, 
Centro-Oeste e em grande 
parte da Região Norte. Com a 
diminuição das chuvas – que 
fi cam mais concentradas no 
noroeste da Amazônia, em 
Roraima e no extremo sul 
do país – diminui também 
a umidade relativa do ar, o 
que pode levar ao aumento 
do número de queimadas e 
incêndios fl orestais, além de 
doenças respiratórias.

São características do 
inverno as incursões de 
massas de ar frio vindas do 
sul do continente, o que 
causa queda acentuada da 
temperatura e formação de 
nevoeiros e névoas úmidas 
no Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste. Aumenta também 
a incidência de geadas nas 
regiões Sul e Sudeste, bem 
como no sul de Mato Grosso 
do Sul. Há também a possi-
bilidade de neve nas áreas 
serranas e de planaltos da 
Região Sul. De acordo com 
o Inmet, a estação apresenta 
ainda “episódios de friagem” 
em Roraima, no Acre e sul 
do Amazonas.

O Inmet informa que desde 
a primavera de 2017, a tem-
peratura das águas do Oce-
ano Pacífi co Equatorial tem 
se mantido abaixo da média, 
caracterizando o fenômeno 
La Niña. No entanto, a par-
tir da segunda quinzena de 
abril de 2018, as anomalias 
atmosféricas típicas do La 
Niña “enfraqueceram con-
sideravelmente”. Com isso, 
as condições de neutralidade 
se estabeleceram durante o 
mês de maio deste ano em 
todo o Pacífi co Tropical. A 
expectativa é de que este 
padrão de neutralidade se 
mantenha durante o inverno 
e a primavera de 2018.

De acordo com o Inmet, 
há um “indicativo” de que 
possivelmente o fenômeno 
El Niño ocorrerá no fi nal da 
primavera e início do verão 
2018/2019. Isso, no entanto 
só será confi rmado nas pró-
ximas previsões climáticas 
(ABr).

Consultora revelou como acessar contas pessoais após

a morte de familiares e parentes.

“Embalsamador” da vida 
online e de dados digitais. Esta 
pode ser uma das profi ssões do 
futuro, ao menos de acordo com 
a revista publicada pelo Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), a “Technology Review”. 
O artigo revela que a “profi ssão” 
já existe e foi “inventada” por 
Anette Admaska, quando sua 
mãe morreu e ela não tinha aces-
so às suas redes sociais, contas 
de banco e outros serviços que 
solicitam uma senha. Com isso, 
Adamska teve a ideia de criar o 
“Back Up Your Life”, que tem 
como objetivo “preparar” as 
pessoas digitalmente para o dia 
de sua morte. 

Ao conversar com os clientes, 
ela consegue identifi car o que 
eles querem que seja compar-
tilhado ou armazenado com 
outras pessoas, mas também 
como fazer com que os familia-
res e amigos tenham acesso às 
suas contas pessoais. “Não há 
nada que possa reduzir o luto, 
porém algumas situações po-
dem piorá-lo”, explicou. “Você 
gostaria que seu ente querido 
recebesse uma mensagem 
de aniversário depois de sua 
morte?”, questionou. Apesar 
de o projeto ser direcionado a 
pessoas em idade avançada, os 
que mais o procuram têm entre 
30 e 40 anos (ANSA).

D
iv

ul
ga

çã
o

A
N

SA

ANSA

Jogo entre Irã e Espanha foi transmitido no Estádio Azadi.

Apesar da derrota do Irã 
para a Espanha, por 1 a 0, o 
jogo entrou para história do 
país árabe. Pela primeira vez, 
as mulheres iranianas foram 
liberadas para assistirem a 
partida, que foi exibida atra-
vés de uma transmissão ao 
vivo, em um estádio. O jogo 
foi transmitido no Estádio 
Azadi, em Teerã, o maior do 
país, que tem capacidade para 
80 mil pessoas. Com ingressos 
custando 150 mil rials (cerca 
de R$ 13), ao menos 10 mil 
pessoas compareceram no 
local para assistirem à partida.

Em campo, a seleção irania-
na não conseguiu surpreender 
a Espanha e perdeu por 1 a 0, 
com um gol de Diego Costa. 
Agora, para se classifi car para 
as oitavas de fi nal, o país árabe 
deverá derrotar Portugal no 
último jogo do grupo B, na 
segunda-feira (25). No Irã, as 
mulheres não podem assistir 

Apenas 16% dos brasileiros 
pouparam dinheiro em abril

Os indicadores econômicos mostram que a recessão fi cou para trás, mas os consumidores ainda sentem 
difi culdades fi nanceiras no dia a dia

baixa renda, tem também uma 
margem menor para manobrar 
seus recursos, mas a formação 
de reserva não requer, necessa-
riamente, valores altos. O que 
faz diferença no fi m do mês é 
frequência e a disciplina em 
guardar recursos”, analisa a 
economista.

O principal propósito para 
aqueles que têm como hábito 
poupar, é a proteção contra 
imprevistos, mencionada por 
metade da amostra (50%). Em 
seguida, aparece a intenção de 
garantir um futuro melhor para 
a família (28%), prevenir-se em 
caso de desemprego (26%) e 
a realização de uma viagem 
(18%). Já a aposentadoria, 
que deve ser prioridade como 
um planejamento de longo 
prazo, foi lembrada por apenas 
16% desses poupadores (SPC/
CNDL).

de renda (16%) completam a 
lista dos principais empecilhos. 
Quando a análise se restringe 
às classes sociais, as diferenças 
são elevadas: entre as classes A 
e B, o percentual de poupado-
res chega a 33%, ao passo que 
cai para apenas 11%, quando 

considerados os brasileiros das 
classes C, D e E.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, os efeitos da crise 
impõem restrições a vida fi nan-
ceira do brasileiro, mas isso não 
explica tudo. “Quem tem mais 

Iranianas assistem a jogo 
em estádio pela 1ª vez

EP
A

a jogos de futebol masculino 
em estádio desde 1979, ano da 
Revolução Islâmica. 

A proibição serve como uma 
proteção de comportamentos 
vulgares. No entanto, algu-
mas iranianas burlam a regra 
indo para as partidas usando 

disfarces, como perucas e 
barbas postiças. As mulheres 
iranianas aproveitaram a Copa 
do Mundo para protestarem 
com faixas e cartazes, pedindo 
que elas possam frequentar 
estádios de futebol em seu 
país(ANSA).

Papa diz que falta de união 
gera destruição

com Christine Lagarde”.
A viagem do Papa marca as 

celebrações do 70º aniversário 
do Conselho Mundial de Igrejas 
(CMI), com sede em Genebra. 
Apesar da Igreja Católica não 
fazer parte da entidade, ela 

congrega 345 igrejas de mais de 
110 países, como as ortodoxas, 
anglicanas, metodistas, batis-
tas, luteranas e reformadas do 
mundo. A última vez que um 
Pontífi ce visitou a Suíça foi em 
2004, com João Paulo II (ANSA).

Estudiosos descobrem primeira pintura de Da Vinci

‘Embalsamador digital’: 
a profi ssão do futuro



Pagar mais impostos pra 
suprir uma baixa no valor 

do diesel é inaceitável
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A - Leite Materno
A Americanas.com se une ao Ministério da Saúde para promover a Cam-
panha Nacional de Doação de Leite Materno, o alimento essencial para 
o crescimento e o desenvolvimento do bebê. O hotsite “Doe Leite Ma-
terno” (https://www.americanas.com.br/hotsite/doacao-de-leite?chave 
=brd_hm_tt_0_0_doacaodeleite) fornece informações básicas sobre 
técnicas de coleta de leite, além de mostrar a localização de bancos de 
leites em todo o país. As mamães podem ainda conferir dicas de produtos 
que garantem a extração segura e higiênica do leite materno, além de 
itens indicados para os primeiros cuidados com os bebês.

B -  Bicicletas Compartilhadas 
A Yellow está contratando 50 homens e mulheres a partir dos 18 anos de 
idade para integrar equipe que vai operar o sistema de compartilhamento 
de bicicletas que a empresa está prestes a iniciar em São Paulo. Entre as 
principais responsabilidades da equipe está a manutenção preventiva, 
o atendimento ao público e a distribuição das bicicletas pelas ruas da 
cidade. A seleção ocorrerá neste mês e o início do trabalho em julho. 
As inscrições para participar da seleção terminam dia 26 e devem ser 
realizadas no endereço eletrônico (www.bit.ly/oportunidadeyellow). 

C - Tatuagem do Diabetes
A Tattoo Experience, convenção de tatuagem que começa hoje (22), no 
Centro de Convenções Frei Caneca, já tem 250 pessoas inscritas para 
a campanha da tatuagem gratuita do Diabetes. Uma corrente do bem, 
formada por 20 tatuadores, espontaneamente aderiram à campanha, 
para doar a tatuagem com o logo do Diabetes. “Uma tatuagem pode 
salvar vidas” é o tema do projeto, que pretende ajudar diabéticos e 
mostrar também que além de arte, a tatuagem tem uma função social 
importante. A tatuagem funciona como um salva-vida. Em casos de 
emergência e acidente, a tatuagem facilita a identifi cação da pessoa 
diabética pela equipe de saúde.  

D - Jovem Aprendiz 
A Serasa Experian, líder na América Latina em serviços de informações, 
está com vagas abertas para a próxima turma de Jovem Aprendiz. São 
12 oportunidades para atuar em diferentes áreas da empresa. Qualquer 
jovem entre 17 e 21 anos que esteja matriculado ou tenha fi nalizado o 

Ensino Médio ou Técnico em escola pública pode se candidatar. Dentre 
as características do perfi l buscado estão: organização, dinamismo, boa 
comunicação, comprometimento, disposição e vontade para aprender, 
entre outros. Ter conhecimento em informática (Excel) e Inglês será 
um diferencial. Interessados devem enviar o currículo para o e-mail: 
(aprendiz@viadeacesso.org), colocando “Serasa SP” no assunto.

E - Profi ssionais de Tecnologia
A CI&T, multinacional brasileira especialista em soluções e tecnologias 
para a transformação digital de empresas, acaba de lançar um programa 
inédito chamado “You Global” que oferece, de imediato, 50 vagas de tra-
balho para o seu Centro de Excelência em Tecnologias Digitais de Belo 
Horizonte. Objetiva formar equipes altamente capacitadas em inglês e 
competências digitais específi cas para atender o crescente número de 
projetos internacionais da companhia. A CI&T prevê centenas de outras 
contratações ao longo do 2o semestre de 2018. Até o próximo dia 26, os 
interessados devem acessar (www.youglobal.ciandt.com) e preencher o 
formulário de inscrição para receber o convite para um desafi o técnico 
online e instruções para os próximos passos.

F - Gerenciamento de Projetos 
Uma das mais entusiasmantes oportunidades para sua carreira profi s-
sional é o Gerenciamento de Projetos. O Grupo IMAM está realizando 
um curso, entre os próximos dias 26 e 28, que apresenta uma moderna 
metodologia apoiada em conceitos atuais e ferramentas práticas que 
permitem argumentar sua viabilidade, planejar e documentar sua exe-
cução e manter um acompanhamento efetivo do desenvolvimento das 
atividades de um ou de vários projetos. Isso tudo para assegurar que os 
objetivos sejam atingidos, que os recursos possam ser adequadamente 
dimensionados e sincronizados, e que os prazos consigam ser cumpridos. 
Saiba mais em (www.imam.com.br), tel. (11) 5575-1400.  

G - Smart Industry 
Os desafi os e as tendências da indústria 4.0 são o foco do Smart Indus-
try Meeting, evento que será realizado no próximo dia 28. Organizado 
pelo UOL Diveo e a AWS, com apoio do Senai e do Uol Edtech, contará 
com a presença de três especialistas no segmento: Ricardo Al Makul, 
CEO & fundador da KES - Knowledge Exchange Sessions - plataforma 

de conteúdo de inovação que organiza eventos focados em tecnologia, 
comportamento e criatividade; Edward Monteiro, diretor de serviços e 
segurança do UOL Diveo; e Eduardo Horai, gerente de arquitetura de 
soluções da AWS. Os participantes poderão interagir durante todas as 
apresentações, em uma oportunidade única de se relacionar com alguns 
dos principais especialistas na área de indústria 4.0. Mais ninformações: 
(https://tinyurl.com/yb7ha36t).

H - Liberdade Criativa
Entre os dias 7 e 9 de julho, a Britânnia Têxtil estará apresentando 
as suas novidades para a temporada Outono Inverno 2019-20 para 
os segmentos de lingerie, moda praia e activewear na ‘Interfi lière 
Paris 2018’. Entre os lançamentos, laços e aplicações plásticas, fl ores 
de pompons, frufrus elásticos, tranças multicoloridas, fi tas étnicas, 
apliques franjados e o exclusivo Tressê Elástico, que se renova a cada 
estação. Seus produtos são resultado de minuciosas pesquisas, além 
da vibração e energia da equipe profi ssional características que fazem 
parte do DNA da empresa. Tudo isso garante espaço das aplicações nas 
coleções das mais diversifi cadas e prestigiadas marcas, que valorizam 
suas peças com vivacidade e riqueza de detalhes. Informações:(www.
britannia.ind.br).

I - Sistema Elétrico
No próximo dia 25 (segunda-feira), das 08h30 às 18h, o Departamento 
Nacional de Empresas Projetistas e Consultores da Abrava, realiza o 
curso básico de projetos elétricos. O intuito é transmitir uma visão 
geral de normas e métodos mínimos de dimensionamento para os prin-
cipais elementos de um sistema elétrico. Para profi ssionais da área de 
refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, assim como 
engenheiros e projetistas HVAC-R que desejem adquirir conhecimentos 
sobre projetos elétricos. O curso aborda conceitos básicos de eletrici-
dade, as Leis de Ohm e de Kirchoff, potência ativa e potência reativa. 
Mais informações: (https://www.sympla.com.br/curso-basico-de-projeto-
-eletrico__277282).

J - Tecnologias Têxteis
Uma das principais feiras de tecnologias têxteis das Américas, a Febra-
tex 2018, não é apenas uma geradora de bons e novos negócios, mas 
também uma oportunidade única para que os profi ssionais da cadeia 
têxtil e da moda possam se atualizar com conteúdo de excelência que 
será apresentado por profi ssionais de renome. Esta é a proposta do 
Fórum Febratex de Informação, que acontece em paralelo à feira e que 
irá apresentar e discutir os principais temas que movimentam a cadeia 
produtiva têxtil atual. Promovida pelo grupo FCEM, a Febratex – Feira 
Brasileira para a Indústria Têxtil realizará sua 16ª edição entre os dias 
21 e 24 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Outras 
informações: (www.febratex.com.br). 

A - Leite Materno
A Americanas.com se une ao Ministério da Saúde para promover a Cam-

Ensino Médio ou Técnico em escola pública pode se candidatar. Dentre 
as características do perfi l buscado estão: organização, dinamismo, boa
comunicação comprometimento disposição e vontade para aprender

Antes de mais nada, é 

importante dizer que 

considero legítimas 

algumas reivindicações 

dos caminhoneiros 

autônomos

É sabido que eles pagam 
muito caro pelo diesel 
e que, normalmente, 

o preço do frete é baixo. Co-
nheço, também, as condições 
precárias das estradas, o que 
coloca esses profi ssionais em 
risco diariamente. Além disso, 
é de conhecimento público 
o alto índice de assaltos nas 
rodovias. Eles são profi ssionais 
desvalorizados, que pagam 
para trabalhar e sequer têm 
segurança.

Porém, não dá pra fechar 
os olhos para os 51 inquéri-
tos que foram abertos para 
apurar um suposto locaute 
(quando patrões impedem 
trabalhadores de retomarem 
atividades) durante a greve dos 
caminhoneiros que ocorreu há 
alguns dias. Há denúncias de 
que houve pessoas infi ltradas 
entre na greve. Houve também 
presidenciáveis utilizando a 
situação para alavancar suas 
campanhas. 

Houve pessoas do meio 
político que torceram pelo 
agravamento da greve para 
prejudicar o governo atual. 
Houve, ainda, pessoas que se 
aproveitaram do que estava 
acontecendo para pedir inter-
venção militar. Considerando 
esses fatores, uma greve que 
teria uma boa razão de existir 
acabou desvirtuada, favore-
cendo uma pequena parcela e 
prejudicando um país inteiro. 

Talvez as pessoas ainda não 
tenham entendido as conse-
quências dessa greve. Isso 
explicaria a pesquisa publicada 
pelo Datafolha há alguns dias, 

que aponta que 87% dos en-
trevistados concordavam com 
a greve dos caminhoneiros, 
mas que não queriam ‘pagar 
a conta’. 

Nós pagamos a conta quando 
produtos nos supermercados, 
quando faltou gasolina nos 
postos de abastecimento, 
quando faltaram insumos para 
alimentar o gado, aves, suínos 
e peixes, o que levou muitos 
animais à morte, causando 
pesados prejuízos aos produ-
tores rurais. 

Para piorar, o governo anun-
ciou que para cobrir a redução 
do preço do diesel em R$ 0,46 
precisará compensar com o au-
mento de tributos. A redução 
era uma das reivindicações dos 
caminhoneiros. Eles pediam 
também uma tabela de preços 
mínimos de frete, que por sua 
vez já é alvo de uma ação di-
reta de inconstitucionalidade 
da CNA. 

Independentemente se as 
reinvindicações são válidas 
ou não, considero injusto 
colocar esse peso nas costas 
do cidadão. Já sofremos as 
consequências durante a greve 
e já pagamos altos impostos em 
tudo que adquirimos. Inclusi-
ve, o Brasil tem uma das cargas 
tributárias mais altas e, apesar 
disso, pouco vemos de retorno. 

O povo não deveria pagar 
pelos acordos que o governo 
fecha com determinada cate-
goria, principalmente quando 
neste caso em que a população 
sequer terá algum benefício. A 
gasolina e o etanol que usamos 
em nossos carros, por exem-
plo, não terão uma baixa nos 
valores do litro. 

Ter que pagar mais impostos 
pra suprir uma baixa no valor 
do diesel é inaceitável. 

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)

Das atividades analisadas que registraram mais empregos, 

destaque para os segmentos de farmácias e perfumarias.

O mercado de trabalho do 
comércio varejista no Estado 
de São Paulo voltou a abrir 
novos postos de trabalho, após 
três meses de saldo negativo. 
Em abril, foram criados 2.340 
empregos formais, resultado 
de 77.179 admissões e 74.839 
desligamentos. Assim, o setor 
encerrou o mês com um es-
toque de 2.063.079 vínculos 
empregatícios, crescimento 
de 0,4% em relação ao mesmo 
período de 2017. No acumu-
lado de 12 meses, 8.995 em-
pregos com carteira assinada 
foram gerados, revertendo o 
cenário negativo observado 
nos dois anos anteriores. Os 
dados compõem a pesquisa 
realizada mensalmente pela  
FecomercioSP 

No comparativo anual, 
quatro das nove atividades 
analisadas registraram cres-
cimento do estoque de em-
pregados, com destaque para 
os segmentos de farmácias e 
perfumarias e de eletrodo-
mésticos, eletrônicos e lojas 
de departamentos (ambos 

Prévia da infl ação 
registra taxa de 
1,11% em junho

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15), que mede a prévia da infl ação 
ofi cial, registrou taxa de 1,11% 
em junho, ou seja, uma forte alta 
em relação às prévias de maio 
(0,14%) e de junho (0,16%). Essa 
foi a maior taxa do IPCA-15 para 
um mês de junho desde 1996, 
quando foi registrado o mesmo 
índice. O IPCA-15 acumulado no 
trimestre fi cou em 1,46%, acima 
da taxa de 0,61% registrada no 
mesmo período de 2017. 

Com isso, o acumulado no ano 
está em 2,35%, acima do 1,62% 
registrado em 2017. Em 12 me-
ses, o IPCA-15 acumula taxa de 
infl ação de 3,68%, acima dos 2,7% 
registrados nos 12 meses ante-
riores. A alta da taxa foi puxada 
principalmente pelos alimentos 
e pelos transportes. O grupo ali-
mentação teve alta de preços de 
1,57% no mês, impulsionado por 
alimentos como batata-inglesa 
(45,12%), cebola (19,95%) e 
tomate (14,15%).

Já os transportes tiveram infl a-
ção de 1,95%, puxada pela alta de 
preços da gasolina (0,81%), que 
teve o maior impacto individual 
na prévia do IPCA, do etanol 
(2,36%) e do óleo diesel (3,06%). 
O grupo habitação também teve 
impacto importante no índice, 
com taxa de 1,74%, devido prin-
cipalmente a reajustes de tarifas 
de energia elétrica (5,44%), que 
aumentou nas cidades de Belo 
Horizonte, Recife, Fortaleza, 
Porto Alegre e Salvador.

O IPCA-15 foi calculado com 
base em preços coletados entre 
os dias 16 de maio e 13 de junho, 
portanto durante a greve nacional 
dos caminhoneiros, que provocou 
desabastecimento em várias 
cidades do país (ABr).

Imigrante venezuelano em busca de trabalho em Boa Vista.

A portaria determina que 
a carteira de trabalho 
deve ser entregue no 

prazo máximo de 15 dias úteis, 
contados a partir da data em 
que foi registrado o protocolo 
de atendimento. 

O documento tem prazo de 
duração que varia de 1 a 9 anos 
de acordo com a condição em 
que o imigrante se encontra no 
Brasil. A maior duração, de até 9 
anos, é para, entre outros, casos 
como o imigrante com autoriza-
ção de residência na condição 
de refugiado, de apátrida e de 
asilado político. Eles terão o 
documento expedido após a 
apresentação da Carteira de 
Registro Nacional Migratório.

Entre os que também pode 
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Portaria disciplina emissão de 
carteira de trabalho para imigrantes
Em meio à crise migratória que atinge diversos países e a crescente entrada de venezuelanos no Brasil 
com o estado de Roraima, o Ministério do Trabalho publicou portaria que trata dos procedimentos 
para a emissão de carteira de trabalho para imigrantes

familiar; com autorização de 
residência para fi ns de traba-
lho com vínculo empregatício 
no Brasil; com autorização de 
residência para fi ns de trabalho 
com vínculo empregatício na 
condição de atleta profi ssional e 
para fi ns de estudo; o residente 
fronteiriço e os imigrantes com 
base em acordos internacionais 
com países específi cos.

A portaria prevê que a emis-
são da carteira de trabalho para 
imigrantes com estada legal no 
país será feita exclusivamente 
nas superintendências, gerên-
cias e agências regionais do Tra-
balho, após serem devidamente 
habilitadas pela Coordenação 
de Identificação e Registro 
Profi ssional (ABr).

obter a carteira estão os haitia-
nos; aqueles com autorização de 
residência para fi ns de acolhida 

humanitária; com residência 
temporária ou autorização de 
residência para fi ns de reunião 

Varejo paulista voltou a 
criar empregos formais

com elevação de 2,9%); e de 
autopeças e acessórios (1,1%). 
Por outro lado, as lojas de 
móveis e decoração (-1,5%) e 
as lojas de vestuário, tecidos e 
calçados (-0,9%) apontaram as 
maiores quedas na mesma base 
comparativa.

O cenário para o mês de maio 
é incerto, uma vez que dois 
fatores importantes devem ser 
considerados: o Dia das Mães, a 
segunda data mais importante 

para o setor, que poderia ala-
vancar o processo de reação 
do mercado de trabalho; e, por 
outro lado, os impactos da pa-
ralisação dos caminhoneiros, 
que afetaram negativamente 
a confi ança dos empresários. 
Tais incertezas podem frear, 
ainda que pontualmente, as 
decisões de investimento das 
empresas, entre elas a gera-
ção de emprego com carteira 
assinada (AI/FecomercioSP).

Os cinco maiores grupos das em-
presas estatais, composto por Petro-
bras, Eletrobras, BNDES, Banco do 
Brasil e Caixa, tiveram lucro de R$ 
15,1 bilhões no primeiro trimestre. 
O valor é 44,8% superior ao obtido 
no mesmo período de 2017, quando 
essas empresas, que representam 
90% do total de ativos do setor estatal 
federal, haviam apresentado lucro de 
R$ 10,4 bilhões.

Os dados fazem parte do 6° 
Boletim das Estatais Federais, di-
vulgado ontem (21) pelo Ministério 
do Planejamento. “Os resultados 
das empresas estatais federais con-

tinuam evoluindo positivamente, 
tendo em vista os esforços para a 
melhoria da governança e reestru-
turação das empresas”, informou 
a pasta, em nota.

O boletim também traz dados 
referentes à redução do quadro 
de pessoal das estatais. O total de 
empregados é de 500.967 pessoas, 
o que representa queda de 0,7% 
em relação ao mês de dezembro 
de 2017, e 8,9% em relação ao fe-
chamento do ano de 2015, quando 
as empresas apresentavam um 
número total de 550.208 empre-
gados (ABr).

O Ministério da Segurança Pública contestou 
ontem (21) informações de que a MP que destina 
recursos das loterias federais para o Fundo da 
Segurança, vá reduzir a verba do Fies, programa 
de fi nanciamento estudantil. Segundo nota de 
esclarecimento divulgada, a legislação foi mudada 
em dezembro passado e, a partir deste ano, o Fies 
não depende mais de recursos das loterias federais. 

“Desta forma, a MP não produz nenhum im-
pacto no orçamento da Educação e, tampouco, 
do próprio Fies”, diz a nota. O ministério infor-
mou que a totalidade de recursos dos prêmios 
prescritos - aqueles não resgatados em 90 dias 
- continua sendo destinada ao Fies, para abater 
o saldo dos empréstimos anteriormente conce-
didos, mas que não foram pagos (ABr).

Estatais registram lucro no 
primeiro trimestre

Fundo da Segurança não tira recursos do Fies
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Passeata dos cem mil 
completa 50 anos

Marchar no coração 

da cidade do Rio de 

Janeiro, reunindo 

estudantes, intelectuais, 

artistas, religiosos, 

políticos e inúmeros 

cidadãos comuns, tendo 

por objetivo manifestar 

sua opinião 

Poderia ter sido apenas 
um evento espontâneo, 
característico das dinâ-

micas sociais de um país demo-
crático, porém o Brasil estava 
muito longe disso em 1968: 
vivíamos, desde 31 de março 
de 1964, um regime de exceção 
que depôs o presidente João 
Goulart e implantou através de 
um golpe de Estado, a ditadura 
militar, que contou com apoio 
de parte da sociedade civil. 
Eram os “anos de chumbo”.

Em 26 de junho de 1968, a 
partir das 14h, concentravam-
-se cerca de 50 mil pessoas na 
Cinelândia, atendendo uma 
articulação dos estudantes 
que, apesar da clandestinidade 
da UNE (fechada desde 1966), 
buscaram uma reação em vir-
tude do contexto repressivo 
que agravara-se dia a dia: em 
março de 1968, a repressão 
militar contra um protesto pelo 
fechamento do restaurante 
universitário “Calabouço” 
provocou a morte do estudante 
Edson Luís (secundarista de 
18 anos) com um tiro à queima 
roupa dado por um soldado da 
Polícia Militar. 

A missa de Edson Luis, rea-
lizada na Igreja da Candelária 
provocou novas manifestações 
contra a ditadura e a repressão 
da polícia sobre os estudantes, 
religiosos e outros presentes 
foi violenta, inclusive, com a 
ação da cavalaria contra os 
civis. Com o avançar da tarde, 
no dia 26 de junho, chegavam 
mais e mais pessoas.Lá pelas 
15h, a multidão tinha dobrado. 

Os presentes vinham dos 
mais variados segmentos da 
sociedade: cerca de 150 pa-
dres encabeçados pelo cardeal 
D.Jaime Câmara, deputados 
da oposição à ditadura como 
Fernando Gabeira e Alfredo 
Sirkis, artistas como Chico 
Buarque, Caetano Veloso, Gil-
berto Gil, Milton Nascimento, 
Edu Lobo, Renato Borghi; Nara 
Leão, Nana Caymmi, Vinicius 
de Morais; a escritora Clarice 
Lispector; do teatro e cine-
ma Norma Bengell, Marieta 
Severo, Grande Otelo, Paulo 
Autran, José Celso Martinez 
Corrêa e entre tantos milha-
res de anônimos, de classes e 
profi ssões distintas, mas com 
um clamor comum: o protesto 
veemente contra o regime 
ilegítimo que controlava o país 
desde 1964 com a postura de 
terem trazido a “Salvação da 
Nação”.

A passeata trazia cartazes 
protestando contra a ditadura 
e seus mecanismos: prisões 
arbitrárias, censura, violência 
desmedida que ia da repres-
são, passando pela tortura e 
morte, de modo tão frívolo que 
poderia se tratar de um fi lme 
de horror. 

Deslocaram-se por três 
horas e concluíram o ato em 
frente à Assembleia Legislati-
va, num ato pacífi co mas sob 
forte vigilância policial que 

acompanhou todo o evento, 
dessa vez, sem atacar os ma-
nifestantes. Porém, muitos 
agentes do DOPS, responsável 
por parte da repressão e do SNI 
(Serviço Nacional de Informa-
ções) faziam o mapeamento e 
fi chamento dos subversivos. 

Como desdobramento ime-
diato, uma comissão foi for-
mada para conversar com o 
presidente da República, Gal. 
Arthur da Costa e Silva: Vladi-
mir Palmeira e Luís Travassos 
(ambos da UNE), o padre João 
Batista, o professor de Filoso-
fi a da UFRJ, José Américo, o 
escritor Hélio Peregrino, os 
estudantes Marcos Medeiros e 
Franklin Martins e Irene Pappi, 
como mãe de um estudante.

Apesar da conversa não 
ter sido muito fecunda: as 
repressões não cessaram e 
pelo contrário, cresceram em 
diferentes contextos. No mes-
mo dia da Passeata, que fora 
pacífi ca, o grupo terrorista de 
esquerda VPR (Vanguarda Po-
pular Revolucionária) lançou 
uma caminhonete com cerca 
de 50 kg de dinamite contra o 
portão do quartel-general do 
II Exército em São Paulo, viti-
mando o soldado Mário Kozel 
Filho, de 18 anos que servia ali 
naquele contexto.

Em 2 de agosto daquele ano, 
Vladimir Palmeira foi preso e 
no dia seguinte cerca de 650 
estudantes. Novas prisões no 
dia 4, com 300 estudantes de-
tidos em São Paulo. Em 21 de 
agosto, o Congresso Nacional 
recusou aprovar a anistia dos 
estudantes presos. A UNE 
tentou se rearticular numa 
ação logisticamente compli-
cada: um congresso sigiloso 
no interior de São Paulo, na 
pequena cidade de Ibiúna, que 
foi denunciado e rendeu 920 
presos, inclusive, as principais 
lideranças em 12 de outubro 
de 1968.

Em 12 de outubro, um jovem 
militar estadunidense, suspei-
to de ser agente da CIA, o capi-
tão Charles Rodney Chandler, 
fora metralhado na porta de 
sua casa, numa ação da VPR.

O pano de fundo estava 
traçado para o desfecho do 
Ato Institucional nº 5, em 13 
de dezembro de 1968, res-
ponsável pelo fechamento do 
Congresso e a extinção dos 
resquícios de cidadania ainda 
ali sobreviventes, num proces-
so que aprofundou a violência 
da repressão e ao mesmo 
tempo, instou uma precária 
resistência, que foi lentamente 
sufocada ao longo do governo 
Medici (1969-1974) e assim, 
uma concentração tão grande 
de pessoas nas ruas só volta-
riam a ocorrer com as greves 
dos metalúrgicos entre 1979-
80 e o Movimento das Diretas 
Já em 1984.

O mais estranho disso tudo 
é, passados 33 anos do fi m da 
Ditadura, voltam aparecer pes-
soas exaltando este período, 
seja por de fato o valorizarem, 
seja por ignorância histórica e 
assim, voltamos a ver clamores 
por uma nova intervenção 
militar a fi m de salvar o Brasil 
e tal fato é preocupante, pois 
numa democracia de menos 
de 50 anos como a brasileira, 
este posicionamento pode ser 
fatal para a sua sobrevivência. 

(*) - É professor de história do 
Cursinho da Poli.

Elias Feitosa (*)

O governador do  Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
disse ontem (21) que “seria 
uma loucura” o próximo go-
vernador do estado dispensar 
o uso das Forças Armadas no 
combate à violência e ao tráfi co 
de drogas no estado. Durante o 
lançamento do Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Urbano 
Integrado da Região Metropoli-
tana, na Sala Cecília Meireles, 
Pezão disse que se o próximo 
governador do estado desejar 
a prorrogação da intervenção 
federal no Rio, ele fará a soli-
citação ao governo federal tão 
logo saia o resultado das urnas. 

“Sou governador até a meia-
-noite do dia 31 de dezembro, 
mas se o vencedor das elei-
ções quiser a prorrogação da 
intervenção federal, eu peço 
imediatamente logo depois 
do resultado das eleições”. 
A avaliação do governador 
é de que difi cilmente o pró-
ximo governador vai querer 
dispensar o uso das Forças 
Armadas no Estado. “Eu acho 
particularmente uma loucura o 
governante que sentar aqui [na 
cadeira de chefe do Executivo 
fl uminense] dispensar o uso das 
Forças Armadas”.

Para Pezão, o estado preci-
sa de uma Polícia Rodoviária 
Federal [PRF] forte e de uma 
Força de Segurança Nacional 
forte, assim como precisa da 
presença forte das Forças Ar-
madas no auxílio ao combate 
da violência no estado. “Eu 
falei no dia em que o presi-

Governador do Rio de Janeiro, 

Luiz Fernando Pezão.

“Quem tenha tido o 
cuidado de ler os 
programas vê que 

não tem muita diferença no que 
eles [partidos] oferecem, quais 
os seus objetivos, quais os seus 
principais compromissos”.

As declarações foram dadas 
no II Congresso de Direito 
Eleitoral de Brasília, na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, 
ante uma plateia formada em 
grande parte por deputados 
distritais e assessores legis-
lativos. “Nós precisamos ter 
partidos programáticos, como 
é no mundo todo, e não prag-
máticos, como são muitas vezes 
os partidos políticos no Brasil”, 
afi rmou a presidente do STF.

Citou como exemplo o Parti-
do da Mulher Brasileira (PMB), 
que à época em que obteve seu 
registro na Justiça Eleitoral 

Presidente do STF, Cármen Lúcia.

O Brasil precisa aumentar a 
tributação direta sobre a ren-
da e reduzir a carga tributária 
indireta sobre mercadorias, 
bens e serviços. Essa foi a 
avaliação dos debatedores 
presentes na audiência pú-
blica na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, ontem 
(21). Na reunião requerida 
pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS), os convidados dis-
cutiram a reforma tributária 
com foco no projeto Reforma 
Tributária Solidária: menos 
Desigualdade, mais Brasil.

“Desde que estou no Par-
lamento, há mais de 30 anos, 
fala-se muito, mas a reforma 
não acontece. Não sei o que há 
por trás do processo que não 
permite a reforma tributária 
justa e progressiva”, disse o 
senador. De acordo com Clóvis 
Scherer, economista do Diee-
se, a instituição publicou um 
documento em 1993 eviden-
ciando a necessidade de uma 
reforma fi scal, abrangendo 
tanto o gasto quanto a receita.

“ O diagnóstico parece que 
não mudou desde então. A 
estrutura tributária é regres-
siva porque é excessivamente 
concentrada em tributos 

Audiência sobre a reforma tributária com foco na proposta 

‘Menos Desigualdade, mais Brasil’.

A Comissão de Viação e Trans-
portes da Câmara aprovou, com 
emenda, o projeto do deputado Co-
vatti Filho (PP-RS), que estabelece 
medidas de prevenção e combate à 
adulteração de hodômetro (medi-
dor de quilometragem). Segundo a 
proposta, quem fraudar a quilome-
tragem apresentada no hodômetro 
fi cará sujeito a detenção de seis 
meses a um ano, ou multa. 

O ato de dirigir veículo com esse 
tipo de irregularidade será classi-
fi cado como infração de trânsito 
gravíssima, punível com multa e 
apreensão do veículo. O relator 
da matéria, deputado Ezequiel 
Fonseca (PP-MT), excluiu do texto 
a determinação de que nenhum 
veículo poderá sair de fábrica no 
Brasil sem que o hodômetro te-
nha lacre ou dispositivo capaz de 

Advertência em 
medicamentos 
de uso exclusivo 
pelo SUS

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou 
alteração na Lei de Licitações 
para tornar obrigatório alerta 
sobre o uso exclusivo pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
de medicamentos comprados 
pelo Poder Público. Os alertas 
deverão estar em rótulos e em-
balagens dos produtos. A me-
dida pretende impedir desvios 
de medicamentos do SUS para 
comercialização em farmácias 
particulares. A relatora no cole-
giado, deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ), recomendou a 
aprovação do texto principal 
que veio do Senado. 

Apesar de considerar os 
projetos apensados também 
importantes, a relatora optou 
por recomendar a aprovação 
apenas do principal para evitar 
que a matéria precise retornar à 
análise do Senado. Apesar de já 
haver regulamentação do SUS 
sobre a medida, Vanessa Gra-
zziotin considera importante 
que a determinação esteja pre-
vista em lei. O projeto ainda será 
analisado em caráter conclusivo 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Para coibir a venda de com-
bustível adulterado, o marco 
regulatório do transporte de car-
gas aprovado pela Câmara prevê 
a cassação do CNPJ de posto 
que revender os derivados de 
petróleo em desconformidade 
com as especifi cações do órgão 
regulador. De igual maneira, a 
cassação do CNPJ valerá para 
casos de fraude em postos de 
combustíveis que usem disposi-
tivo mecânico ou eletrônico para 
controlar a bomba e fornecer 
combustível em volume menor 
que o indicado no medidor.

Após a cassação, o estabele-
cimento não poderá requerer 
nova inscrição no mesmo ramo 
de atividade por cinco anos. 
Os sócios também estarão im-
pedidos de atuar no ramo por 
cinco anos. Em relação ao subs-
titutivo aprovado na comissão 
especial, o relator do projeto, 
deputado Nelson Marquezelli 
(PTB-SP), retirou igual pena-
lidade para os distribuidores de 

combustível adulterado.
Os caminhões utilizados no 

transporte rodoviário de produ-
tos perigosos deverão possuir 
equipamentos de rastreamento 
com intervalo máximo de po-
sição a cada dez minutos, ou 
seja, deve ser possível saber 
onde ele está a cada dez minu-
tos. Esses caminhões deverão 
ainda possuir equipamento de 
telemetria, seja incorporado ao 
rastreador ou a computador de 
bordo. Os veículos terão cinco 
anos para se adaptar à regra.

Em relação à idade dos re-
boques, o substitutivo permite 
que ela seja de até 35 anos, 
desde que possua autorização 
especial do órgão competente 
e aprovação em inspeção espe-
cial, a ser regulamentada pelo 
Inmetro. A idade normal exigi-
da pelo texto é de 15 anos para 
os caminhões e de 20 anos para 
os reboques, semirreboques, 
implementos e caixas de carga 
(Ag.Câmara).

Postos que adulterarem combustíveis terão o CNPJ cassado.

Marcello Casal Jr/ABr
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Cármen Lúcia critica uniformidade 
de partidos políticos no país

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, criticou ontem (21) a organização dos partidos brasileiros, 
cuja pouca diversidade, mesmo com grande quantidade, seria um dos principais fatores da crise de 
representatividade política pela qual passa a democracia no país

como uma das difi culdades a 
serem enfrentadas por uma 
reforma política. 

Apesar do discurso crítico 
à estrutura partidária brasi-
leira, Cármen Lúcia voltou a 
afi rmar o que já havia repetido 
em discursos anteriores, que 
não se pode “demonizar” a 
política. “Nós podemos ser 
contra governantes, porque 
é da democracia a liberdade 
de opinar, de criticar e de se 
contrapor. Nós não podemos é 
fi car contra a política, porque o 
ser humano ainda não inventou 
outra forma de convivência no 
espaço plural de todos se não 
pela racionalidade que a política 
nos oferece”, disse a ministra. 
“Demonizar a política não faz 
com que nós não tenhamos o 
caos provavelmente em vários 
momentos”, concluiu (ABr).

tinha em sua diretoria somente 
homens. “Não é que tivesse que 
ter só mulheres, mas se ele vai 
representar mulheres, que haja 
pelo menos a fala da mulher, 

para que ela saiba porque que 
precisa de partido, se é que 
precisa, com este nome”, disse a 
ministra. A ministra destacou a 
grande quantidade de legendas 

Redução da tributação sobre 
mercadorias, bens e serviços

indiretos. O imposto sobre 
renda é pouco progressivo, es-
pecialmente no topo da escala 
de renda e nos rendimentos do 
capital, ou seja, o patrimônio é 
pouco tributado. Para Floria-
no de Sá Neto, presidente do 
Conselho Executivo da Anfi p, 
a população tem o sentimento 
equivocado de que se paga mui-
to imposto no país. Segundo ele, 
a carga tributária é alta sobre 
mercadorias, bens e serviços.

Na reunião, Floriano leu o 
manifesto Reforma Tributária 
Solidária: menos Desigualda-
de, mais Brasil e ressaltou as 

premissas fundamentais da 
iniciativa. Entre os pontos 
destacados, o projeto propõe 
um sistema tributário progres-
sivo que aumente a tributação 
direta sobre a renda, a proprie-
dade e a riqueza e reduza a a 
carga tributária indireta sobre 
mercadorias, bens e serviços 
e pagamento. O documento 
também estabelece a neces-
sidade de resgate do papel 
da tributação aduaneira e a 
revisão das renúncias fi scais 
para o enfrentamento da so-
negação e controle da evasão 
fi scal (Ag. Senado).

Pezão: é loucura 
próximo governador não 
prorrogar a intervenção

dente Michel Temer assinou a 
intervenção: vocês vão entrar 
e não sair nunca mais. É uma 
dívida que a União tem com a 
cidade do Rio de Janeiro. Isso 
era para estar contemplado na 
fusão [dos estados do Rio e da 
Guanabara] e também com a 
perda da capital”. 

O governador do Rio disse 
que os resultados da inter-
venção federal no estado são 
visíveis. “Os roubos de carga 
diminuíram, assim como os de 
transeuntes e de celulares. Ago-
ra, o problema da violência é 
nacional e eu não tenho dúvida 
nenhuma que o próximo presi-
dente da República e o próximo 
governador do Rio difi cilmente 
vai dispensar o uso das Forças 
Armadas”. Segundo Pezão, o 
estado hoje está pagando o 
preço pelo abandono ocorrido 
no passado, principalmente no 
que diz respeito ao trabalho da 
Polícia Rodoviária Federal no 
patrulhamento das Rodovias de 
acesso ao estado (ABr). 

Cassação do registro 
de posto que vender 

combustível adulterado

Aprovado projeto para combater 
adulteração de hodômetro

indicar a sua violação. Avaliou que 
essa medida é desnecessária, pois 
os automóveis produzidos hoje no 
Brasil têm contadores de quilome-
tragem digitais, cuja tecnologia já 
previne fraudes. 

Quem vender um veículo saben-
do que o hodômetro foi adulterado, 
ou sem ter tomado previdências 
cabíveis para verifi car se houve 
fraude, terá pena de detenção de 
um a dois anos e multa. Os vende-
dores de carros cujos hodômetros 
tiverem sido consertados precisa-
rão informar esse fato aos com-
pradores. Além disso, as ofi cinas 
que adulterarem o equipamento 
serão punidas com a suspensão 
por 30 dias úteis ou, em caso de 
reincidência, com a cassação da 
autorização para executar esse 
serviço (Ag.Câmara).
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1º LEILÃO: 12/07/2018  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 13/07/2018  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 12/07/2018, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 13/07/2018, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: WESLEY BENICIO RODRIGUES, 

 JOSIANE ANISIO RODRIGUES, 
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 

00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 912.417,59 (Novecentos e doze mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 562.009,94 (Quinhentos 
e sessenta e dois mil, nove reais e noventa e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Tubopeças Indústria e Comércio S/A. CNPJ: 46.296.018/0001-83  -  NIRE: 35.3.0037359-6 - Extrato da Ata da As-
sembleia Geral Ordinária. Realizada em 23/04/2018: a Assembleia, por unanimidade: aprovou as Demonstrações
Contábeis do exercício social de 2.017; autorizou a transferência do resultado do exercício para Reserva à disposição da
Assembleia; manteve a vacância do Conselho Fiscal; elegeu a diretoria, para mandato de 3 anos, LUIZ CARLOS GOLIN
e ARLINDA GOLIN DE ALMEIDA. a.a. Luiz Carlos Golin, Arlinda Golin de Almeida, Luciana Golin Louzada, Andrea Golin
Garcia, Alessandra Golin Okabe, Wilson Roberto Antunes de Almeida e Eliana Antunes Gomes. JUCESP: Certifico o
Registro sob nº 280.612/18-7 em sessão de 14/06/2018. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretaria Geral.

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 (Valores em R$ mil)
Passivo e Patrimônio Líquido Nota      2017      2016
Circulante 2.569 7.516
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 2.562 2.330
Outros Débitos 7 86
Partes Relacionadas 5 - 5.100
Não Circulante 41.067 42.409
Receitas Diferidas com Imóveis 4 36.999 36.999
Impostos Diferidos 4.068 5.410
Patrimonio Líquido 400.910 392.368
Capital Social 7 87.000 87.000
Reservas 169.755 160.184
Ajuste Avaliação Patrimonial 144.155 145.184

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 444.546 442.293

 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/17(Valores em R$ mil)
Nota      2017      2016

Receita Líquida com Administração de Imóveis 8 11.337 19.531
Despesas Administrativas e Gerais (2.059) (2.003)
Outras Receitas (Despesas) 7 278
Lucro antes do Resultado Financeiro 9.285 17.806
Receitas Financeiras 16.176 27.011
Despesas Financeiras (48) (4)
Lucro antes da Tributação 25.413 44.813
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.671) (11.436)
Lucro Líquido do Exercício 18.742 33.377
Lucro Líquido por lote de mil ações (R$) 0,66 1,17

O relatório dos auditores independentes menciona que: As demonstrações
contábeis, ora apresentadas, foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os Pronunciamentos, Orientações e
Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração da
sociedade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas
contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem
provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para perdas, imposto
de renda corrente e diferido (ativo e passivo), provisão para contingências e

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 (Valores em R$ mil)
Capital Social Reserva de Reavaliação Reservas Legais / Estatutárias Lucros Acumulados        Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015            87.000                        146.213                                    12.895                  143.883    389.991
Reservas Legais / Estatutárias - - 2.140 (2.140) -
Lucro Líquido do Exercicio - - - 33.377 33.377
Realização de Reserva Patrimonial - (1.029) - 1.029 -
Distribuição de Dividendos                    -                                  -                                            -                   (31.000)    (31.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 87.000 145.184 15.035 145.149 392.368
Reservas Legais / Estatutárias - - 1.669 (1.669) -
Lucro Líquido do Exercicio - - - 18.742 18.742
Realização de Reserva Patrimonial - (1.029) - 1.029 -
Distribuição de Dividendos                    -                                  -                                            -                   (10.200)    (10.200)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 87.000 144.155 16.704 153.051 400.910

Ativo Nota      2017      2016
Circulante 201.122 223.802
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 199.828 212.675
Contas a Receber de Clientes 475 10.308
Imoveis Destinados à Venda 819 819
Outros Créditos - -
Não Circulante 243.424 218.491
Créditos com Imóveis 4 36.999 36.999
Terreno Brest 1.748 1.748
Partes Relacionadas 5 24.000 -
Outros Créditos 3.585 3.543
Investimentos 177.092 176.201
Imóveis em Locação 6 176.492 175.601
Outros Créditos 600 600
Total do Ativo 444.546 442.293

Demonstrações Contabeis Completas

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/17 (Valores em R$ mil)
Atividades Operacionais    2.017    2.016
Lucro Liquido do Exercício 18.742 33.377
Distribuição de Dividendos  (10.200)  (31.000)
Caixa Operacional antes dos Movimentos de
Capital de Giro 8.542 2.377
(Aumento) / Redução dos Ativos
Créditos com Clientes 9.833 (8.658)
Outros saldos - (3.402)
Ativo não circulante (42) -
Aumento/ (Redução) dos Passivos
Obrigações Fiscais 232 (332)
Outros Débitos (79) (2)
Passivo não circulante   (1.342)         58
Caixa Gerado (Absorvido) nas Atividades Operacionais 17.144 (9.959)
Atividades de Investimento
Variação dos Investimentos - Locação Imóveis (891) 1.660
Operações de Mútuo (24.000) -
Distribuição de Dividendos   (5.100)  (14.847)
Caixa Gerado (Absorvido) nas Atividades Operacionais (29.991) (13.187)
Atividades de Financiamento - -
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa (12.847) (23.146)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 212.675 235.821
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Exercício 199.828 212.675

(12.847) (23.146)

CPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 65.576.530/0001-28

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Aproveitamos para agradecer
a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de Maio de 2018. A Diretoria

A Diretoria

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/17 (Valores em R$ mil)
     2017      2016

Lucro Líquido do Exercício 18.742 33.377
Realização da Reserva de Reavaliação 1.029 1.029
Resultado Abrangente do Exercício 19.771 34.406

mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estima-
dos em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Sociedade revisa as estimativas anualmente. A emissão dessas demonstra-
ções contábeis, foram concluídas, aprovadas e tiveram sua divulgação au-
torizada por sua diretoria em 13 de abril de 2018. Para quaisquer esclareci-
mentos as demonstrações contábeis plenas estão disponíveis na sede da
sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 230, CEP 06767-220 na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo.

Shozo Sato Contador  - CRC/SP 1SP051081/O-5

Dias Branco Empreendimentos SPE 005 S.A. - NIRE 3530050902-1 - CNPJ/MF 25.452.458/0001-02
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: 02/10/2017, às 11 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado Business Tower, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Marcelo Renaux Willer - Presidente e 
Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (A) Em AGO: (i) As demonstrações 
fi nanceiras, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados do Exercício referentes ao exercício de 2016; (ii) Destinação 
do resultado do exercício social, em decorrência do prejuízo apurado no montante de R$1.339.166,21, o mesmo é integralmente 
destinado à conta de prejuízos acumulados; (B) Em AGE: (i) Destituição dos seguintes Diretores: Camillo Thiago de Campos 
Baggiani, brasileiro, casado, administrador, RG nº 32.324.757-X SSP-SP, CPF/MF nº 303.039.708-47, do cargo de Diretor de 
Planejamento e Novos Negócios; e Fernando Orsi Lopes Cavalcante, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 28.918.039-9, 
CPF/MF nº 270.197.708-86, do cargo de Diretor de Operações, ambos residentes em São Paulo/SP; (i) Transformação do tipo jurídico 
em sociedade empresária limitada, nos termos dos artigos 220 e seguintes da LSA e dos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, com a conversão da totalidade das 36.500 ações ordinárias nominativas, todas da mesma classe e com valor nominal de 
R$ 1,00 cada uma, em 36.500 quotas sociais, totalmente integralizadas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma as quais foram 
emitidas pela Companhia e subscritas em sua integralidade pelos sócios, na mesma proporção das ações por eles detidas anteriormente; 
(ii) Alteração da denominação social, para “Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 005 Ltda.”, permanecendo 
com a mesma escrituração, atendidas as exigências fi scais e contábeis, sem nenhuma interrupção e/ou solução de continuidade, 
com todos os seus negócios sociais, operando com os mesmos ativos e passivos, bens móveis e imóveis, direitos, disponibilidades, 
obrigações e dívidas da companhia transformada. (iii) O projeto do Contrato Social. (iv) Autorizar os Diretores a tomar as providências 
necessárias à consecução das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 02/10/2017. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Acionistas: Alphaville Urbanismo S.A. e 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas representada por Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e 
Silva. JUCESP 180.673/18-0, NIRE 3523102213-1 em 12.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 23/02/2018, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Olímpio Matarazzo 
Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. O 
orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2018 elaborado pela diretoria, que, fi ca arquivado na sede. 
Votaram a favor da deliberação: Ricardo Leonel Scavazza; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e Nadeem Meghji. 
Se abstiveram: Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba. 2. A outorga de garantias pela Companhia em 
benefício de terceiros, até o limite de R$ 300.000.000,00, até o encerramento do presente exercício social, em 
31/12/2018. 3. Atualizações gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da Companhia relativos ao mês de janeiro 
de 2018. 4. Ficam os diretores autorizados a tomar as providências que se fi zerem necessárias para a concretização das 
deliberações. 5. Registrar a dispensa, pela totalidade dos acionistas, dos procedimentos e formalidades de convocação, 
deliberação prévia, realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da 
Companhia, celebrado em 09/12/2013. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 23/02/2018. 
Conselheiros: Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba; Olímpio Matarazzo 
Neto; Marcelo Fedak; e Nadeem Meghji. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza 
- Secretário. JUCESP nº 194.824/18-4 em 24/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº: 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 13/12/2017, às 16 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel 
Scavazza  - Secretário. Deliberações Aprovadas: (1) Ratifi ca e formaliza a aprovação à captação de recursos fi nanceiros 
pela Companhia, por meio da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor de Banco SAFRA, tendo as seguintes 
características e condições, as quais estão detalhadas e reguladas por meio dos contratos celebrados em 08/12/2017: (a) 
Prazo e Data de Vencimento: R$10.000.000,00, na Data de Emissão; (b) Remuneração Indicativa: 4 anos 
contados da Data de Emissão; (c) Amortização de Principal e Juros: Amortização mensal, sem carência, conforme o 
fl uxo de recebimentos dos recebíveis, objeto da Cessão Fiduciária; (d) Garantia: cessão fi duciária dos direitos creditórios 
de titularidade da Alphaville Jundiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF nº  07.015.389/0001-98 e NIRE 
35.219.460.808, presentes e futuros, gerados no exercício de suas atividades, tais como os direitos creditórios decorrentes 
de contratos de promessa ou escrituras de compra e venda de imóveis fi rmados pela Sociedade ou com sua interveniência 
(observada a proporção de titularidade da Sociedade, indicada no respectivo contrato de parceria imobiliária). (2) Autorizar 
os Diretores a celebrarem todos os documentos e, praticarem todos os atos necessários. (3) Registrar, em caráter irrevogável 
e irretratável, a dispensa, pela totalidade dos acionistas, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação 
prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Companhia, 
celebrado em 09/12/2013, conforme aditado. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 13/12/2017. 
Conselheiros: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olimpio Matarazzo Neto, Ricardo Leonel Scavazza, 
Nadeem Meghjie e Marcelo Fedak. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - 
Secretário. JUCESP nº 194.823/18-0 em 24/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TRABALHO INTERMITENTE
Como proceder com trabalho intermitente com a mudança da nova lei? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO ADMINISTRADOR PODE DEIXAR DE RECOLHER O INSS POR INTER-
MÉDIO DO PRÓ-LABORE E PASSAR A RECOLHER EM CARNÊ DE INSS?

Com base na Solução de consulta 120/2016 da RFB, NÃO se recomenda 
suspender o pagamento de pró-labore para sócios administradores, 
devendo ser mantido o mesmo, o que vai gerar a contribuição previ-
denciária sobre esse valor, retido na fonte. Mantido tal posição, a qual 
aconselhamos, não haverá contribuição previdenciária recolhida em 
carnê, vez que a mesma será feita pelo pró-labore.

IMPLANTAR O TRABALHO EM HOME OFFICE
Como a empresa deve proceder para implantar o trabalho em home 
office? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAR O AVISO
Na rescisão por Pedido de Demissão a empresa terá que indenizar 
o aviso, quando não desejar que o funcionário cumpra os 30 dias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM EXPERIÊNCIA SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO, 
IRÁ DAR ENTRADA NA PREVIDÊNCIA, TEM DIREITO A ESTABILIDADE, 
PODEMOS DEMITI-LO NO TÉRMINO DO CONTRATO?

O empregado que sofre acidente de trabalho na vigência do contrato 
de experiência terá direito a estabilidade de que trata o art. 118 da Lei 
8.213/1991, se o seu afastamento a partir da data de início da incapaci-
dade para o trabalho for superior a quinze dias, situação que exige perícia 
médica do INSS. Neste caso forçosamente o contrato se converte por 
prazo indeterminado de acordo com o item II da Súmula n° 378 do TST.

TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTFWEB
Empresa deve informar no DCTFWeb o INSS para prestadores PJ ou para 
PF que emitem RPA? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

COMPANHIA IMPORTADORA E
 COMISSARIA - COIMCO

CNPJ: 61.346.284/0001-67
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs.Acionistas e Diretores, a se reunirem no dia 02/07/2018 as 14hs. em
1ª chamada e as 14:30hs., em 2ª chamada, para reunião aonde serão discutidos os
seguintes assuntos: 1) aprovação de contas do exercício social encerrado em 31/12/2014,
31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; 2) eleição da diretoria; 3) assuntos diversos. São
Paulo, 00/00/2018. Evandro Luiz Bertolini - Departamento Administrativo. (20, 21 e 22)

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 29.06.2018, às 10 
horas, na Avenida Casper Líbero, nº58, sala 100 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Direto-
ria; c)Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19/06/2018. José Luiz Alves – Acionista.

4ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013684-
38.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA SILVA, Brasileiro, Casada, Professora, RG 262244391, 
CPF 248.979.798-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, objetivando a cobrança da dívida no valor de R$ 
6.955,85 (08/2015), representada por oito notas promissórias com vencimentos entre março de 2013 e 
outubro de 2013, no valor de R$ 515,00, vencidas e não pagas, que deverá ser atualizada na data do 
efetivo pagamento. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que, em 03(três) dias, pague a dívida atualizada, acrescida de honorários 
advocatícios. No prazo para embargos, de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, o 
executado poderá requerer autorização para pagar o restante do débito em 06 (seis) parcelas mensais 
e atualizadas. E, ainda, sua INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora sobre valores, pelo sistema Bacen-
Jud, no valor de R$ 9.236,66, R$ 1.089,43 e R$ 681,98 para que, querendo, apresente impugnação, no 
prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2018. 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PROCESSO Nº 
1000563-82.2016.8.26.0012 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ausente 
NELSON BAPTISTA, que lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por parte de sua 
genitora Maria Cristina Baptista, alegando em síntese: "Que o referido sofria de distúrbio mental, 
iniciou um tratamento psiquiátrico, mas desapareceu da residência de seus pais em 24/10/1991, e 
nunca mais apareceu, presumindo que o mesmo esteja morto.". Não tendo bens a serem 
arrecadados, mas tão somente parte ideal do inventário de sua genitora ocorrido em 13/01/2016, mas  
sem notícia de abertura do referido inventário, foi nomeada curadora a autora Maria Cristina Baptista, 
na forma estabelecida em lei, e determinada a publicação deste EDITAL, anunciando a arrecadação e 
chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Será o presente edital publicado durante 1 (um) 
ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, conforme artigo 745 do CPC e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017 

 Companhia Agrícola Igurê - CNPJ 50.669.225/0001-03
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras anexas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de  2017 e 2016. 

Ativo              2017               2016
Ativo Circulante 2.374.707,93 2.392.972,94
Disponível / Caixa e Bancos 5.580,00 23.844,99
Valores a Receber / Estoque 2.034.604,36 2.034.604,36
Credito com interligadas 81.880,01 81.880,01
Outros Créditos 252.643,56 252.643,58
Ativo não Circulante 3.374.934,70 3.377.453,98
Investimentos 266.877,63 266.877,63
Imobilizado 3.169.211,22 3.169.211,22
(-) Depreciações    (61.154,15)    (58.634,87)
Total do Ativo 5.749.642,63 5.770.426,92 

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Das Atividades Operacionais              2017             2016
Prejuízo Líquido do Período (100.397,96) (101.030,33)
Depreciação       2.519,28       2.519,28
Prejuízo Líquido Ajustado   (97.878,68)   (98.511,05)
(Acréscimo) / Decréscimo em Ativos
Outros Créditos              0,02 (369.401,27)
Sub-total I              0,02 (369.401,27)
(Acréscimo) / Decréscimo em Passivos
Contas a Pagar       1.499,85 (118.688,72)
Sub-total II       1.499,85 (118.688,72)
Total das Atividades Operacionais   (96.378,81) (586.601,04)
Das Atividades de Financiamento
Contas Correntes de Sócios 78.113,82 580.157,61
Total das Atividades de Financiamento 78.113,82 580.157,61
Das Atividades de Investimento
Aum.(Red.) no Saldo de Caixa e Equivalentes (18.264,99) (6.443,43)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano 23.844,99 30.288,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Ano 5.580,00 23.844,99

Demonstração do Resultado para Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Receitas             2017             2016
Receita Bruta 44.033,52 44.033,52
Outras Receitas              0,82       2.622,25
Total das Receitas     44.034,34     46.655,77
Deduções da Receita Bruta
Impostos Incidentes 4.073,16 4.441,94
Despesas e Custos
Despesas Gerais e Administrativas 137.839,86 140.724,88
Depreciações, Amortizações e Exaustão       2.519,28       2.519,28
Total das Despesas   144.432,30   147.686,10
Resultado do Exercício (100.397,96) (101.030,33)

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados 
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados 2.287.420,50 2.186.390,17
Resultado do Período    100.397,96    101.030,33
Prejuízos Acumulados 2.387.818,46 2.287.420,50

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

 Capital Reservas  Prejuízos Patrimônio
Discriminação           Social de Capital Acumulados         Líquido
Saldo 31/12/2014 3.791.895,59 118.925,33 1.940.124,58 1.970.696,34
Resultado 
do Exercício                   –                –   (246.265,59) (246.265,59)
Saldo 31/12/2015 3.791.895,59 118.925,33 2.186.390,17 1.724.430,75
Resultado 
do Exercício                   –                 –   (101.030,33)  (101.030,33)
Saldo 31/12/2016 3.791.895,59 118.925,33 2.287.420,50 1.623.400,42
Resultado 
do Exercício                   –                –  (100.397,96)  (100.397,96)
Saldo 31/12/2017 3.791.895,59 118.925,33 2.387.818,46 1.523.002,46

Balanço Patrimonial dos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Passivo                2017                2016
Passivo Circulante          6.751,21          5.251,36
Obrigações Trabalhistas e Fiscais 3.295,76 5.146,37
Contas a Pagar 3.455,45 104,99
Passivo Não Circulante   4.219.888,96   4.141.775,14
Débitos com Pessoas Ligadas 4.219.888,96 4.141.775,14
Patrimônio Líquido   1.523.002,46   1.623.400,42
Capital Social 3.791.895,59 3.791.895,59
Reservas de Capital Próprias 118.925,33 118.925,33
Prejuízos Acumulados (2.387.818,46) (2.287.420,50)
Total do Passivo   5.749.642,63   5.770.426,92

Notas Explicativas da Diretoria
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformida-
de com as práticas adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das
Sociedade por Ações Lei 6.404/1976, alterada pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009,
nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, os quais foram aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade, podendo os procedimentos mais relevantes serem assim resumidos.
a) As mutações patrimoniais estão registradas pelo regime de competência. b) O Imo-
bilizado é demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/95.
As depreciações são calculadas pelo método linear que levam em consideração a vida
útil estimada dos bens. c) O Capital Subscrito e Integralizado de R$ -  3.791.895,59 
é representado por 15.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Diretoria
Henrique Schiefferdecker - Diretor - CPF.: 157.338.018-08
Alexander Hideki Pereira - Contador - CRC - 1SP216928

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 

(“Companhia”)
Extrato da Ata da 

Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 06/03/2018, às 10 horas, na sede social, 
Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do 
Conselho de Administração. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto 
- Presidente; Marcelo Fedak - Secretário. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: 1. Recomendaram a 
aprovação, pelos acionistas, reunidos em AGO a ser 
oportunamente convocada e realizada, das demonstrações 
fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2017. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. São Paulo, 06/03/2018. Conselheiros: 
Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério 
da Silva Gamba; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e 
Nadeem Meghji. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente; 
Marcelo Fedak - Secretário. JUCESP nº 194.825/18-8 em 
24/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Mercedes Palomino/Agência EFE

Os pesquisadores deste sítio ar-
queológico, localizado na região 
peruana de La Libertad e declarado 

Patrimônio da Humanidade pela Unesco, 
apresentaram recentemente um corredor 
com novos murais descobertos nas escava-
ções em Utzh An (Casa Grande, no idioma 
quingnam ou chimú).

Trata-se de um dos dez recintos murados 
de Chan Chan, onde também foi desco-
berto um terceiro sistema de escadas na 
chamada huaca Toledo. Estes novos murais 
datam dos anos 1200 a 1350, e apresentam 
decoração em alto-relevo com fi guras 
marinhas e ondas, assim como um “animal 
lunar”, símbolo mitológico das diferentes 
culturas pré-colombinas do litoral peruano. 
Segundo Henry Gayoso Rullier, arqueólogo 
responsável pela restauração desta região 
do complexo murado Utzh An, estes novos 
destroços recuperados fariam parte de 
uma espécie de pátio principal, o que foi 
determinado por seu esquema decorativo.

“Os chimú tinham alguns espaços de-
corados, mas outros não, então podemos 

O inverno se aproxima, as tem-
peraturas caem, o ar fi ca mais seco, 
e, com essa junção, os quadros 
alérgicos pioram. Difícil não coçar 
o nariz ou espirrar durante este 
período e segundo a alergologista 
do Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Yara Mello, o agrava-
mento da alergia está relacionado 
a diferentes fatores existentes na 
estação mais fria do ano.

O primeiro fator agravante 
do inverno é o tempo seco, que 
apresenta uma quantidade maior 
de partículas suspensas e, conse-
quentemente, acaba sendo preju-
dicial ao alérgico. Yara explica que 
além desta característica, a secura 
do ar pode “sugar” com mais fa-
cilidade a água do organismo, o 
que potencializa a irritabilidade 
do trato respiratório.

Outro motivo que não é nada 
favorável aos alérgicos, são as 
infecções das vias aéreas. “Nesta 
época do ano as pessoas costumam 
deixar os ambientes mais fecha-
dos, o que facilita o contagio, tanto 
das infecções virais quanto as 
bacterianas é também um gatilho 
para a crise alérgica”, endossa a 
especialista.

Apesar das alergias respirató-
rias possuírem sinais semelhantes 
aos de uma gripe, a confusão é 
rapidamente desfeita, como expli-

ca a médica. “Os sintomas iniciais 
podem ser confundidos, já que o 
espirro e coceira no nariz estão 
presentes nos dois casos. Porém, 
com a evolução, é possível dife-
renciar, pois quem está com gripe 
apresentará outros sinais, como 
febre, mal estar e dor muscular”.

Para sofrer menos com as cri-
ses não só durante o inverno, o 
tratamento é indispensável e, o 
primeiro passo, é o diagnóstico 
correto. “A prevenção é iniciada 
com o diagnóstico correto, que 
inclui saber qual é o tipo de sen-
sibilidade que a pessoa tem. Após 
isso, é possível usar duas formas 
de controle, uma é cuidar do am-
biente, principalmente do quarto 
e outra, associada à primeira, o 
tratamento de imunoterapia, co-
nhecida como vacina para alergia”, 
enfatiza a alergologista.

O cuidado com o ambiente, 
citado por Yara Mello, inclui ações 
simples que ajudam a contornar 
o problema - como tirar do local, 
principalmente do quarto, objetos 
que acumulem pó - manter col-
chões e travesseiros encapados 
com tecidos específi cos, a fi m de 
impedir a saída do pó, lavar os 
casacos e cobertores antes de usar 
e deixar as roupas arejando no sol.

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

Maior cidade de barro pré-colombiana 
ainda surpreende arqueólogos

A descoberta de novos murais em alto-relevo no complexo arqueológico de Chan Chan, a maior cidade pré-colombiana de barro da América, continua 
surpreendendo os arqueólogos pelos dados que revela sobre os Chimú, seus antigos habitantes

especular que tinham uma distribuição 
semelhante ao salão principal, decorados, 
e outros pátios menores, sem decorar”, 
explicou o arqueólogo. Além deste mural 

de 590 por 370 metros, outra das descober-
tas decoradas exibe uma forma zoomórfi ca 
de tipo felino, assim como outras ondas 
e formas de xadrez, e mede 2,30 por 2 

metros, aproximadamente. Isso se soma 
à descoberta de uma terceira escadaria 
superior da huaca Toledo, um palanque 
que era utilizado para anúncios sociais 
que fi ca a nordeste de Nik An Tshudi, 
único complexo murado de Chan Chan que 
atualmente pode ser visitado pelo público.

Segundo o arqueólogo responsável, Jorge 
Meneses, a partir destas novas escadarias, 
é possível determinar que os chimú desen-
volveram sistemas de ascensão diferentes 
para cada nível dos seus prédios, e que para 
fi ns de ocupação apresentaram mudanças 
em suas construções. Na huaca Toledo, que 
recebe o nome do espanhol Gutiérrez de To-
ledo, que no início da colonização espanhola 
saqueou os tesouros do sítio arqueológico, já 
se desenvolve um processo de conservação 
visando sua exposição turística, prevista 
para o fi nal de julho.

“Nosso objetivo é abrir um novo espaço 
dentro de Chan Chan para os visitantes. 
Embora não seja viável visitar todo o monte, 
será possível passar pela parte inferior da 
huaca e andar ao seu redor”, disse Mene-
ses. Por isso, a equipe de pesquisadores 
e conservadores trabalha arduamente 

em cada espaço e milimetricamente para 
revestir a forma original desta ruína, de 
aproximadamente 10 mil metros quadra-
dos, e protegê-la dos fenômenos climáticos 
futuros, como o El Niño ocorrido entre 
2016 e 2017.

Nesse sentido, a ministra da Cultura do 
Peru, Patricia Balbuena, destacou o traba-
lho de conservação desenvolvido em Chan 
Chan, que evitou que as ruínas fossem 
destruídas durante as chuvas. Patricia, 
que chegou ao sítio arqueológico para 
fazer a apresentação destes novos vestí-
gios, destacou o projeto de investimento 
do Ministério da Cultura na pesquisa de 
Chan Chan, embora tenha afi rmado que “é 
necessário contar com maiores recursos”, 
e pediu que sejam estabelecidas maiores 
alianças estratégicas com o setor privado.

A cultura Chimú, herdeira do passado 
mochica, se desenvolveu no litoral norte 
do Peru entre os anos 1100 e 1400, até 
que foi conquistada pelos incas quando 
seu líder Minchancaman foi derrotado por 
Pachacútec, e transformou a civilização 
Chimú em uma província do império inca 
até a chegada dos espanhóis.

Os novos murais datam dos anos 1200 a 1350, e apresentam decoração em 

alto-relevo com fi guras marinhas e ondas.
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Tempo seco pode agravar as 
crises alérgicas
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Especial

Cintia Sass/Ag. Senado/Especial Cidadania

Incorporado ao patrimônio da União em 2002, como 
pagamento de dívidas, o edifício abrigou repartições 
federais. Ocupado pelos sem-teto, foi vistoriado pela 

prefeitura, que o considerou inadequado para habitação, 
com divisórias e instalações elétricas improvisadas. Um 
curto-circuito teria sido a causa do incêndio.

Tragédias como a do Wilton decorrem de políticas desorde-
nadas de desenvolvimento urbano, excesso de burocracia e 
um enorme defi cit habitacional. Pelo último levantamento da 
Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, essa necessidade 
foi dimensionada em 6,3 milhões de domicílios em 2015, 
dos quais 5,5 milhões estão em áreas urbanas de todo o 
país. São Paulo é o estado com maior defi cit (1,3 milhão de 
unidades). Desse total, 48% estão na região metropolitana.

Dandara
Uma das alternativas é a reforma e a readequação de 

imóveis antigos — o retrofi t, no jargão da engenharia. 
Perto do edifício que ruiu, há exemplo do que pode dar 
certo com o retrofi t.

— Desde o incêndio do Wilton, o edifício Dandara se 
tornou contraponto para mostrar soluções bem-sucedidas 
— diz o representante pau-
lista na União Nacional por 
Moradia Popular (UNMP), 
Sidnei Pita.

Localizado na Avenida Ipi-
ranga, o Dandara, com 120 
unidades habitacionais, abri-
gou a Justiça do Trabalho na 
década de 1970. Vazio por 10 
anos, foi ocupado em setem-
bro de 2008 por integrantes 
da Unifi cação das Lutas de 
Cortiços e Moradias, um dos 
150 movimentos fi liados à 
UNMP e que atua na capital 
paulista.

O objetivo era pressionar a União, proprietária do imóvel, 
para defi nir a destinação, afi rma Pita, que esteve à frente 
da ocupação do Dandara. Houve muita difi culdade para 
aprovar o projeto na prefeitura e na Caixa Econômica.

Êxito
No fi nal, porém, conseguiram uma concessão real de di-

reito de uso por tempo indeterminado. Pita explica que os 
ocupantes não podem comercializar os imóveis e qualquer 
mudança precisa passar pelo crivo do movimento. As obras 
começaram em 2013, com a maior parte dos recursos obtida 
pelo Programa Minha Casa, Minha Vida — Entidades. Os 
ocupantes participaram desde a escolha do material até a 
administração da obra.

Projetos buscam evitar tragédias como 
o desabamento de edifício em São Paulo

Edifício Dandara, exemplo do que pode dar certo 
para os sem-teto.

O incêndio que provocou o 
desabamento dos 24 andares do 
edifício Wilton Paes de Almeida, no 
centro da capital paulista, no dia 1º 
de maio, chamou a atenção do país 
para a delicada situação dos que 
buscam um teto para morar, ocupam 
imóveis abandonados e se sujeitam 
a condições muito precárias de 
habitação

Desabrigados do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo.

Levantamento da prefeitura paulistana indicou que 
há cerca de 70 imóveis ocupados que precisariam ser 
regularizados, conforme Evaniza Rodrigues, da UNMP. 
Ela diz que ainda não há pesquisa sobre o perfil das 
pessoas que ocupam esses prédios. Geralmente são 
pessoas sem renda ou que recebem até R$ 1,8 mil, 
enquadrados na faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida.

Alguns estão em situação de rua, outros desempre-
gados ou na informalidade, 
como camelôs. Há também 
os que moram tão longe 
dos empregos, que se en-
gajam nos movimentos pela 
dificuldade de locomoção. 
Segundo Evaniza, há um 
protagonismo das mulheres 
chefes de família. E não há 
distinção. Entre os ocupan-
tes pode haver refugiados, 
dependentes químicos e 
pessoas com distúrbios 
mentais.

Requisição
Apesar da importância, o 

retrofit não está na pauta principal dos movimentos. 
Yuri Leão, da Confederação Nacional das Associações 
de Moradores (Conam), diz que dos 126 projetos de 
habitação por interesse social em São Paulo, só três 
foram retrofit.

Essa modernização de imóveis abandonados é apenas 
um lado dos complexos desafios das cidades brasileiras. 
O especialista em desenvolvimento urbano e consultor 
do Senado, Victor Carvalho Pinto, explica que a maioria 
das cidades tem baixa densidade. Nelas, a ocupação 
irregular do solo é a regra e as pessoas têm vários 
problemas urbanos ao mesmo tempo, como falta de 
infraestrutura e de transporte.

Para melhorar esse quadro, o Senado apresentou al-
gumas iniciativas. Uma delas é o projeto de Paulo Bauer 
(PSDB-SC) que autoriza as prefeituras a requisitar 
imóveis abandonados, em áreas de risco ou atingidos 
por catástrofe, sendo alternativa à desapropriação. 
Segundo o consultor, a requisição é prevista na Cons-
tituição, mas não foi regulamentada.

Ele diz que a requisição é “absolutamente necessária” 
em situação de iminente perigo público, que exige pro-
vidências imediatas, como no caso do Wilton. O projeto 
(PLS 65/2014), que está na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) aguardando novo relatório de Ronaldo 
Caiado (DEM-GO), prevê a criação de um fundo onde 
os antigos proprietários se tornem cotistas.

O consultor explica que eles vão poder comercializar as 
cotas ou trocá-las por um imóvel novo, a ser produzido 
no processo de reurbanização da área. A requisição é 
adotada com sucesso pelo Japão para reconstruir áreas 
devastadas por tsunamis e terremotos.

Outro projeto (PLS 504/2013) é de Wilder Morais 
(DEM-GO) e já está na Câmara. Ele prevê a desapro-
priação para reparcelamento do solo, como forma de 
reurbanizar áreas degradadas. A atual legislação é ruim, 
na avaliação do especialista. Paga pouco no primeiro 
momento, induz o proprietário a recorrer à Justiça e 
após longa demora pode se tornar um precatório muito 
alto para o poder público. O PLS 504 procura adotar 
mecanismos para agilizar o acordo e viabiliza a aliena-
ção de parte dos imóveis para financiar a operação de 
reurbanização.

A proposta mais recente (PDS 56/2018) foi apre-
sentada por Álvaro Dias (Pode-PR) em maio, após a 
tragédia do edifício Wilton. Ela susta parte de normas 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que 
prevê a obrigatoriedade de fornecimento de energia 
para qualquer tipo de domicílio.

Marcha
No entanto, os cinco movimentos nacionais, reunidos 

na Marcha pelo Direito à Cidade, de 5 a 7 de junho em 
Brasília, estão preocupados com os vários projetos no 
Senado que autorizam o uso do FGTS — principal fonte 
do Minha Casa, Minha Vida — para outras finalidades, 
principalmente para educação. O presidente da Conam, 
Getúlio Vargas Júnior, diz que se eles forem aprovados 
haverá redução substancial dos recursos para moradia 
popular, o que justifica a posição contrária dos movi-
mentos nacionais com relação a essas propostas. Incêndio provocado por curto-circuito transforma edifício Wilton em ruínas e mata ocupantes
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Inteligência Artifi cial: A batalha 
entre dados e algoritmos

Há uma batalha 

contínua entre dados e 

algoritmos? Quem está 

ganhando?
 

Não há dúvida de que a 
Inteligência Artifi cial é 
um dos pontos tecno-

lógicos mais efervescentes. 
Segundo o estudo do Gartner 
"O valor comercial da inteligên-
cia artifi cial em todo o mundo, 
2017-2025", é que o volume de 
soluções de negócios empresa-
riais baseadas em plataformas 
de Inteligência Artifi cial cres-
cerá drasticamente em todo 
o mundo, com um aumento 
de 70%, em 2018 em relação 
ao ano anterior. E isso pode 
triplicar em 2022, quando o 
negócio deve valer US$ 3,900 
bilhões.

A explosão da Inteligência 
Artifi cial tem transformado 
profundamente a sociedade 
moderna, impulsionado pela 
capacidade computacional 
cada vez maior e as quantida-
des continuamente crescentes 
de dados e informações dispo-
níveis hoje. Isso afetará todos 
os aspectos de nossas vidas e 
será uma das tecnologias mais 
disruptivas dos próximos anos.

Para mim, é claro que, como 
diretor de uma empresa volta-
da para auxiliar seus clientes 
na transformação digital, a 
adoção de soluções utilizando 
Inteligência Artifi cial é a base 
das atividades diárias e dos mo-
tivos de debate com colegas e 
clientes. Hoje, lendo a impren-
sa especializada e fóruns de 
discussão na Internet, parece 
haver uma batalha entre dados 
e algoritmos, para suportar os 
melhores aplicativos baseados 
em IA. É possível ler artigos 
que parecem ser quase ex-
pressões de facções opostas; 
tendenciosa de acordo com 
a preferência de dados sobre 
algoritmos ou vice-versa.

O que caracteriza a Inteli-
gência Artifi cial do ponto de 
vista tecnológico é o método/
modelo de aprendizagem com 
o qual a inteligência se torna 
habilidosa em uma tarefa ou 
ação (daí a distinção entre 
os vários Machine Learning, 
Aprendizagem Profunda, etc). 
Portanto, dados quanto os 
algoritmos são necessários 
para o desenvolvimento de 
uma aplicação baseada em IA.

Existe realmente uma bata-
lha entre dados e algoritmos?

Já faz muito tempo desde 
que deixei a Faculdade de 
Ciências Estatísticas em Bo-
lonha (Itália), mas com todos 
os investimentos que estamos 
fazendo na empresa no campo 
de Machine Learning e Inte-
ligência Artifi cial em geral, 
eu estou frequentemente 
envolvido nessas áreas em 
interessantes discussões de 
projetos com meus colegas, 
que lideram o departamento 
Digital, e felizmente são muito 
mais experientes do que eu.

Do meu ponto de vista, se 
é verdade que - como afi rma 
Geraldo Salandra - "Inteligên-
cia Artifi cial é o foguete, mas 
os dados são o combustível", 
também é verdade e inegável 
que a IA é uma combinação de 

dados e algoritmos.
Não há dúvida de que sem 

combustível (ou seja, dados) 
você não vai a lugar algum, mas 
tenha em mente que também 
é verdade que a escolha do 
algoritmo correto pode com-
pensar a má qualidade dos 
dados, e é igualmente certo que 
escolher um algoritmo errado 
pode empobrecer os efeitos de 
excelentes dados.

Devemos assumir que os 
dados são mais importantes 
que os algoritmos?

Eu não acho que é sempre 
assim. Eu entendo o valor fun-
damental da infraestrutura de 
dados e análise para alimentar 
os algoritmos de Inteligência 
Artifi cial. 

Em nossa experiência co-
tidiana, "coleta e preparação 
de dados" são, de fato, as 
atividades que requerem mais 
tempo para o desenvolvimento 
de aplicações baseadas em 
Inteligência Artifi cial, com-
paradas com aquelas para a 
seleção e desenvolvimento 
de um modelo. É por isso que 
investimos muito para fornecer 
aos nossos clientes a melhor 
infraestrutura de dados para 
alimentar e treinar algoritmos.

Mas nos algoritmos é ne-
cessário um ótimo trabalho: 
ninguém pode dizer com 
certeza qual algoritmo terá 
o melhor desempenho sem 
antes ter tentado diferentes. 
Elaborar e comparar algorit-
mos e modelos para escolher 
os adequados é uma atividade 
crucial para defi nir o sucesso 
de uma solução de IA:
 - Qual algoritmo devo usar?
 - Quantas horas de treina-

mento de algoritmo tenho 
à minha disposição?

 - Qual é o tipo, a qualidade 
e o tamanho dos dados 
disponíveis para mim?

A qualidade do conjunto de 
dados infl uenciará diretamen-
te o sucesso do modelo predi-
tivo. Com foco nos dados, é 
possível transformar um banco 
de dados ruim em um que vale 
a pena ser usado na aplicação 
da Inteligência Artifi cial, mas 
também é essencial escolher 
o algoritmo e modelo corretos 
que se ajustam aos dados dis-
poníveis e que são consistentes 
com os dados dos objetivos de 
negócio.

Aqui estamos nós: o negócio. 
A palavra que muitas vezes 
falta nos artigos que li, onde 
a prioridade dos dados sobre 
os algoritmos é debatida ou 
vice-versa, são precisamente 
"negócios". A disponibilidade 
de uma grande quantidade 
de dados de boa qualidade e 
algoritmos relevantes permite 
melhores informações e apli-
cações; mas obter esse tipo 
de dados e algoritmos não é 
apenas uma questão técni-
ca: habilidades empresariais 
profundas são necessárias 
para gerar valor signifi cativo 
e aplicativos de inteligência 
artifi cial para empresas.

Dados e algoritmos não se 
opõem, mas são aliados em 
uma estratégia orientada para 
os negócios.

(*) É CEO da Engineering do Brasil.

Filippo Di Cesare (*)

News@TI
Aplicativo das Obras Sociais Irmã Dulce é 
fi nalista em premiação da CNBB

@O aplicativo das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) é fi nalista do 
prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida, da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), concorrendo também à Menção Honrosa 
(votação popular). Para votar no App, basta acessar os perfi s ofi ciais 
dos Prêmios de Comunicação da CNBB no Facebook (facebook.com/
premioscnbb) e Instagram (instagram.com/premioscnbb) e curtir o 
card da OSID até o dia 30 de junho de 2018 (https://www.facebook.com/
premioscnbb/photos/a.1093805090708579.1073741828.1081861425236
279/1726454520776963/?type=3&theater).

MicroStrategy recebe importante prêmio nas 
categorias Big Data e Business Intelligence 

@A MicroStrategy, líder mundial no fornecimento de plataformas 
analíticas e software de mobilidade, recebeu esse mês o prêmio 

BRWeek 2018 nas categorias Big Data e Business Intelligence. Promovida 
pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP), a premiação, que está em sua 
quarta edição, reconhece as operações de varejo que proporcionam as 
melhores experiências ao consumidor em diferentes segmentos e catego-
rias de análise. Os vencedores são escolhidos por meio de questionários 
respondidos pelas próprias empresas de varejo. Na segunda etapa, há a 
avaliação dos fornecedores de prestação de serviços de tecnologia; por 
fi m, na terceira etapa, são avaliados os critérios relacionados à experiência 
dos consumidores (https://www.microstrategy.com/us).

Eduardo Souza (*)

Depois de alguns anos, do outro lado da mesa - no papel 
do contratante - enxerguei a oportunidade de fazer as 
entrevistas da forma que eu acreditava ser a correta.

Nada de perguntas sem sentido, eu iria entender o racional do 
candidato ao tentar resolver um problema. Queria saber se ele 
realmente conhecia a sopa de letrinhas que ele havia escrito no 
CV. E , principalmente se ele era o cara com quem eu gostaria 
de trabalhar. Este último ponto é muito importante, pois a con-
fi ança em quem está do seu lado vai determinar o desempenho 
de toda a equipe.

Assim, fazendo entrevistas há mais de 2 anos, cheguei a alguns 
pontos nos quais acredito que muitos candidatos pecam. Vamos 
a eles:

1. Conheça bem seus pontos fortes

Queremos que os melhores trabalhem conosco, por isso acaba-
mos sendo bem exigentes. É importante que o candidato conheça 
aquilo no que é forte e reforce isso no bate-papo. Uma coisa que 
me decepciona muito numa entrevista é quando pergunto "No que 
você se destaca?" e a pessoa não sabe responder objetivamente. 
Queremos saber porque você é único. Não vale dizer que tem 
bom relacionamento pessoal, é dedicado, perfeccionista, etc…

2. Conheça também seus pontos fracos

Mais importante que conhecer os pontos fortes, é conhecer os 
seus pontos fracos. Mas você pode dizer: "Ah, mas vou dizer no 
que sou fraco para o entrevistador me malhar?" Claro que não 
é isso. Conhecer os pontos fracos é conhecer onde você deve 
melhorar e onde a empresa (e eu também) pode colaborar.

3. Não seja prepotente

Perguntamos aos candidatos: "qual é o seu maior fracasso?". E 
muitos deles dizem: "Não tenho fracassos na minha vida". Gente, 

7 dicas para se destacar
em uma entrevista de TI (do

ponto de vista de quem contrata)
Os processos seletivos para vagas de Tecnologia da Informação costumam ser entediantes, com 
entrevistadores que raramente sabem o que estão falando e que me perguntavam o salário pretendido 
antes de me dizerem qual seria o meu trabalho de verdade

vamos falar a verdade, ninguém acredita nisso. Outro problema 
é neste ponto: quando perguntamos sobre um projeto, alguns 
candidatos tentam trazer para si todo o sucesso pelo projeto. 
Não precisamos de heróis, precisamos de gente que trabalhe 
em equipe.

4. Tenha uma rotina de aperfeiçoamento

É impressionante o número de pessoas que só estudam o que 
a empresa utiliza ou o que a empresa investe. Não sabem nem 
dizer que sites leem para se atualizar. Nada contra quem não 
gosta de estudar por si, mas ser autodidata abrirá muitas portas.

5. Não precisa saber de tudo, mas é importante querer 

aprender de tudo

Muitas técnicas, tecnologias, software e frameworks são novos e 
o conhecimento deles ainda não está completamente disseminado. 
Logo, é aceitável que você não conheça alguns, mas é importante 
querer aprender sobre eles. E sobre muito mais.

6. Mas também é importante saber deixar coisas para 

trás

Mais do que conhecer novas tecnologias, a pessoa tem que 
saber se desapegar do que já sabe. Pode ser que você tenha 15 
anos de experiência, desenvolvendo numa linguagem de progra-
mação e precise largar isso para aprender uma nova linguagem 
nos próximos 6 meses.

7. Conheça a empresa à qual você está se candidatando

Cansei de contar quantas vezes um candidato chegou para 
conversar com a gente e perguntou: "Mas vocês também fazem 
contabilidade?". Isso demonstra não só o desinteresse pela em-
presa, como me faz pensar que, se para fazer uma entrevista, 
o candidato sequer se deu o trabalho de investigar mais sobre 
a empresa, o que me fará pensar que ele investigará melhor os 
problemas que temos para resolver?

(*) É desenvolvedor Java Web na Contabilizei.

Crescemos nosso time. Ana-
lisamos as demandas internas, 
encontramos os melhores 
funcionários e ampliamos a 
nossa gama de atendimento. 
Seguimos em crescimento 
e buscando a formação do 
melhor time. Fim. 

O parágrafo acima pode 
ser inserido no contexto de 
empresas de diversos seg-
mentos, e de toda natureza. 
No entanto, enquanto startup, 
nosso processo precisa ser um pouco diferente. O conceito 
de inovação precisa ser aplicado em todos os detalhes: desde 
levá-la aos supermercados, como fazemos com excelência, até 
trazê-la para nossas atuações internas. 

A dinâmica de cargos, obviamente, ainda está presente. 
Temos funcionários encarregados da administração, tecnolo-
gia da informação, marketing, vendas e relacionamento. No 
entanto, temos um mindset diferente. Valorizamos a formação 
da nossa equipe, mas também buscamos aqueles que possam 
agregar ao time. 

As hard skills, com certeza, sempre serão nosso norteamento. 
Aqueles que trabalham na parte técnica precisam saber o que 
estão fazendo. Os profi ssionais que estão na nossa comunicação 
devem ter noções claras das tarefas que exercem. No entanto, 
acredito que as soft skills tenham um papel importante na hora 
de montarmos uma equipe mais completa. É clichê, mas é um 
fato: nenhum ser humano é igual ao outro. Cabe a nós, gestores, 
entendermos isso e extrair o potencial desse conceito. 

Segundo pesquisa realizada pelo LinkedIn em janeiro deste 
ano, com dados de 39 países, 78% dos 9 mil recrutadores entre-
vistados afi rmaram que a diversidade é a tendência mais ressal-
tada na hora das contratações ultimamente. Uma equipe plural 

e composta por funcionários 
competentes pode garantir 
uma maior sensibilidade na 
atuação do dia a dia. Vivências 
e histórias diferentes possuem 
bagagens totalmente diversi-
fi cadas. O que para alguém 
possa ser uma situação com-
plicada, para outra pessoa isso 
é a oportunidade de atuar em 
áreas inexploradas. 

Enquanto CEO de startup 
posso garantir que a chave 

para a construção de um bom grupo deve ser feita de dentro 
para fora. Analisar as dores internas primeiro, com cautela, e 
elencar o que o funcionário para esta função precisa. No entanto, 
manter a mente aberta pode ser um bom negócio. Por que uma 
pessoa que atuava no direito, mais precisamente na mediação 
de confl itos, não poderia transferir suas habilidades para o 
segmento de atendimento ao cliente? Temos este exemplo nos 
nossos colaboradores. 

Todos esses fatores contribuem para que possamos construir 
uma cultura de empresa forte e que norteie nossos colaborado-
res para o melhor caminho. Pessoas parceiras que tenham cada 
vez mais senso de dono, ou seja, profi ssionais que caminhem 
conosco para o crescimento da startup e desenvolvimento do 
time. Isso faz toda a diferença. 

Seguimos aprendendo. Como empresa com um quadro de 
funcionários em constante ampliação, creio que cada um que 
adicionamos traz mais um pouco para a nossa história total. E 
ela, modéstia à parte, está fi cando bem interessante. 

(Fonte: Marco Zolet é CEO e fundador da Supermercado Now, plataforma de 
supermercado online referência no setor que surgiu para facilitar

a compra de bens básicos e recorrentes, com comodidade,
rapidez e com melhor custo benefício).

Uma boa equipe é o segredo para 
uma excelente Startup

As empresas de contact centers estão 
buscando otimizar suas operações com o 
uso de inteligência artifi cial e análise de 
grande quantidade de dados (BigData). 
De modo a obter ganho de efi ciência, as 
assessorias de cobranças veem observando 
na tecnologia uma maneira de ter mais 
assertividade em seus indicadores.

A partir de uma plataforma conhecida 
como Discovery, que coleta os dados de 
diversas fontes, as empresas de contact 
center conseguem visualizar informações 
da sua operação em tempo real e assim 
tomar decisões que auxiliem na correção 
de determinados rumos. Alguns dos indi-

cadores que mais são sensíveis na área de 
cobrança são as chamadas atendidas, os 
custos por chamadas, a taxa de conversão 
e as chamadas improdutivas.

De acordo com Gabriel Camargo, sócio-
-fundador da Deep Center, empresa es-
pecializada em gestão de informações e 
responsável pela plataforma, a utilização 
da tecnologia BigData é fundamental para o 
ganho de produtividade. "A nossa proposta 
com a solução foi trazer novos insights como 
a melhor hora para cobrar um inadimplente, 
identifi cando qual o meio mais efi ciente e, 
sobretudo, como se antecipar para evitar a 
perda de um cliente", diz.

A partir de um levantamento feito pela 
plataforma com cinco assessorias, verifi -
cou-se que houve um ganho, com a redução 
das chamadas improdutivas – aquelas cha-
madas feitas que não conseguem atingir o 
alvo a ser cobrado - com o uso da tecnologia 
num período de três meses.

O ganho de efi ciência também foi observa-
do quando considerado indicadores fi nancei-
ros da operação, medido pelo Retorno Sobre 
o Investimento, na plataforma. A partir da 
análise em uma empresa de cobrança, foi 
considerado ganho de efi ciência nos custos 
operacionais. Em um período de seis meses, 
houve redução de custos na faixa de 9%.

Contact centers ganham efi ciência com uso de 
plataforma Big Data
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 22 de Junho de 2018. Dia de São Paulino de Nola, São João 
Fisher, São Tomás Morus e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a desco-
berta. Dia do Orquidófi lo e Dia do Aeroviário. Hoje aniversaria o 
instrumentista Hermeto Pascoal que faz 82 anos, o cantor, compositor, 
ator e atual deputado federal Sérgio Reis completa 78 anos, o ator Tonico 
Pereira nascido em 1948, a atriz Maryl Streep que chega aos 69 anos, o 
cantor e compositor Dalto também nascido em 1949 e a modelo paulista 
Joana Prado faz 42 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tende a respeitar as pessoas 
inteligentes e de conceitos morais semelhantes aos seus. Será muito 
bem-sucedido no comércio e indústria, distinguindo-se por suas ideias 
liberais e fi lantrópicas. Em geral prefere pensar muito antes de tomar uma 
decisão e pode ser pessoa de muitos talentos e vocações. É preciso que 
use sempre sua boa disposição para conquistar fortuna. Possui imaginação 
sensível e poderosas emoções. Franco e sincero gosta de ser honesto e 
espera o mesmo dos outros. No lado negativo gosta de correr riscos e 
pode se sentir tentado a realizar os seus objetivos através da especulação.

Dicionário dos sonhos
MACACO - Ele é o símbolo de brincadeiras, travessu-
ras, falsidade e traições. Ver muitos macacos presos, 
problemas fi nanceiros. Soltos, tudo irá melhorar em 
sua vida (em breve). Pequeno, sorte no jogo. Ver ou-
tra pessoa com macaco, alguém amigo está tramando 
contra você, ou se aproveitando de sua displicência. 
No circo, novos amores. Números da sorte: 04, 17, 
35, 39, 65 e 68.

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

Esta sexta é o décimo dia da lunação. A Lua vai fi car fora de curso até às 16h12, quando ingressa em Escorpião. 
O dia deve seguir devagar, mas aberto às negociações e a conciliação. Será importante buscar o equilíbrio e a 
harmonia em tudo até depois da metade da tarde. À noite o Sol em Câncer faz aspecto positivo com a Lua em 
Escorpião que intensifi ca as emoções. Buscar o aconchego e estar próximo de quem amamos pode trazer calma e 
segurança emocional, isso porque podem acontecer mudanças de planos. A Lua em mau aspecto com Urano pode 
gerar instabilidade no fi nal do dia. 
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Uma reação rebelde pode ser a 
atitude diante de uma situação 
nebulosa me difícil. O melhor é se 
afastar de aglomerações de pro-
testos, torcidas e multidões. Até 
a tarde a sensação de desorienta-
ção, confusão e dispersão podem 
o desanimar nesta sexta-feira. 
51/451 – Verde.

O dia fi ca mais tenso com a possi-
bilidade de provocações por parte 
de pessoas agressivas. Até o fi nal de 
junho ocupe-se daquilo que gosta 
de fazer e sabe realizar bem. O 
destaque para todo dom artístico e a 
valorização das formas humanas de 
expressar palavra e vontade serão 
o ponto alto. 41/741 – Amarelo.

Precisa tomar atitudes e não de-
pender do acaso para melhorar 
seus ganhos. De manhã a situação 
poderá estar nebulosa e de difícil 
orientação até depois da metade da 
tarde. Procure contatar as pessoas 
certas e coloque as suas dúvidas 
e desejos as pessoas interessadas. 
67/867 – Azul.

Precisará aceitar algumas situações 
novas, que fará o seu lado tímido 
morrer de medo. O fi nal do dia 
é propicio à saúde, mas não aos 
negócios financeiros. Preserve 
sua vida pessoal dos negócios. 
Devemos manter a calma e cultivar 
a paz nesta sexta. 56/356 – Verde.

Tendência ao tédio diante da reali-
dade do dia a dia que pode ser um 
tanto cruel nesta fase mais delicada. 
Controle o desejo de sair da rotina 
e fazer algo diferente nesta fase 
mais delicada do ano e terá bons 
momentos. O dia não é bom para 
enfrentar as pessoas ou ser hostil. 
81/481 – Amarelo.

Até a metade da tarde tendência à 
irritabilidade e tensões. A palavra e 
vontade são os pontos altos de um 
dia em que a necessidade de apreço 
e reconhecimento aparece em nos-
sas ações. Perturbações surgem, 
mas a comunicação fi ca mais fácil 
nesta sexta. 87/987 – Cinza.

É tempo de iniciar novos planos 
para o futuro, mas cuidado com 
os maus pensamentos que podem 
mudar o rumo da sua vida. Vai 
terminar bem o dia, sentindo-se 
mais inteiro. Use o poder de comu-
nicação para conseguir aquilo que 
deseja. 40/340 – Verde. 

A sua intimidade tende a ser 
mais feliz e uma aventura pode 
trazer momentos muito felizes. 
Até o início da tarde será levado à 
melancolia e ao desânimo. Use de 
versatilidade, evitando impor-se. 
Evite ambientes tensos, com aglo-
merações e tensão. 77/377 – Azul.

O dia fi ca tenso até a tarde, mas 
alivia a noite tornando interessante 
o que fi zer. Será importante buscar 
o equilíbrio e a harmonia em tudo 
até depois da metade da tarde. Sol 
em Câncer faz aspecto positivo com 
a Lua em Escorpião que intensifi ca 
as emoções. 82/482 – Branco.

Tenha cuidado nesta sexta com 
pessoas agressivas e mal-humo-
radas que estarão em busca de 
alguém para descontar a raiva. Será 
fácil livrar-se de preocupações e 
sentimentos pesados. A Lua em 
mau aspecto com Urano pode 
gerar instabilidade no fi nal do dia. 
52/452 – Branco.

O dia pode ser de muita tensão, 
aliviando a tarde e mais à noite, 
sensação de boa vitalidade e 
maior integração. O apreço e 
reconhecimento aparecem em 
nossos atos pensamentos e ações. 
O romantismo melhora seu humor 
e disposição para se divertir no 
fi nal da sexta. 66/766 – Azul.

Organize suas atividades e seu 
trabalho e leve adiante os projetos 
que estão na mente. O momento é 
ótimo para concluir negócios im-
portantes e decisivos tomando ati-
tudes de apreço e reconhecimento. 
Cuidado com possíveis confrontos 
e ambientes aglomerados e tensos. 
52/652 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Rejuvenescimento da pele do rosto: Um copo pe-
queno com leite coalhado, o suco de um limão e juntar 
açúcar até formar uma papa. Depois aplicar no rosto, 
fazendo uma ligeira pressão com as pontas dos dedos 
pelo período de 20 minutos. Lavar o rosto somente 
com água. Fazer esta simpatia 2 vezes por semana.
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Sucesso
da banda
mineira
Skank

Troca
periódica
de penas
em aves

Bebida ge-
ralmente

servida às
visitas

Og Fer-
nandes,
ministro
do STJ

Anton
Tchekhov, 
dramatur-
go russo

Terreno
em volta

de igrejas
Obrigação,
em inglês

Sentimen-
to aprecia-

do pelo 
masoquista
Planta que

provoca
irritação 
à pele

Responsa-
bilizar por
atividade

ilegal

Pistola, 
em inglês

O mocinho,
em relação
ao bandido

(Cin.)

Parte 
do leite

usada em
sorvetes

Município
situado no
oeste do
Paraná

(?) saber:
na seguin-
te ordem

Penetrou; 
atravessou

Muham-
mad (?),
mito do

boxe

O cônjuge
que feriu 
o juramen-
to nupcial

A nona 
(?): os 

quadrinhos

(?) Open,
torneio 
de tênis
dos EUA

Varre-(?),
cidade do
Norte Flu-
minense

Arnaldo
Niskier,

"imortal"
da ABL

Forma
reduzida

de "muito"

O jogador
que não é
titular do
time (fut.)

Que não 
se pode
exprimir

Resposta
chocante
no ma-

trimônio

A terceira
incógnita
aritmética

Sílaba de
"húmus"

Fazer
preces

Bem-(?)-
vi, pássaro

"Virus", 
em HIV

Verbo do
altruísta

Insta-
bilidade

Informa-
ção útil 
e pouco

conhecida

Nesse
caso

Coronel
(abrev.)

Pedida (obra) 
a alguém

Composições vocais
da Renascença

Discutir;
altercar

Dirigente
esportivo
brasileiro, 
presidente
do Comitê
Rio 2016 

Dádiva;
presente
Ápice;
apogeu

Condição como a 
vida e a liberdade

Isola; separa

Brilham

CMEDI

ARGUMENTAR
PRENDACAFE

LSADROAI
TOPORMUST

SOFRIMENTO
ASGUNAI

URTIGADARN
ATANIDICA

HUCASCAVEL
ORARRALI

NINFIELE
LUZEMUSAN

MUIRESERVA

ANÃOATE
INTRADUZIVEL

2/us. 3/gun — sai. 4/must. 6/prenda. 8/resposta. 9/madrigais. 18/carlos arthur nuzman.
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Concerto 
A profícua parceria entre 

o cineasta Federico Fellini e 
o compositor Nino Rota ren-
deu inesquecíveis sucessos 
nas telas de cinema entre as 
décadas de 1950 e 1970. Para 
destacar a genialidade que 
resultou desses encontros, 
acontece Fellini & Nino Rota 
em Concerto. O programa é 
executado pela Orquestra 
Sinfônica Municipal, sob a 
regência do maestro Roberto 
Minczuk. Serão projetadas 
cenas dos fi lmes e dois ato-
res interpretarão Giulietta 
Masina, atriz italiana que foi 
esposa de Fellini, e Marcello 
Mastroianni. No saguão do 
Theatro Municipal, um duo 
formado por músicos tocan-
do clarineta e piano receberá 
o público.

 
Serviço: Theatro Municipal de São 

Paulo, Praça Ramos de Azevedo, s/n., 
Sé. Sexta (29) e sábado (30) às 16h30. 
Ingressos de R$ 12 a R$ 40.

Grupo Clarianas resgata a memória das mulheres cantadeiras do Brasil.

O grupo musical 
Clarianas tem como 
mote principal a 
investigação da voz 
da mulher “ancestral” 
na música popular 
brasileira

O show Girandêra é um 
apanhado sonoro, que 
vai desde o sertanejo, 

passando pelo samba-de-ro-
da, pelas brincantes de côco 
e ladainhas do catolicismo 
popular até cânticos de 
origem indígena, maracatu-
baque-virado, baião, rezas e 
tambores. O grupo musical 
Clarianas é formado por três 
cantadeiras/atrizes Martinha 
Soares, Naloana Lima e Na-
runa Costa; a rabequeira/
violinista Ca Raiza;  a per-
cussionista Gisah Silva e o 
violonista Giovani di Ganzá. 

O Teatro do Incêndio encerra a temporada do espetá-
culo “Rebelião – O Coro de Todos os Santos” no dia 24.

Com texto e direção de Marcelo Marcus Fonseca, o 
enredo traz Artura, Cacimba e Jí  que saem do interior 
do país com o intuito de salvar o Brasil, devolvendo para 
Portugal símbolos da colonização. Para cumprirem a mis-
são eles enfrentam os terríveis Arranca-línguas, fi guras 
míticas que encontram durante a viagem. A peça é a 
segunda inédita do projeto A Gente Submersa, trabalho 
de pesquisa do grupo sobre heranças e descaracterização 
da cultura e da sabedoria popular pelo esquecimento 
das raízes que moldaram o brasileiro. Com Gabriela 
Morato, Elena Vago, Francisco Silva, Marcelo Marcus 
Fonseca, Valcrez Siqueira, André Souza, Lia Benacon e 
Erick Malccon.

 
Serviço:  Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609- 3730. 

Sábado (23) às 20h e domingo (24) às 19h. Ingressos: Pague quanto puder.

“Rebelião – O Coro de Todos os Santos”

encerra temporada no Teatro do Incêndio.

Dança
Estilo moderno de dança 

indiana que está associado 
aos musicais produzidos no 
cinema indiano. O termo 
“Bollywood” é uma com-
binação de Bombain com 
Hollywood. Este estilo mistu-
ra movimentos de diferentes 
danças tanto populares como 
clássicas, numa roupagem 
dinâmica e vibrante, dando 
um caráter épico e come-
morativo às coreografias, 
sempre de forma diversifi ca-
das e expressivas. Os movi-
mentos ágeis, expressivos e 
diversifi cados do Bollywood 
dance, além de excelentes 
movimentos para a coorde-
nação motora, ampliam com 
bom humor e descontração, 
o repertório e a precisão 
gestual do praticante. Com 
Gyaneshree Karahe.

Serviço: Sesc São Caetano , R. Piauí, 
554, Centro, São Caetano do Sul, tel. 
4223-8800. Sábado (28) às 11h. Entrada 
franca. 

Almir Sater e Renato Teixeira apresentam o show AR.

Compositores referenciais 
no universo da música caipira, 
o sul mato-grossense Almir 
Sater e o paulista Renato 
Teixeira, depois de mais de 
30 anos de amizade e bem-
sucedidas parcerias musicais, 
estão juntos novamente em 

AR. O espetáculo mescla a 
sonoridade dos pianos, violões 
com cordas de metal, além do 
coro de vozes.

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa-Lo-
bos), Av. das Nações Unidas, 4777, Alto do 
Pinheiros. De segunda (25) a quarta (27) às 
21h. Ingresso: R$ 180.

Divulgação

Voz da mulher

No repertório: Cadê Minh’asa, 
Clariana, No Entalhe da Me-
lodia,Enchente.Samba de 
Mulata; Beradêro. Canto à Ie-

manjá, Erê, Girandêra, Burca, 
Quero Vê, Quando a Cigarra, 
Carniceiro, Canto de Proteção 
e Minha Dor.

Serviço: Fundação Ema Klabin, R. 
Portugal, 43, Jardim Europa. Sábado 
(23) às 16h30. Entrada franca.

Últimos dias 

Somos Perfeitos
Cada um de nós é uma peça única do quebra-cabeça que se encaixa 
perfeitamente na Vida. Não temos que nos justifi car ou sermos dife-
rentes do que somos, pois o que estamos fazendo é perfeito para a 
nossa evolução. Não podemos nos julgar ou julgarmos outra pessoa, 
pois nunca sabemos onde ela está em seu caminho. Podemos amar a 
nós mesmos. Podemos despertar para o amor e nos permitirmos viver 
no espaço da alegria, onde as mudanças positivas acontecem automa-
ticamente. Somos perfeitos exatamente como somos. Cada um de nós 
tem uma enorme fonte de amor interior, e quando permitimos que ela 
se manifeste, ela fl ui de nós. É uma fonte inesgotável. Pense em todos 
que você encontrou hoje, ou pense nas pessoas que são especiais a 
você. Deixe o amor fl uir do seu coração para estas pessoas. Sinta o 
seu coração se abrindo agora. E ainda que ele esteja aberto, deixe-o 
abrir mais. Lembre-se: o coração trabalha de duas maneiras. Você não 
somente dá amor, mas também o recebe. Deixe o amor entrar. Permita-
se sentir pleno. Mova-o em sua mente, de coração a coração, de mão 
a mão. Enquanto ele circula mais, mais e mais, sinta este círculo de 
amor. Diga a si mesmo todas as manhãs ao se levantar: Hoje eu dou 
amor e hoje eu recebo amor. Que este seja a chama que possa carregar 
em seu coração. E assim é. - Louise Hay

Música Sertaneja
Divulgação



Preconceito é algo que se 

aprende. Não nascemos 

preconceituosos. 

Basta observarmos as 

crianças. Entre elas, 

num ambiente escolar 

de primeira infância, 

não há discriminação 

entre os amiguinhos

Brincam juntos, comem 
juntos, divertem-se. As 
crianças empregam o 

juí zo crítico entre os colegas 
e os professores de forma 
natural. Vão, aos poucos, 
escolhendo os amigos com 
quem se identifi cam mais, os 
professores que apreciam, 
mas nunca em razão de outra 
coisa que não sejam apenas as 
atitudes e o comportamento. 

Se alguns colegas são mais 
fraternos e companheiros, 
fi cam mais chegados; se deter-
minada professora ou profes-
sor é mais atencioso e paciente, 
passa a ser mais admirado. É 
no desenvolvimento dessas 
experiências que a criança 
escuta, observa e testemunha 
atitudes e, a partir daí, começa 
a formular conceitos ou, como 
pressupõe a palavra, uma ideia 
prévia que antecede a elabo-
ração mental dos conceitos: os 
pré-conceitos.

 Mas, a criança aprende mais 
em casa do que na escola. 
Aprende ouvindo a opinião 
dos pais, dos vizinhos, dos 
visitantes. Aprende observan-
do como se comportam todas 
essas pessoas. E desenvolve, 
por imitação ou contestação, 
ideias próprias. Algumas de-
las preconceituosas em suas 
formas: social, racial, religiosa 
e sexual. O preconceito surge 
por meio das diferenças entre 
as pessoas e as opiniões que 
cada um sustenta. E esse juízo 
pré-concebido, que se manifes-
ta numa atitude discriminató-
ria perante pessoas, crenças, 
sentimentos e tendências de 
comportamento, como funcio-
na no ambiente de trabalho?

Imagine a seguinte cena: o 
profi ssional é recrutado ou 
consegue recolocação. Até 
este momento só conheceu o 
entrevistador, que não lhe deu 
mais detalhes a respeito da cor-
poração onde atuará. Ao longo 
do processo, o entrevistador 
estava mais preocupado em 
conhecer o candidato do que 
em explicar a ele os detalhes 
da cultura da empresa.

Cumpridos os procedimen-
tos burocráticos, marca-se a 
data e o candidato passa a ser 
empregado – ou colaborador, 
como as empresas costumam 
referir-se, de modo politica-
mente correto, aos profi ssio-
nais. 

Vem o primeiro dia de tra-
balho. O novo colaborador é 
apresentado aos colegas. Para 
ele tudo é novo, não há ideias 
formadas sobre as pessoas, os 
métodos de trabalho, a cultura 
da empresa. Vai levar algum 
tempo para se acostumar. E 
se acostumar signifi ca elaborar 
mentalmente conceitos, não 
apenas a partir do que vai es-
cutar, observar e testemunhar 
dentro do ambiente corporati-
vo, mas principalmente a partir 
das informações que o grupo 
em que está sendo inserido vai 
lhe oferecer.

Nada mais normal do que 
nos unirmos com pessoas que 
possuem certas afi nidades co-
nosco. Esse novo empregado 
vai interagir com um ou mais 
de um dos grupos existentes 
na empresa. Sua experiência 
anterior vai defi nir em qual 
grupo se encaixa melhor. E, 
como sabemos, às vezes, cada 
escolha traz determinadas con-
sequências que – quase sempre 
– decorrem de preconceitos. 
Fazer parte de um grupo pode 
levar a ser antipatizado por 
outro grupo e ser rotulado. 

Se fi car mais próximo do 
chefe, vai ser suspeito de ba-
julador. Se fi car mais perto dos 
críticos, pode ser tachado de 
rebelde. Mais perto dos vete-
ranos, careta. Mais perto dos 
jovens, descompromissado. 
Mais perto das mulheres, afe-
minado ou galanteador. Mais 
perto dos homens, machão 
ou misógino. E por aí adiante.

Da parte do novo emprega-
do, todo o seu esforço pessoal 
vai estar focado no sentido de 
ser aceito. De preferência, por 
todos os grupos. Geralmente, 
funciona assim. Mas há quem 
já chegue com ideias prontas e 
prefi ra fi car isolado. Portanto, 
nem sempre o preconceito é do 
grupo, mas do próprio recém-
chegado.

Da parte do líder, o grande 
desafi o consiste em integrar os 
novos colaboradores de uma 
forma que evite a formação de 
estereótipos preconceituosos. 
É importante enxergar além 
de rótulos. Entender os gru-
pos e os novos colaboradores, 
cada qual com suas razões e 
características, e enfatizar o 
prejuízo que causam os pre-
conceitos. Neste caso, qual 
será o principal papel do líder 
ou dos profi ssionais de RH 
contra o preconceito em suas 
equipes? Ouvir.

Ouvir não é apenas escutar, 
mas assimilar com atenção 
o que for dito pelas pessoas. 
Ouvir é compreender atitudes, 
comportamentos, reações. 
Somente com a compreensão 
nasce a habilidade de ouvir. As-
sim, o líder será capaz de veri-
fi car semelhanças e diferenças 
e agir para estimular aquelas e 
amenizar essas últimas.

Diferença é coisa boa. Mas 
as diferenças que completam, 
não as que separam. O líder 
precisa ser como o Papa, que 
não é chamado de pontífi ce à 
toa. Pontífi ce é o construtor 
de pontes, o que promove 
a ligação entre as pessoas. 
Mencionei a fi gura do Papa, 
porque a questão religiosa é 
um dos principais problemas 
ligados ao preconceito.

Em qualquer ambiente, a 
melhor estratégia para vencer 
o preconceito é o respeito. E 
respeito também é coisa que 
se aprende. De preferência em 
casa e na escola. O ambiente 
de trabalho também pode ensi-
nar. Cabe a cada um entender 
esses personagens. Mas cabe a 
todos compreender melhor as 
pessoas e ideias ao seu redor.

 
(*) - Engenheiro Metalurgista pela 

Mackenzie, Mestre em Alumínio pela 
Poli/USP, Economista pela FGV, 

Master em Business Administration 
pela Los Angeles University e CEO 

da Thomas Case & Associados, 
consultoria de soluções em gestão

de pessoas e carreiras
(www.thomascase.com.br).

Como vencer o 
preconceito no ambiente 

de trabalho
Norberto Chadad (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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Marcelo Liutti (*)
 

Esse funcionário passou a ser nomeado como profi ssional pol-
vo, aquele que assume vários “braços” dentro do trabalho. 

Mas, as consequências de sobrecarregar uma única 
pessoa com responsabilidades, prazos e resultados, acabam 
sendo desastrosas para a saúde emocional, mental e física dos 
colaboradores, que podem até desenvolver a síndrome de Bur-
nout, conhecida como a síndrome do esgotamento profi ssional. 
O Burnout é um distúrbio que ocorre pelo esgotamento físico, 
mental e psíquico. A palavra no idioma inglês pode ser traduzida 
como “queimar por completo” e se refere ao desgaste emocional 
e físico que a pessoa sofre graças ao estado de tensão e estres-
se crônico desenvolvidos em consequência a um ambiente de 
trabalho nocivo. 

Esse distúrbio foi descrito pela primeira vez pelo médico e 
psicólogo alemão Herbert Freudenberger (1926/1999), que diag-
nosticou a síndrome em si próprio, em 1974. Entre os principais 
sintomas estão a sensação de extrema exaustão, que não melhora 
com períodos de descanso, e uma completa despersonalização 
do indivíduo, que passa a ser indiferente a coisas que antes lhe 
davam prazer. Cansaço agudo, irritabilidade, difi culdade de 
concentração, distúrbio de sono, dores musculares, alteração de 
humor e de memória também podem ser percebidas. Em casos 
mais graves, o paciente pode ter excesso de sudorese, taquicardia, 
náuseas, hipertensão, falta de ar e enxaqueca. 

Para evitar a doença, mas se adaptar à nova realidade das 
empresas, é preciso um esforço conjunto entre o colaborador, o 
departamento de recursos humanos e os gestores da empresa. 
Todos sabemos que em cenário de crises é hora de fazer mais 
com menos, que é necessário haver colaboração para enfrentar 
o momento de economia delicada, mas é preciso também bom 
senso de todas as partes envolvidas a fi m de evitar problemas 
mais graves. 

Um ambiente de trabalho tóxico, com acúmulo de funções, 
excesso de carga horária semanal e pouco tempo hábil para 
realizar as atividades, certamente favorece a possibilidade de 
desenvolvimento da síndrome. Para combater esses fatores, o 
melhor antídoto é uma comunicação clara e transparente. Diante 
de tantas demissões, o profi ssional pode fi car inseguro, com medo 
de também ser demitido. Se não for o caso, os gestores diretos 
precisam aliviar essa tensão, demonstrando o quanto aquele 
profi ssional é importante para a empresa. 

Por outro lado, o profi ssional também precisa desenvolver sua 
inteligência emocional a fi m de aguentar a pressão, sem deixar 
que sua saúde seja comprometida - o que não é interessante para 
a empresa e muito menos para ele. Por isso, gostaria de contribuir 
com algumas dicas para quem pode estar passando por períodos 
de grande pressão e estresse no trabalho:
 1) Organização é fundamental - É imprescindível organizar 

a rotina. Estabeleça agendas e defi na prioridades junto à 
chefi a a fi m que as tarefas sejam cumpridas por ordem de 
importância. Num ambiente desorganizado, tudo é urgente, 
quando na verdade, sabemos que não é bem assim. 

 2) Desenvolva outras pessoas da equipe - Procure incentivar 

Profi ssional polvo e sobrecarga de 
trabalho são um perigo para a saúde
Com a crise, as empresas realizaram inúmeras demissões. Quem continuou no quadro de funcionários 
teve de assumir o trabalho dos que partiram, gerando uma sobrecarga de funções

o desenvolvimento de outras pessoas da equipe. Neste 
período de crise, é muito comum as empresas estimularem 
treinamentos e workshops conduzidos pelos próprios fun-
cionários. Essa é uma maneira de fazer circular o conheci-
mento e ainda desenvolver novas habilidades em equipe a 
fi m de reduzir a centralização das atividades. 

 3) Automatize o que for possível - Ao olhar com atenção 
para todos os processos de uma empresa é muito comum 
observarmos padrões em determinadas tarefas. Faça esse 
exercício sempre que possível e busque automatizar pro-
cessos a fi m de ganhar tempo. 

 4) Estabeleça tempo para cada tarefa - Se mesmo assim for 
inevitável levar trabalho para casa, procure estabelecer 
horários para isso. Nada de passar o fi m de semana ou 
feriado inteiro trabalhando. Defi na um tempo para cada 
atividade e se comprometa a cumprir o acordo que você 
fez com você mesmo. 

Durante esse período, esteja focado, a fi m de aumentar a as-
sertividade das suas tarefas. Depois, procure relaxar. Estar com 
a família e amigos, fazendo atividades prazerosas com certeza 
também te ajudam a ser um profi ssional mais produtivo na hora 
em que estiver trabalhando. 
 5) Exercite-se – Já existem muitos estudos que comprovam 

que a prática de atividades físicas auxiliam no alívio das 
tensões. Busque alguma do seu agrado e pratique com 
frequência regular.  

 6) Incentive Happy Hours com sua equipe - Procure ter mo-
mentos de descontração também com a equipe de trabalho. 
Cabe ao RH desenvolver ações de integração, capazes de 
motivar e engajar as equipes a fi m de que produzam mais 
e melhor, de forma integrada e cooperativa, no entanto, se 
essa iniciativa não partir deles, você também pode propor 
momentos de descompressão. 

Um ambiente saudável e amistoso certamente favorecem a 
dedicação e foco nos resultados. Um almoço ou happy hour em 
clima tranquilo, onde se fale sobre qualquer outro assunto que 
não seja trabalho, é importante. 
 7) Comemore – Celebrar as pequenas e as grandes conquistas 

da equipe é fundamental! Busque comemorar, visando 
fortalecer os laços e o senso de time. 

 8) Aprenda a dizer não - Após fazer várias mudanças e 
adaptações em sua rotina, se o profi ssional ainda se sentir 
pressionado, talvez seja a hora de estabelecer o seu limite. 
Dizer não ao outro pode ser um grande sim que dizemos 
a nós mesmos. Converse com seu gestor e apresente suas 
demandas pra ele antes de aceitar mais trabalho.

Se mesmo depois de todas essas dicas, você sentir que a situ-
ação não está melhorando, avalie até que ponto o trabalho é tão 
importante na sua vida que custe sua própria saúde. Pondere 
de que vale o salário que ganha para quem já não consegue mais 
ver sentido ou prazer na realização de seus propósitos pessoais 
e profi ssionais. 

Por último, caso você se identifi que com os sintomas da síndrome 
de Burnout, não hesite em buscar ajuda médica. Seu bem-estar 
deve vir sempre em primeiro lugar. 

(*) - É headhunter e Senior Associate da Trend Recruitment
(https://www.trendrecruitment.com/pt).

Imagens: Reprodução

Fábio Freire (*)

Quando falamos de tecnologia fa-
lamos de negócios. Afi nal, com a 
ascensão de soluções como Big 

Data, Inteligência Artifi cial (IA), Internet 
das Coisas (IoT), Blockchain, entre ou-
tras, atualmente é difícil imaginarmos um 
empreendimento ou uma companhia que 
opera, em grande escala, sem fazer uso de 
ferramentas e recursos digitais. Segundo 
estimativa da Gartner, apenas esse ano, os 
gastos com TI em nível global vão chegar 
a US$ 3,7 trilhões, o que representa um 
aumento de 6,2% em comparação a 2017.

Além de contar com equipamentos e 
sistemas de ponta, empresas que desejam 
manter-se competitivas também preci-
sam investir em uma equipe antenada às 
últimas novidades e com conhecimentos 
específi cos, para otimizar o uso desses re-
cursos. O mercado de trabalho acompanha 
essas mudanças e já demanda um perfi l 
mais abrangentes desses profi ssionais. 
Separei quatro conhecimentos que fazem 
a diferença no currículo dos indivíduos 
que atuam em TI e para as organizações 
que estão formando seus times. Confi ra!
 1) Big Data e análise de dados  egundo 

a Frost&Sullivan, só no mercado 
latino-americano, o Big Data e 
Analytics deve chegar a US$ 8,5 
bilhões em 2023, e as possibilidades 
que esse tipo solução traz são cada 
vez mais relevantes para o mundo 
corporativo. Ao analisar dados 
de diferentes origens, é possível 
delinear perfi s de comportamen-
to, desenvolver novos projetos a 
partir da avaliação de históricos, e 
condensar relatórios com indica-

Quatro conhecimentos de destaque 
para um profi ssional de TI

dores estratégicos essenciais para 
a tomada de decisão.

 2) Familiaridade com aplicativos - Uma 
das razões para lidarmos com um 
volume imenso de dados é o cres-
cente uso de apps. Esse recurso 
é essencial para complementar a 
estratégia omnichannel que vêm 
ganhando destaque em companhias 
de diferentes setores. A ideia é 
ampliar as opções e canais de re-
lacionamento com o cliente, e os 
aplicativos são de grande relevância 
nesse contexto, levando em conta 
que 138 milhões de brasileiros pos-
suem um smartphone, segundo o 
IBGE. Um profi ssional que conheça 
as particularidades desse tipo de 
plataforma pode auxiliar na inte-
gração de soluções e na otimização 
da comunicação da companhia.

 3) Domínio de idiomas - Muitos dos 
termos usados no dia a dia de 
tecnologia estão em outro idioma, 

desde inglês, a espanhol, francês, 
alemão e até mesmo mandarim. Isso 
sem contar que por vezes o suporte 
técnico de determinados sistemas 
e soluções fi cam em outros países, 
o que demanda conhecimento da 
linguagem para agilizar a facilitar 
a comunicação entre equipe.

 4) Visão de negócios - A tecnologia 
é usada amplamente no ambiente 
corporativo e com fi nalidades diver-
sas. Essa abrangência faz com que 
o profi ssional de TI dialogue com 
times que nem sempre têm experti-
se técnica e isso demanda uma visão 
de negócios para compreender 
quais são as necessidades e como 
a aplicação dos recursos digitais 
pode ser efi ciente para atingir os 
resultados em cada cenário. 

(*) - É CEO na FindUP, empresa de tecnologia 
que automatiza todo o ciclo do atendimento 

técnico através de geolocalização
(www.findup.com.br).
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O pretendente: ANTÔNIO PRODOCIMO, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 03/03/1947, residente 
e domiciliado na Vila Margarida, São Paulo, SP, fi lho de Batista Prodocimo e de 
Josefi na Medeiros Prodocimo. A pretendente: ZELINA RODRIGUES ALVES, profi ssão: 
aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-nascimento: 
23/05/1951, residente e domiciliada na Vila Margarida, São Paulo, SP, fi lha de Rita 
Rodrigues Alves.

O pretendente: AGUINALDO RODRIGUES, profi ssão: técnico de eletrodoméstico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Praia Grande, SP, data-nascimento: 20/08/1984, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de João Paulo Rodrigues e 
de Ursulina Pereira Rodrigues. A pretendente: CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA, 
profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/05/1994, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcello Escarsela de Almeida e de Eliana Pereira de Almeida.

O pretendente: GIVANILDO BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Olindina, BA, data-nascimento: 13/02/1974, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa dos Santos e 
de Josefa Barbosa dos Santos. A pretendente: ALCIONE COSTA SANTOS, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Jaguaquara, BA, data-nascimento: 
26/06/1981, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Erotildes 
Borges dos Santos e de Dalva Silva Costa.

O pretendente: BRUNO GOMES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Santo André, SP, data-nascimento: 12/05/1993, residente e domiciliado na Vila 
Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Shirlei Gomes. A pretendente: MARIA ALINY SILVA 
FEITOSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/11/1997, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha 
de José Bernardino Feitosa e de Elaine Silva Feitosa.

O pretendente: WASHINGTON LUIS SANTOS SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 15/03/1979, residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Josafá Santos Silva e de Marilene 
Matos Silva. A pretendente: DANIELE ARAUJO ALMEIDA, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 21/05/1982, residente e 
domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Emisson Batista Almeida e de Jeane 
Batista de Araujo.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ASSUNÇÃO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/03/1985, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Geomar Monteiro de 
Assunção e de Lucineide dos Santos Assunção. A pretendente: TAMIRES CRISTINA 
HORACIO BARBARA, profi ssão: analista de sinistro, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1990, residente e domiciliada na Vila 
Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Barbara e de Tania Cristina Horacio Barbara.

O pretendente: LUCAS FRANCETO SOARES, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1995, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Soares e de Silvia 
Regina Franceto. A pretendente: BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 01/01/1995, residente e domiciliada no Jardim Sapopemba, São Paulo, SP, 
fi lha de Edgard Barbosa Ribeiro e de Romilda Aparecida Pereira Ribeiro.

O pretendente: RENATO TADEU GUIDES, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente e 
domiciliado no Jardim Brasília, São Paulo, SP, fi lho de João Fernando Guides e de 
Josefa Maria da Conceição Guides. A pretendente: TAMARA CALVO CARNEIRO, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/12/1991, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, 
fi lha de Aluisio Candido Carneiro e de Regiane Calvo Carneiro.

O pretendente: EDSON DE LIMA MEDEIRO, profi ssão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1984, residente 
e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de José Medeiro Neto e de Maria 
Benicio de Lima Medeiro. A pretendente: BRUNA GOMES DA SILVA, profi ssão: analista 
administrativo pleno, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/02/1993, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio José da Silva e de Emilia Moreira Gomes.

O pretendente: ARTHUR ROSSEB DO NASCIMENTO NOGUEIRA, profi ssão: gerente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 21/06/1991, residente e domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Antonio Nogueira e de Rosana Maria do Nascimento Nogueira. A 
pretendente: GABRIELLE ALVIM TORRES, profi ssão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 13/08/1991, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Torres e de 
Silvia Maria Alvim Torres.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS SILVA DA FONSECA, profi ssão: operador de 
empilhadeira, estado civil: divorciado, naturalidade: em Itambé, BA, data-nascimento: 
23/11/1969, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Portela da Fonseca e de Eremita Silva da Fonseca. A pretendente: ADRIANA 
TIBURTINO ANDRADE, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Lajedo, PE, data-nascimento: 09/08/1980, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo, SP, fi lha de José Milton Amorim e de Helena Tiburtino Amorim.

O pretendente: REYNALDO BAUNES GENTIL, profi ssão: assistente técnico de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
04/11/1981, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Alberto Gentil e de Edna Baunes Gentil. A pretendente: RENATA CAROLINE BEZERRA 
ARGENTONI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos, SP, data-
nascimento: 03/08/1986, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lha de Reginaldo Argentoni e de Rita Cacia Bezerra.

O pretendente: NÍCOLAS BARBOSA VIEIRA MARTINS BASILIO, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
07/12/1987, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de 
Tarcisio José Martins e de Maria Luiza Martins. A pretendente: PRISCILA GIMENEZ 
BORTOLOTTI, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga, SP, data-nascimento: 08/01/1988, residente e domiciliada no Parque São 
Lucas, São Paulo, SP, fi lha de José Enson Bortolotti e de Marlene Gimenez Bortolotti.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL MOREIRA FIGUEIREDO, solteiro, profi ssão servidor público 
municipal, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moesio Figueiredo de Souza e de Maria 
Ozélia Moreira Figueiredo de Souza. A pretendente: NARA YAMANE DOS SANTOS, 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/08/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Carneiro dos Santos e de 
Lourdes Tisuca Yamane dos Santos.

O pretendente: ANTONIO BENNATI FILHO, divorciado, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 29/04/1985, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Bennati e de Wilma de Fazio Bennati. A pretendente: 
KELLYN SABRINE STOELBENN, solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Santa Cruz do Sul - RS, no dia 21/01/1993, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Alberto Stoelbenn e de Silvia Janete Groth Stoelbenn.

O pretendente: PEDRO AUGUSTO NOGUEIRA VIEIRA, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Itapira - SP, no dia 25/05/1988, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Arruda Vieira e de Fátima Regina Nogueira 
Vieira. A pretendente: LAISA EDWIGES UEMURA DEL POSSO, solteira, profi ssão 
médica, nascida em Cuiabá - MT, no dia 10/08/1987, residente e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Darci Del Posso e de Dirce Maria Uemura.

O pretendente: LUIZ FERNANDO TRISTÃO DA CUNHA, solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/12/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Airton Cunha e de Corina de Souza Della Villa Cunha. A 
pretendente: FABIANA SANCHES PRADO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 18/07/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Francisco Cerbone Prado e de Marlene Sanches Prado.

O pretendente: RENATO FOLDIAK LA FARINA, solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alfredo Vasques La Farina e de Susana Magdalena 
Foldiak La Farina. A pretendente: AMANDA LUCINDA FERNANDES, solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/08/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aristides Fernandes Junior e de Marisa 
Lucinda dos Santos.

O pretendente: THIAGO BETTI MAMERE, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 10/12/1982, residente e domiciliado Jd. Itacolomi, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudio Mamere e de Tanira Betti Mamere. A pretendente: TALITA 
NADDEO MONTERO, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 07/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Russo Montero e de Sonia Regina Naddeo Montero.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO MOLICA, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 01/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Flavio Molica e de Thereza Thomazetti Molica. A pretendente: ANA 
PAULA FRANÇA PAIVA, solteira, profi ssão gerente comercial, nascida em Suzano- SP, 
no dia 20/05/1977, residente e domiciliada em Guaianases, São Paulo - SP, fi lha de 
Victor Manuel Regalado Paiva e de Sônia Maria França Paiva.

O pretendente: RICARDO CANOVA CARDOSO, divorciado, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/08/1948, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mauricio de Macedo Cardoso e de Onelia Canova Cardoso. A 
pretendente: REGINA AMÁ, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/08/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Amá e de Yolanda Zacchello Amá.

O pretendente: ALEXANDRE ANDRADE ARAGÃO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Vitória - ES, no dia 04/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Pedrosa de Aragão e de Elizabeth Maria Andrade 
Aragão. A pretendente: JULIANE GRIGOLO, divorciada, profi ssão farmacêutica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 05/06/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vitalino Grigolo e de Maria Aparecida Toledo Grigolo.

O pretendente: LUCAS SIDRIM LÔPO, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Natal - RN, no dia 26/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Emmanuel Sampaio Lopô e de Denize de Moura Sidrim Lopô. A pretendente: 
RAFAELA CARVALHO DE ABREU, solteira, profi ssão economista, nascida em Mogi 
das Cruzes - SP, no dia 15/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marco Antonio Villela de Abreu e de Daniela Mara Carvalho de Abreu.

O pretendente: PEDRO ERNESTO PELATIERI TEIXEIRA, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Socorro - SP, no dia 12/01/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Gracindo Teixeira e 
de Ilvia Pelatieri Teixeira. A pretendente: RENATA DE CARVALHO COSTA, solteira, 
profi ssão relações públicas, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Domingues Costa e 
de Sandra Caetano de Carvalho Costa.

O pretendente: RODRIGO CURY SAMPAIO DE MIRANDA PAVAN, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Pavan e de Maria Luisa Cury Sampaio 
de Miranda Pavan. A pretendente: ARIANY MECABÔ, solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Blumenal - SC, no dia 20/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Itamar Cassiano Mecabô e de Marlete Pereira Mecabô.

O pretendente: DARIO CARNEVALLI DURIGAN, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Bebedouro - SP, no dia 09/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Julio Cezar Durigan e de Rosangela Montemor Carnevalli Durigan. 
A pretendente: MARINA CAMARGO ARANHA LIMA, solteira, profi ssão Advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Sergio Vasconcellos Lima e de Maria Cecilia de Camargo 
Aranha Lima.

O pretendente: MARCEL MENON MIYAKE, solteiro, profi ssão médico, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 25/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Massato Miyake e de Monica Aidar Menon Miyake. A pretendente: MARIANA 
VENDRAMINI CASTRIGNANO DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 07/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Américo Castrignano de Oliveira e de Mariá Vendramini Castrignano 
de Oliveira.

O pretendente: OTÁVIO AUGUSTO GUBEISSI SAMMARONE, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/07/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Américo Sammarone Neto e de Lenise Elizabeth 
Gubeissi Sammarone. A pretendente: MARCELA LEAL, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 15/08/1988, residente e domiciliada em Barueri, São 
Paulo - SP, fi lha de Joaquim Alberto da Silva Leal e de Marcia Campos Bicudo Leal. 
Obs.: Edital de proclamas oriundo de Barueri, Estado de São Paulo.

Conversão de União Estável em casamento

O convivente: ABIB MALDAUN NETO, divorciado, profi ssão médico, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 22/03/1964, residente e domiciliado no Jardim Europa, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Maldaun e de Ivete Farah Maldaun. A convivente: TATIANA BATISTUS, 
divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em Erechim - RS, no dia 02/08/1978, residente 
e domiciliada no Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Antonio Batistus e de 
Marilene Roman Batistus. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números III e 
V, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: FERNANDO TALARICO BARROS, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17/06/1978, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Helcio Talarico Barros e de Angela Aparecida Talarico Barros. 
A convivente: MARCELA TENORIO COELHO DOS SANTOS, solteira, profi ssão 
empresária, nascida em Mogi Mirim - SP, no dia 22/12/1991, residente e domiciliada no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Renato Coelho dos Santos e de Ana Maria Nogueira 
Tenorio. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro.

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: LUCAS AMORIM ALVES, estado civil solteiro, profi ssão personal 
training, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar- SP, no dia 18/01/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Amorim Alves e de Vania 
Maria Soares Amorim. A pretendente: LETICIA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 31/10/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Evandro Pereira da 
Silva e de Josilene de Oliveira Silva.

O pretendente: ADALBERTO CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Itapevi - SP, no dia 01/07/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Elzo Correia e de Maria das Neves da Silva Correia. A pretendente: 
MARIA HELENA EUGÊNIA FERNANDES DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 03/06/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Apparecida Fernandes de Moraes.

O pretendente: CLAUDINEI TABORDA DE QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Adrianópolis (Registrado em Iporanga, deste Estado) - PR, no dia 
25/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Rosa 
de Queiroz e de Maria Luiza Taborda de Queiroz. A pretendente: FERNANDA BÁRBA-
RA CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Casa 
Verde, SP, no dia 11/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nilton Cesar Camargo e de Marina Elisa Vicente Camargo.

O pretendente: REINAN DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em eletrônica, nascido em Baixa Grande - BA, no dia 05/05/1984, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Oliveira da Silva e de 
Maria Lúcia de Jesus Nascimento da Silva. A pretendente: JENNIFER TONIDANDEL, 
estado civil divorciada, profi ssão confeiteira, nascida nesta Capitalm Mooca - SP, no dia 
18/01/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Antonio Tonidandel e de Silvia Helena Tonidandel.

O pretendente: LUIZ ANTONIO FERREIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Guarulhos (1o Subdistrito) - SP, no dia 17/01/1980, residente e 
domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Luiz Antonio Ferreira e de Jussara Sheila Barros 
de Farias Ferreira. A pretendente: FABIANA CORREIA CIGARRO MARCONDES 
SALGADO, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP, no dia 13/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Arivaldo Sergio Salgado e de Ruth Maria Correia Cigarro Salgado. Obs.: Cópia do 
edital para ser afi xado no cartório de residência do pretendente.

O pretendente: DOUGLAS FEITOSA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 07/08/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pedro Dias e de Sonia Maria Feitosa Dias. 
A pretendente: RENATA HORTI FELIX GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 02/11/1982, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Edson Felix Guimarães e de 
Marli de Lourdes Horti Felix Guimarães.

O pretendente: FERNANDO MORELATTO KARBAS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de segurança de informções, nascido nesta capital, Vila Matilde - SP, no dia 
21/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Stylianos 
Sotirios Karbas e de Juraci Morelatto. A pretendente: THAYNARA LUIZA BATISTA 
FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Cer-
queira Cear - SP, no dia 19/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Manoel Fernandes de Sousa e de Maria Ilza Batista Fernandes de Sousa.

O pretendente: SANTIAGO PERES CASTAÑO, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, Liberdade- SP, no dia 02/08/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alejandro Daniel Castaño e de Telma Alves 
Peres Castaño. A pretendente: GEOVANA LUIZ BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/04/1994, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Oliveira Brito 
e de Rosana Luiz.

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

EDITAL DE CITAÇÃO Proc. nº 0118953-94.2012.8.26.0100 - Prazo 30 dias - Ao Dr. Marcos Duque
Gadelho Júnior Juiz de Direito 23ª Vara Cível do Foro Central Cível FAZ SABER a FABIANA
APARECIDA DELLA TORRE - CPF/MF nº 281.826.678-52 e aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que ROBERT ANTONIOS MARIA e outros, ajuizou uma ação
de despejo em desfavor de FABIANA APARECIDA DELLA TORRE e ANTÔNIO FERREIRA
PASSOS FILHO, objetivando o despejo do imóvel localizado a Rua da Juta, 381. Estando a ré, em
local incerto e não sabido, pelo presente edital fica citado para os termos da ação supra mencionada,
para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, sob pena de se presumirem aceitos e como verdadeiros
os fatos alegados pelos autores, no prazo de 15 dias, subseqüentes após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias da publicação do edital. Assim, para que produza seus efeitos de direito, é expedido o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. São Paulo, 21.02.2018.                 (21 e 22)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0237631-10.2008.8.26.0100 (USUC 1172). O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João Fernandes 
dos Santos, Thereza dos Santos, Olindo Reginato, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
João Jeronymo e Maria Jeronymo, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Manoel Vendime, nº 67, Vila Diva - 33° Subdistrito Alto da 
Mooca - São Paulo SP, com área de 130,20 m², contribuinte nº 053.091.0074-1, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei . 

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA JOSÉ NOGUEIRA ALVES FERREIRA, 
REQUERIDO POR JOÃO CARLOS NOGUEIRA GUIRAU - PROCESSO Nº1066028-31.2017.8.26.0100. 
O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER: “Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, para decretar a INTERDIÇÃO de MARIA JOSÉ NOGUEIRA ALVES 
FERREIRA, CPF/MF sob nº 048.697.108-20, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.390.343-3-
SSP/SP, nascida em 19/03/1928, filha de Aristides Nogueira e de Adélia Pereira, em virtude de 
Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10, residente e domiciliada na Rua 
Lisboa, 967, Cerqueira Cesar - CEP 05413-001, São Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe Curador na pessoa de 
seu sobrinho, JOÃO CARLOS NOGUEIRA GUIRAU, inscrito no CPF/MF sob nº 075.030.498-71, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 16.120.368-1, residente e domiciliado na Rua João Moura, nº 
690, Apartamento nº 142, Pinheiros, neste Município e Comarca de São Paulo-SP. Em obediência ao 
disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença 
como edital, a ser publicada por três (3) vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalos de dez 
(10) dias, uma (1) vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste E. Tribunal 
de Justiça) e na plataforma do E. Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local 
deverá ser providenciada pelo Curador nomeado, no prazo máximo de quinze (15) dias, comprovando 
nos autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. A publicação na rede mundial  de 
computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal 
e-SAJ do E. Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do E. Conselho 
Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2018. 

2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1009732-52.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VARA 
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Eduardo Palma Pellegrinelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA APARECIDA 
NASCIMENTO MARTINS, Brasileiro, Solteira, Designer, RG 41846715-8, CPF 367.914.958-12, Rua 
Paraiba, 9, B, Cidade Nova Heliopolis, CEP 04235-300, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de Raj Franchising Ltda. - ME, alegando em síntese que as partes 
(Fernanda Aparecida Nascimento Martins, Alexandre Silva dos Reis e L.A.M 2014 COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. EPP) teriam celebrado com a autora, contrato de franquia mediante o qual teria 
sido cedido o direito à exploração da marca “Patroni Pizza” , que estaria registrada no INPI sob os ns 
813789680, 813935172, 829079610, 829079629, 829082786, 829079637, 903363950, 903364026, 
903364042, 903951371. Os réus desempenhariam sua atividade no estabelecimento comercial localizado 
no interior do West Shopping, na Estrada do Mendanha, 555, loja 155-D, Campo Grande, CEP 23087-
283, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Entretanto, os réus teriam descumprido as normas sanitárias, o 
que teria provocado sucessivas interdições da loja. Além disso, os réus teriam deixado de pagar os 
valores relativos aos royalties e à taxa de promoção. Encontrando-se a ré 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, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2018. 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024141-38.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE PEREIRA 
FARIAS, CPF 277.793.268-96, que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, ajuizou-lhe uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando condenar o requerido ao pagamento R$ 14.611,12 
(Março/2015), bem como á custas processuais, honorários e demais cominações legais, oriundos das 
mensalidades referentes á prestação de serviços educacionais vencidas e não pagas. Estando o 
requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pela Requerente (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257 §-IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

41ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1119941-25.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) STANKO FRIGEL, 
MARIA LUCIA FRIGELG DE SÁ, JOSE ROBERTO CARDOSO DE SA, que lhe foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de ANA MARIA AFONSO MARTINHO, objetivando 
em síntese: O pagamento de R$ 56.398,72 (atualizado até 16/01/2017) . Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, nos termos do art 513 § 
2º, IV, do CPC uma vez que foi citado na forma do art 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no 
julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. E ciente(s) de que, nos termos da decisão, 
findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do 
débito, e a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018250-
71.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) a(o) JOSÉ APARECIDO MARINHEIRO CAMPOS SILVA, inscrito no CNPJ nº 14.646.899/0001-
29, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de PORTO VELHO ESPAÇO MOVELEIRO 
LTDA EPP, objetivando o recebimento de R$ 4.403,33 (Jun/2017), oriundos dos cheques nº 000065 
no valor de R$ 1.409,90 e nº 000066 no valor de R$ 1.408,00, sacados contra o Banco Santander e 
devolvidos por falta de fundos. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 
15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, 
sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2018. 

Poucos sabem a verdadeira 
história de Cristiano Ronaldo, 
lenda do futebol português e 
mundial, mas o “Gajo” cresceu 
em uma das áreas mais pobres 
da Funchal, a capital da Ilha 
da Madeira. Seu pai era jar-
dineiro e sua mãe cozinheira. 
Aos 9 anos ele começou a 
jogar futebol e era gozado 
por seus colegas de equipe 
pois seu pai era encarregado 
dos vestiários para ganhar um 
dinheiro extra. 

A perseverança do garoto de 
origem humilde, no entanto, 
não o fez desistir. Pelo con-
trário! Cristiano Ronaldo se 
dedicou ainda mais aos treinos. 
Aos 11 anos ele se mudou para 
a capital Lisboa para fazer parte 
do Sporting. Até que, quando 
completou 14 anos, seu pai e 
seu irmão se tornaram alcoó-
latras. Foi um momento muito 
difícil para Cristiano Ronaldo e 
ainda pior quando, aos 20 anos, 
seu pai faleceu. 

Hoje em dia CR7 não bebe 
uma gota de álcool e ajuda seu 
irmão com o tratamento contra 
o vício. Do Sporting ele foi para 
o Manchester United e depois 
para o Real Madrid para se 
consagrar como um dos maiores 

jogadores da história do futebol 
mundial. Seu prestígio só o fez 
ajudar ainda mais as pessoas 
necessitadas. Tanto que, em 
2016, quando o fogo devastou 
a Ilha da Madeira, ajudou fi nan-
ceiramente o local. No mesmo 
ano doou sua bonifi cação de 600 
mil euros pelo título da Liga dos 
Campeões para instituições de 
caridade.

Ele também pagou o tra-
tamento do bebê Erik, que 
passou por uma cirurgia aos 11 
meses de vida, visitou Martunis, 
sobrevivente de um tsunami 
devastador na Indonésia, e 
arrecadou 1,5 milhões de euros 
com doação de sua chuteira de 
ouro para ajudar a reconstruir 
escolas em Gaza, território pa-
lestino. Além de ajudar muitas 
crianças e pessoas em todos 
os cantos do mundo, Cristiano 
Ronaldo não tem tatuagens 
pelo corpo pois doa sangue 
regularmente.

O jovem português de origem 
humilde, portanto, é muito mais 
do que um excelente jogador de 
futebol. Ele é um ser humano 
espetacular e merecedor de 
tudo o que conquistou com mui-
ta garra e suor (Fonte baseada 
em pesquisas). 

O lado humano
da lenda portuguesa 

Cristiano Ronaldo
Divulgação
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