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BOLSAS
O Ibovespa: +1,64% Pontos: 
71.766,52 Máxima de +2,1% 
: 72.092 pontos Mínima de 
-0,24% : 70.439 pontos Volu-
me: 8,79 bilhões Variação em 
2018: -6,07% Variação no mês: 
-6,5% Dow Jones: +0,41% Pon-
tos: 24.216,05 Nasdaq: +0,79% 
Pontos: 7.503,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8583 Venda: R$ 3,8593 
Variação: -0,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,93 Venda: R$ 4,03 
Variação: -0,41% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8515 Venda: R$ 
3,8521 Variação: +0,42% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7970 
Venda: R$ 3,9970 Variação: 
-0,32% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.251,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,41% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: -0,95%.

Cotação: R$ 3,8590 Variação: 
-0,05% - Euro (às 17h33) Compra: 
US$ 1,1561 Venda: US$ 1,1562 
Variação: +0,02% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4600 Venda: R$ 
4,4620 Variação: -0,31% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3970 Ven-
da: R$ 4,6300 Variação: -0,28%.

Futuro: +2,07% Pontos: 72.275 
Máxima (pontos): 72.640 Míni-
ma (pontos): 70.670. Global 40 
Cotação: 765,256 centavos de 
dólar Variação: -1,3%.

“Se você sabe 
explicar o que sente, 
não ama, pois o 
amor foge de todas 
as explicações 
possíveis”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1897)
Poeta brasileiro

que saiu da 5ª para a 11ª po-
sição em apenas três anos. 
Recife também sentiu uma 
forte queda no mesmo perí-
odo, passando da 13ª para a 
18ª colocação. Em ambos os 
casos, a queda no índice de 
emprego e renda foi o fator 
mais determinante para este 
recuo (ABr).

Pouco mais de um terço 
das capitais brasileiras 
figuram na lista dos 

500 municípios mais desen-
volvidos do país, segundo 
estatísticas de saúde, edu-
cação, emprego e renda. A 
informação consta no Índice 
Firjan de Desenvolvimento 
Municipal 2018, divulgado 
ontem (28) pela Federação 
das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro. O cálculo é 
feito com base em dados de 
2016, a partir de indicadores 
sociais em 5.471 municípios, 
onde vivem 99,5% da popula-
ção brasileira.

Para compor o índice, que 
voltou a subir após três anos 
de queda, são apurados dados 

 Apenas 10 capitais estão 
entre as cidades mais 
desenvolvidas do país

ofi ciais sobre saúde e educação 
básicas, como número de matrí-
culas escolares e mortalidade 
infantil, além das taxas de 
emprego e renda média dos tra-
balhadores. Entre as capitais, a 
liderança foi mantida por Flo-
rianópolis, que registrou alto 
desenvolvimento, com 0,8584 
ponto, ocupando o 47º lugar 
geral. Em seguida, aparece 
Curitiba (0,8378), que ultra-
passou São Paulo (0,8352) na 
segunda colocação, em relação 
ao levantamento anterior, com 
base em dados de 2015. 

Na sequência, aparecem 
Teresina e Cuiabá. “Muitas 
capitais por serem centro 
industriais, perderam muitos 
postos de trabalho e baixaram 

o desempenho na vertente 
emprego e renda. Já outras 
cidades um pouco menores, 
como Teresina e Cuiabá, con-
seguiram bons rendimentos 
nesse indicador”, aponta o 
economista Jonathas Goulart, 
da Divisão de Estudos Econô-
micos da Firjan.

As outras cinco capitais mais 
bem colocadas no levantamen-
to são: Vitória, Belo Horizonte, 
Goiânia, Campo Grande e Pal-
mas. Brasília fi cou fora da lista 
das 10 capitais mais desenvol-
vidas ao cair três posições - do 
10º lugar em 2015 (0,8001) para 
o 13º (0,7799) em 2016.

Na parte de baixo da lista de 
desenvolvimento das capitais 
aparecem Macapá (0,6446), 

Florianópolis foi a capital que manteve a liderança no ranking que mede

o desenvolvimento socioeconômico dos municípios.

seguida de Belém e Maceió, 
empatadas com 0,6918, índice 
considerado regular. Pontuação 
semelhante obtiveram Manaus, 
Porto Velho e Aracaju, todas 
também com desempenho 
regular. “De maneira geral, as 
capitais têm uma média acima 
das demais cidades. Isso se deve 
a melhor resultado na vertente 

de emprego e renda. Elas têm 
um mercado de trabalho mais 
dinâmico, acaba obtendo notas 
mais altas nesse quesito”, ex-
plica Goulart. 

Quando se compara o quadro 
atual com os dados do período 
pré-crise, em 2013, a capital 
que mais perdeu posições no 
ranking foi o Rio de Janeiro, 

Estimativa de infl ação
A estimativa de infl ação para 

este ano subiu. A projeção para o 
IPCA passou de 3,8% para 4,2%. 
Essa é a projeção elaborada com 
base em perspectiva do mercado fi -
nanceiro para a taxa de juros (6,5% 
ao ano) e para o dólar (R$3,63 no 
fi m de 2018). A estimativa fi cou 
próxima do centro da meta de 
infl ação, que é 4,5%. Para 2019, 
o centro da meta é 4,25% e para 
2020, 4%.

Mercado reduz projeção do 

crescimento da economia.

O Banco Central (BC) redu-
ziu a previsão de crescimento 
da economia este ano. A pro-
jeção para a expansão do PIB 
passou de 2,6% para 1,6%. A 
previsão está um pouco acima 
da estimativa do mercado fi nan-
ceiro, que é 1,55%. Segundo 
o BC, a revisão na estimativa 
ocorreu devido ao “arrefeci-
mento” da atividade econômica 
no início do ano, a acomodação 
dos indicadores de confi ança 
de empresas e consumidores 
e a perspectiva de impactos 
da greve dos caminhoneiros 
no fi nal de maio.

A estimativa para o cresci-
mento da agropecuária subiu 
para 1,9%, ante estimativa de 
recuo de 0,3% em março, após 
crescimento anual de 13% 
em 2017. Já a projeção para o 
desempenho da indústria foi 
revista de 3,1% para 1,6%. Para 
o setor de comércio e serviços, 
a estimativa de expansão fi cou 

A Agência Espacial Italiana (ASI) 
divulgou imagens inéditas e em 
3D do planeta Marte, durante um 
evento em Roma. As fotos foram 
registradas pelo instrumento “Co-
lour and Stereo Surface Imaging 
System” (CaSSIS), que está a bordo 
do “Trace Gas Orbiter” (TGO), da 

Em visita a Portugal, o mi-
nistro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), 
Marcos Jorge, ressaltou ontem 
(28) a iniciativa brasileira de 
zerar as taxas de importação 
de robôs colaborativos, como 
incentivo ao incremento da 
chamada indústria 4.0. Ele 
participou do painel “Inovação 
e tecnologia como vetores de 
desenvolvimento”, no Rock in 
Rio Innovation Week, em Lisboa.

“Pagávamos 14% para impor-
tar robôs e agora, numa decisão 
da Câmara de Comércio Exte-
rior, reduzimos esse imposto 
a zero. Não se paga mais nada 
para importar robôs colabora-
tivos para trabalhar nas nossas 
indústrias”. Indústria 4.0 é o 
termo usado para designar a 
utilização da tecnologia digital 
no incremento à efi ciência da 
cadeia produtiva. Marcos Jorge 
disse ainda que a expectativa 
brasileira é superar a previsão 
de 18% de empresas brasileiras 
utilizando o conceito de indús-
tria 4.0, em 2030. 

“Queremos induzir os 4% 
de empresas no Brasil que se 
utilizam desse conceito a repli-
carem isso para outros setores 
do tecido industrial brasileiro, 
para que possam evoluir, até 

O governo brasileiro deu 
mais um passo ontem (28) 
para reduzir as diferenças entre 
brancos e negros no mercado 
de trabalho. O presidente Te-
mer assinou decreto que cria 
reserva de vagas para negros 
na contratação de jovens como 
estagiários ou na condição de 
aprendizes no serviço público 
federal. A partir de agora, 30% 
das vagas deverão ser reserva-
das para esse público.

A medida vale para ad-
ministração pública federal 
direta, autarquias, fundações 
públicas e sociedades de eco-
nomia mista controladas pela 
União. “As cotas simbolizam 
nosso empenho em promover 
o acesso ao emprego e estimu-
lar a economia. Esses jovens 
serão posicionados em condi-
ção de igualdade e terão mais 
oportunidades profi ssionais e 
de formação para carreiras”, 
ressaltou Temer.

O ministro do Trabalho, 
Helton Yomura, destacou que 
o decreto chegou para somar às 
ações do Ministério para inserir 
jovens no mercado de trabalho. 
“O saldo de contratações de 
aprendizes no Brasil cresceu 
cerca de 42% nos últimos três 
anos, considerando apenas os 

Uma oportunidade histórica 

para os jovens negros.

A pesquisa Pesquisa CNI-
-Ibope, divulgada ontem (28), 
apontou que o percentual de 
confi ança no governo Michel 
Temer recuou de março para 
junho, passando de 8% para 
6%, assim como, em proporção 
inversa, cresceu o número de 
pessoas, de 67% para 74%, que 
acreditam que o restante do atual 
governo será ruim ou péssimo.

A porcentagem de pessoas 
que consideram o governo 
como ruim ou péssimo passou 
de 72% para 79%, entre os 2 mil 
entrevistados em 128 cidades 
brasileiras. Renato da Fonseca, 
gerente executivo de Pesquisa e 
Competitividade da CNI, desta-
cou que a maior insatisfação foi 
registrada na Região Nordeste 
e entre os jovens com idades 
entre 16 e 24 anos.

Segundo o levantamento, os 

índices que apontam a pior ava-
liação do governo são resulta-
dos de uma redução no volume 
de pessoas que consideravam a 
administração de Temer como 
regular, de 21% para 16%, nesse 
mesmo intervalo de tempo. A 
porcentagem de entrevistados 
que classifi cam como ótimo 
ou bom também caiu de 5% 
para 4%.

Mais de 75% dos entrevista-
dos também desaprovaram as 
políticas e ações do governo em 
todas as nove áreas pesquisa-
das pela CNI. O levantamento 
apontou apenas uma mudança 
no ranking de melhores avalia-
das, tendo a segurança pública 
assumido o terceiro lugar entre 
as melhores avaliadas, com 14% 
de aprovação, antecipada pelas 
áreas de meio ambiente (17%) 
e educação (15%) (ABr).

Aumentou a insatisfação da população com o governo.
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Prefeitura de Florianópolis

Banco Central reduz previsão de 
crescimento do PIB este ano para 1,6%

dos investimentos permaneceu 
estável (4,0% ante 4,1% na 
projeção de março).

O consumo do governo 
deverá recuar 0,2%, ante 
estimativa de crescimento de 
0,5% em março, “consistente 
com expectativa de piora na 
arrecadação”. As exportações 
e as importações de bens e 
serviços devem variar 5,2% e 
6,4% em 2018, ante projeções 
respectivas de 4,9% e 6,8% no 
Relatório de Infl ação de março.

“A ligeira elevação na proje-
ção para as exportações refl ete 
o desempenho melhor do que o 
esperado no primeiro trimestre 
e as revisões em prognósticos 
para safras agrícolas de pro-
dutos importantes da pauta de 
exportação”, diz o BC. O volu-
me de importações foi reduzido 
por conta da alta do dólar e do 
crescimento “mais modesto” 
da indústria e do consumo das 
famílias (ABr).

em 1,3%, ante 2,4% na projeção 
de março.

A estimativa para o cresci-
mento do consumo das famílias 
foi revista de 3% na projeção de 
março, para 2,1%, “compatível 
com uma recuperação mais 
lenta da massa salarial, resul-
tado da redução no ritmo de 
crescimento dos rendimentos 
e da população ocupada”. A 
projeção para o crescimento 

Pesquisa aponta recuo 
na confi ança do governo

Jovens negros e pardos 
terão mais oportunidade

primeiros trimestres. De pouco 
mais de 14.600 em 2016, che-
gamos a mais de 35 mil novos 
postos de trabalho para jovens 
aprendizes em 2018”, disse.

Representantes do Banco 
do Brasil e da Caixa assinaram 
um termo de compromisso à 
política de reserva de vagas. O 
ministro dos Direitos Humanos, 
Gustavo Rocha, detalhou que 
a medida atende uma pauta de 
reivindicações do movimento 
negro para a superação das 
desigualdades.

O secretário nacional de 
Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial, Juvenal Araújo, 
também falou sobre o assunto 
e completou que o decreto é 
uma oportunidade inédita e 
histórica para os jovens negros 
(MTE).

Indústria 4.0 com 
eliminação de imposto

2030, mais rapidamente do que 
o previsto. Temos um estudo da 
própria CNI e a previsão é de 
irmos a 18% até 2030. Porém, 
nossa expectativa é que possa-
mos acelerar a entrada desse 
conceito no chão de fábrica”.

Após o painel o ministro 
compareceu à premiação da 
Personalidade do Ano da Câ-
mara de Comércio e Indústria 
Luso-Brasileira, na capital 
portuguesa. A entidade, que 
celebrou 70 anos de existência, 
se dedica ao apoio ao desenvol-
vimento econômico e comercial 
entre Brasil e Portugal. Na tar-
de de ontem, Marcos Jorge foi 
à cidade de Évora, a cerca de 
140 km de Lisboa, para visitar 
a fábrica da Embraer (ABr).

g ,

Fotos inéditas motram Marte nunca visto

missão ExoMars 2016. “As imagens 
obtidas são inéditas em termos de 
resolução espacial e mostram cores 
reais, ou seja, não foram modifi ca-
das por computador”, comentou 
Barbara Negri, responsável pela 
Unidade de Exploração e Obser-
vação do Universo da ASI (ANSA).

Contribuição sindical
O Supremo adiou para hoje 

(29) a conclusão do julgamento 
sobre a validade do pagamento 
obrigatório do imposto sindical. 
No ano passado, com a reforma 
trabalhista, o desconto de um dia 
de trabalho por ano em favor do 
sindicato da categoria passou a 
ser opcional, mediante autoriza-
ção prévia do trabalhador. Até o 
momento, o placar do julgamento 
está empatado. 

O relator da ação que trata da 
questão, Edson Fachin, votou pela 
obrigatoriedade da contribuição, e 
o ministro Luiz Fux se manifestou 
para manter a alteração que tornou 
a cobrança opcional. Faltam os 
votos de nove ministros.Fachin 
sustentou que a Constituição de 
1988 foi precursora no reconhe-
cimento de diretos nas relações 
entre capital e trabalho, entre eles, 
a obrigatoriedade do imposto para 
custear o movimento sindical. 

A ministra da Advocacia-Geral 
da União (AGU), Gracie Mendon-
ça, defendeu a manutenção da lei. 
Segundo a ministra, a contribuição 
sindical não é fonte essencial de 
custeio, e a CLT prevê a possibili-
dade de recolhimento de mensa-
lidade e taxas assistenciais para o 
custear das entidades (ABr).
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As aplicações da tecnologia 
de reconhecimento facial 

na segurança

A tecnologia de 

reconhecimento facial 

tem sido alvo de muitas 

contestações

Usada para a preservação 
de espécies – permitin-
do que ambientalistas e 

biólogos acompanhem indiví-
duos de espécies em extinção 
–, para fazer entregas, locali-
zar crianças desaparecidas, a 
tecnologia de reconhecimento 
facial ganha as mais diversas 
aplicações. 

Apesar de haver estudos no 
Reino Unido de que registram 
muitas falhas – como recen-
te pesquisa divulgada pelo 
jornal The Independent, que 
apontava erros em 95% dos 
reconhecimentos realizados –, 
os sistemas produzidos na Ásia 
chegam a um grau de precisão 
que possibilita seu uso até para 
a criação de porcos, animais 
que, mesmo para seus donos, 
difi cilmente podem ser dife-
renciados por traços e feições.

Por razões óbvias, apesar de 
suas possibilidades infi nitas, 
a tecnologia ganha espaço no 
Brasil com aplicações voltadas 
à segurança. Edifícios comer-
ciais, hotéis e restaurantes 
estão entre os que mais re-
correm ao reconhecimento 
facial. Entre os sistemas já 
disponibilizados no mercado 
brasileiro, alguns são capazes 
de reconhecer indivíduos 
mesmo em meio a multidões. 

Caso as câmeras filmem 
alguém que tenha o hábito de 
permanecer próximo ao local 
observando o movimento dos 
frequentados ou pessoas que 
já tenham tido sua entrada 
recusada, antes mesmo que 
qualquer segurança dê conta, 
a tecnologia alerta sobre a 
presença dos indivíduos. As 
soluções chegam a identifi car 
expressões como raiva e trans-
torno e, se customizadas para 
tal, avisam e mostram a locali-
zação da pessoa aos gestores.

Da mesma forma que iden-
tifi ca pessoas indesejadas, os 
sistemas de reconhecimento 
facial liberam acessos para os 
que já estão cadastrados ou são 
conhecidos, dando passagem 
para os locais onde podem tra-

fegar. Desta forma, colaboram 
para agilizar o trânsito de pes-
soas e reduzir aglomerações 
em áreas comuns.

Também por conta da segu-
rança, os sistemas de monito-
ramento de frotas adotam o 
reconhecimento facial. Não é 
para menos. Conforme estudo 
da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan), em 
2016, houve 22.551 roubos de 
carga no país, um crescimento 
de 86% em cinco anos. Já a 
Agência Nacional de Trans-
porte Rodoviário de Cargas e 
Logística aponta a ocorrência 
de mais de 24 mil casos no país 
em 2017.

Se as soluções voltadas ao 
segmento limitavam-se, até 
poucos anos atrás, ao forne-
cimento da geolocalização 
dos veículos, hoje há sistemas 
capazes de mostram tudo que 
acontece ao seu redor. Com 
câmeras dispostas dentro e 
fora dos caminhões, o reconhe-
cimento facial identifi ca desde 
a expressão do motorista –  em 
casos de sonolência, o sistema 
alerta os gestores – até a apro-
ximação de pessoas suspeitas. 

Alguns dos sistemas vol-
tados para o monitoramento 
são dotados da tecnologia de 
diagnóstico de imagem. Desta 
forma, a partir de câmeras 
externas, alertam gestores 
sobre veículos que se mantêm 
próximos ao longo de vários 
quilômetros, que realizam 
aproximações bruscas ou até 
mesmo armas captadas pelas 
imagens. São variáveis que 
passariam desapercebidas 
pelo olho humano. 

Por serem altamente cus-
tomizáveis, essas soluções 
podem ser programadas para 
detectar o que a equipe de 
monitoramento considerar 
mais relevante para o tráfego 
em determinadas regiões ou 
para o transporte de diferentes 
tipos de cargas. A tecnologia 
de reconhecimento facial tem 
sido alvo de muitas contesta-
ções. Seja como for, hoje ela 
aumenta a segurança, favorece 
ações defensivas e propicia 
ganhos de produtividade. 

(*) - É diretor-geral da VIA 
Technologies no Brasil.

Ubiratan Resende (*)
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Ex-guerrilheiro Cesare 

Battisti.

O diretor-central da Polícia 
Criminal da Itália, Nicolò 
Marcello D’Angelo, disse on-
tem (28) que espera obter a 
extradição do ex-guerrilheiro 
Cesare Battisti “em breve”. 
O governo Temer já teria 
decidido por sua entrega às 
autoridades de Roma, mas 
aguarda uma decisão do STF 
sobre se é possível reverter 
a decisão do ex-presidente 
Lula que manteve o italiano no 
Brasil. O caso está nas mãos 
do ministro Luiz Fux, que 
já coletou os pareceres das 
partes envolvidas, mas ainda 
não anunciou sua decisão ou 
se levará o processo a plenário.

“Acredito que, uma vez 
que a Suprema Corte brasi-
leira tenha decidido sobre 

A aposentadoria compulsória foi a pena aplicada com maior frequência

ao longo da história do CNJ.

Em fevereiro de 2008, um desembargador 
do Tribunal de Justiça de Rondônia tornou-se 
o primeiro magistrado punido na história do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a 
pena de aposentadoria compulsória. Ao com-
pletar o seu 13º aniversário, o órgão de controle 
disciplinar do Poder Judiciário contabiliza 87 
punições determinadas a magistrados e ser-
vidores após julgamento de Processos Admi-
nistrativos Disciplinares, 19 delas aplicada na 
gestão da ministra Cármen Lúcia, há um ano 
e nove meses à frente do Conselho. 

O CNJ também pode rever penalidades 
aplicadas contra magistrados nos tribunais de 
origem por meio das Revisões Disciplinares. 
Com elas, o CNJ contabiliza mais 20 punições, 
seis aplicadas na atual gestão, somando 25 
punições. A aposentadoria compulsória foi a 
pena aplicada com maior frequência. Foram 
decretadas 55 aposentadorias compulsórias, 
com vencimentos proporcionais ao tempo de 
serviço – dessas, 13 foram aprovadas durante 
a presidência da ministra Cármen Lúcia. 

A pena é a mais grave para juízes vitalícios. A 
vitaliciedade é uma garantia constitucional para 
os juízes que cumprem dois anos no exercício 
do cargo, mediante avaliação do desempenho 
funcional. Uma vez vitalícios, os magistrados 
só podem ser demitidos em consequência de 
sentença judicial transitada em julgado.

De acordo com a Lei Orgânica da Magistra-
tura Nacional, seis penas podem ser aplicadas 
a magistrados. Em ordem crescente de gravi-
dade, são elas: advertência, censura, remoção 
compulsória, disponibilidade, aposentadoria 
compulsória e demissão. O Conselho só julgará a 
conduta de servidores quando a falta disciplinar 
estiver relacionada a alguma violação de dever 
por parte do magistrado.

Desde 2006, a pena de demissão foi aplicada a 
cinco servidores do Poder Judiciário a partir de 
investigação iniciada pelo CNJ. No mesmo período, 
a pena de censura foi aplicada 10 vezes. O Plenário 
aprovou ainda oito penas de disponibilidade para 
os magistrados, cinco penas de advertência e 
quatro penas de remoção compulsória (Ag.CNJ). 

Uma pesquisa realizada pelo 
instituto Censis revelou que 39% 
dos habitantes da Itália defen-
dem a adoção de critérios menos 
rígidos para a posse de armas de 
fogo para defesa pessoal. O nú-
mero, embora ainda não atinja 
a maioria da população, repre-
senta um notável crescimento 
em relação a 2015, quando o 
índice era de 26%. O apoio a 
menos restrições é particular-
mente alto entre as pessoas com 
menos escolaridade (51% entre 
aqueles com ensino médio) e 
entre os cidadãos com mais de 
65 anos (41%).

Além disso, em 2017 o país con-
tabilizava 1,4 milhão de licenças 
para porte de arma, consideran-
do todas as tipologias (da caça à 
defesa pessoal), o que representa 
um crescimento de 13,8% em 

relação ao ano anterior. O Censis 
estima que as casas de quase 
4,5 milhões de italianos tenham 
armas de fogo. “É preciso dar 
ao cidadão a possibilidade de se 
defender da agressão”, declarou 
o vice-ministro do Interior da 
Itália, Nicola Molteni.

Uma das propostas do chefe 
da pasta, Matteo Salvini, da ultra-
conservadora Liga, é ampliar as 
prerrogativas da legítima defesa, 
inclusive com a eliminação de 
qualquer referência à “proporcio-
nalidade” da reação. Atualmente, 
para se ter uma arma na Itália, é 
preciso passar por avaliações físi-
cas e mentais e mostrar ser capaz 
de manejar o equipamento. Além 
disso, os requerentes necessitam 
comprovar uma razão válida que 
justifi que a posse de arma para 
defesa pessoal (ANSA).

Morar em Portugal é o sonho de muitos brasileiros, mas governo 

tem imposto restrições ao ingresso no país.

O número é 5% maior do 
que o registrado em 
2016. O Brasil também 

lidera na estatística de barrados 
nas fronteiras. No ano passado, 
1.336 brasileiros foram impedi-
dos de ingressar, representando 
62,3% das recusas de entrada. 
Os dados são do Relatório de 
Imigração, Fronteiras e Asilo 
2017, divulgado pelo Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), em Lisboa.

O número de cidadãos de 
diversos países impedidos de 
entrar em Portugal cresceu 
37,1% em relação a 2016. Foram 
mais de 18 milhões de pessoas 
controladas nas fronteiras do 
país, cerca de 17% a mais do que 
no ano anterior. O aumento da 
fi scalização foi mais intenso nas 
fronteiras aéreas, com quase 16 
milhões de pessoas controladas 
em aeroportos. Pouco mais de 
dois milhões foram fi scalizadas 
em fronteiras marítimas. Depois 
da brasileira, as nacionalidades 
que sofreram as maiores recusas 
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Portugal impediu a entrada de 
mais de mil brasileiros em 2017
Os 85 mil brasileiros residentes em Portugal, em 2017, formavam a maior comunidade de estrangeiros 
no país

no Brasil: “fato que poderá ser 
explicado pelo conceito vigente 
de concessão da nacionalidade 
naquele país (jus sanguinis), 
não impondo limite de gerações 
(caso todos os ascendentes dire-
tos do lado italiano do requerente 
sejam do sexo masculino), e a 
sua relação com a signifi cativa 
comunidade descendente de 
italianos no Brasil”.

Com um total de 85.426 
cidadãos, os brasileiros per-
fazem 20,3% dos estrangeiros 
em Portugal e seguem sendo a 
principal comunidade, tendo 
aumentado 5,1% em relação a 
2016. Desde 2011 que não se 
verifi cava aumento no número 
de brasileiros residentes no 
país. Em relação aos pedidos de 
nacionalidade lusitana, o Servi-
ço de Estrangeiros e Fronteiras 
emitiu 27.362 pareceres positi-
vos, sendo os brasileiros - com 
10.805 - mais contemplados. Na 
sequência, estão Cabo Verde 
(3.022), Israel (2.539), Ucrânia 
(1.960) e Angola (1.613) (ABr).

de entrada foram a angolana 
(148), paraguaia (131), moldava 
(45) e venezuelana (40).

Em 2017, a população de 
estrangeiros residentes em Por-
tugal aumentou 6% em relação 
ao ano anterior. No que se refere 
à emissão de novos títulos de 
residência, no ano passado foi 
verifi cada uma alta de 31%, com 

61.413 residentes aprovados. 
Os brasileiros foram os que mais 
solicitaram, com mais de 11.500 
pedidos. Em seguida, vêm os 
italianos (5.267), os franceses 
(4.662) e os ingleses (3.832).

Em relação aos italianos, o 
relatório chama a atenção ao fato 
de que 17% dos cidadãos daque-
la nacionalidade são nascidos 

Em 11 anos, CNJ aplica 87 punições 
a magistrados e servidores

Cresce número de 
italianos que defendem 
maior acesso a armas

Itália crê em extradição breve
de Cesare Battisti

conferência sobre cooperação 
internacional em Veneza. “Há 
um recurso na suprema Corte, 
sobre o qual esperamos um 
resultado em breve. O pedido 
de extradição foi apresentado 
várias vezes, esperamos obter 
resultados não em prazo muito 
longo”, acrescentou.

Battisti foi condenado à 
prisão perpétua em seu país 
por envolvimento em quatro 
assassinatos e em atos terro-
ristas. Ele pertencia à guer-
rilha de esquerda Proletários 
Armados pelo Comunismo 
(PAC) e diz ser alvo de per-
seguição política. No Brasil, 
ele é réu em dois processos 
diferentes por falsidade ide-
ológica e evasão de divisas 
(ANSA).

Battisti, conseguiremos a 
extradição, isso é evidente”, 
disse D’Angelo, durante uma 

Em carta, seleção da 
Alemanha se desculpa

Após ser eliminada da primeira 
fase da Copa do Mundo de 2018, 
na Rússia, a seleção da Alemanha 
divulgou ontem (28) uma carta 
aberta pedindo desculpas aos tor-
cedores pelo vexame no Mundial. 
Ainda segundo a seleção alemã, que 
é tetracampeã do mundo, a equipe 
não mereceu a classifi cação para a 
próxima fase da competição.

“Estamos tão decepcionados 
quanto vocês. A Copa é jogada 
só a cada quatro anos e tínhamos 
ambições. Lamentamos muito não 
termos jogado como campeões do 
mundo. Por isso, fomos eliminados 
com justiça, por mais amargo que 
isso seja”, escreveu a seleção no 
documento. “O apoio de vocês foi 
maravilhoso, na Alemanha e nos 
estádios russos. No Rio, em 2014, 
comemoramos juntos. Mas o es-
porte também é feito de derrotas 
e é preciso reconhecer quando os 
adversários jogam melhor”, con-
cluiu (ANSA).

Racistas devem 
ser ‘isolados’

O atacante Mario Balotelli vol-
tou ontem (28) a comentar sobre 
o racismo no futebol. Desta vez, 
através de um vídeo, o jogador do 
Nice afi rmou que se deve “isolar” 
as pessoas racistas e “denunciar” 
todas as formas de discrimina-
ção. Filho de imigrantes ganeses, 
o jogador de 27 anos nasceu em 
Palermo, no sul da Itália, e foi 
criado por pais adotivos. 

Nos últimos meses, principal-
mente após o amistoso diante 
da Arábia Saudita, que marcou 
seu retorno à “Azzurra”, ele 
vem sendo constantemente 
alvo de racismo. “Ainda temos 
um longo caminho para livrar 
os estádios desta praga. A Itália 
não é um país racista, mas tem 
racistas. A França não é um 
país racista, mas tem racistas. 
Em qualquer país do mundo há 
pessoas com um pensamento 
podre”, disse Balotelli.

De acordo com o atacante, é 
necessário “isolar” os racistas e 
expô-los ao ridículo na frente de 
outras pessoas, para que esse 
modo “medieval de pensar” não 
exista mais em 2018. Balotelli 
ainda voltou a pedir a revisão da 
lei de cidadania italiana. “Eu sou 
100% italiano, por que nasci em 
Palermo de pais ganeses, mas 
nem todos sabem disso. A lei 
italiana é errada. Por isso alguns 
veem o negro como a cor do 
diferente, do inferior, do erro”, 
declarou. Atualmente, um fi lho 
de imigrantes só pode pedir ci-
dadania italiana após completar 
18 anos e desde que tenha vivido 
todo esse tempo no país (ANSA).
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A - Bar nas Alturas 
Quem passar pelo Parque Villa Lobos, entre os próximos dias 6 e 9, 
verá uma atração inusitada: o Bar nas Alturas. Ele é um dos destaques 
da programação Família no Parque, que ainda reúne diversas opções 
de entretenimento ao ar livre para todas as idades. Içado por um guin-
daste a cerca de 25 metros do chão, o Bar nas Alturas tem capacidade 
para acomodar até 10 pessoas simultaneamente e é livre para todas as 
idades, sendo que menores de 18 anos deverão estar acompanhados de 
adultos. A atração permite ao visitante uma experiência inusitada e o 
passeio inclui drinque não alcoólico por pessoa, preparados no alto pelo 
bartender que comanda o espaço. Outras informações no site: (www.
familianoparque.com.br).

B - Startups Tecnológicas
Foi lançada a segunda edição do programa Vallourec Open Brasil, que 
seleciona startups aptas a desenvolver projetos em conjunto com as 
empresas Vallourec no Brasil. O programa objetiva promover a cultura 
da inovação, por meio da busca de startups e empreendedores capazes 
de desenvolver soluções na área de data science, focadas em melhorar 
ou desenvolver novos serviços para os clientes do Grupo. As escolhidas 
recebem mentoria de profi ssionais, imersão e treinamento na Empre-
sa, além de acesso exclusivo à rede de fornecedores e clientes. As 
interessadas deverão preencher o formulário disponível no site (www.
vallourecopenbrasil.com.br).

C - Indústria Têxtil
Entre os dias 21 e 24 de agosto, em Blumenau, acontece a maior feira para 
a indústria têxtil das Américas: Febratex. A feira dará a oportunidade de 
conferir os principais lançamentos, novas tecnologias, produtos e servi-
ços voltados ao setor têxtil. Além da possibilidade de realizar negócios 
com as mais de 3 mil marcas apresentadas pelas empresas expositoras 
nacionais e internacionais, quem vier para o evento precisa estar atento 
a detalhes que envolvam esse tipo de aquisição e venda. O comércio 
exterior, com as questões relacionadas a importação e exportação, é um 
deles. Saiba mais em (www.febratex.fcem.com.br).

D - Especialistas em Dor
Entre os próximos dias 4 a 7, no Centro de Convenções Rebouças a USP 

realiza o 8o Congresso Interdisciplinar de Dor (Cindor). Serão apre-
sentados novos avanços, pesquisas e tratamentos de dores crônicas e 
agudas. O evento é um dos maiores congressos de dor da América Latina, 
reunindo especialistas nacionais e internacionais. Entre os assuntos, 
estão: dor na infância, geriatria e gestação; cefaléia; dor oncológica; dor 
orofacial; fi bromialgia (síndrome caracterizada por dor generalizada e 
fadiga); dores musculares; lombalgias; tendinite; artrite; osteoporose e 
novos estudos e avanços em neuromodulação, ortopedia, acupuntura e 
reabilitação. Inscrições e mais informações pelo site(www.cindor.com.br).

E - Confeitaria e Varejo
Entre os dias 24 a 27 de julho, no Expo Center Norte, acontece a FIPAN 
- Feira Internacional de Panifi cação, Confeitaria e Varejo Independente 
de Alimentos. O evento, que esse ano terá 36 mil metros quadrados 
e 300 expositores com mais de 450 marcas, deve receber mais de 60 
mil visitantes que vêm em caravana do Brasil todo e de vários países 
do mundo, a fi m de fazerem negócios e trocarem informações e terem 
todos os meios de tornar o seu negócio mais rentável e com otimização 
do tempo nas suas empresas. Atrações como Arena do Confeiteiro com 
os melhores, e a Arena do Pão com a seletiva brasileira do Mondial du 
Pain. Demais informações: (www.fi pan.com.br). 

F - Marca Própria 
Feira que reúne as empresas fabricantes e desenvolvedoras de produtos 
de Marca Própria e seus parceiros, a Private Label Latin America 2018 
será realizada nos dias 29 e 30 de agosto no Transamerica Expo Center. 
O evento de negócios será um espaço para desenvolvimento de parcerias 
e para troca de informações e experiências sobre inovações, tendências 
do mercado e novas tecnologias. A Kantar Worldpanel, especialista global 
em comportamento de consumo, que monitora semanalmente as compras 
de 55 milhões de famílias somente no Brasil e participará da Private 
Label, revela que os produtos de Marca Própria já são comprados pela 
maioria dos lares brasileiros, mas o potencial de crescimento deste setor 
ainda é enorme. Mais informações: (www.privatelabelbrazil.com.br).

G - Encontro de Hospitais
Nos próximos dias 3 e 4, a capital goiana receberá um dos maiores 
eventos do setor saúde do país. Gestores de hospitais e de estabele-

cimentos públicos e privados, profi ssionais, acadêmicos e empresas 
da área da saúde de todo Brasil debaterão gestão, inovação, transfor-
mação e evolução na assistência hospitalar. A Federação Brasileira de 
Hospitais e a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás promovem 
a 12ª Convenção Brasileira de Hospitais. Considerado o maior do setor 
hospitalar no país, deve receber mais de mil congressistas de e cerca 
de 4.000 visitas profi ssionais à Área Expositiva. Saiba mais em: (https://
www.convencaofbh.com.br/).

H - Profi ssionais de TI 
A Resource IT, uma das principais multinacionais brasileiras de serviços 
de consultoria, TI e Integração Digital, está com 250 vagas abertas para 
profi ssionais de TI nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Oportunidades 
são para os cargos de Analista Programador Back-End (NODE), Analista 
Programador Front-End (Angular PI), Especialista VTEX (E-commerce), 
Analista Programador React Sr, Product Owner e Full STACK. Os inte-
ressados em fazer parte da empresa devem ser graduados em Ciências 
ou Engenharia da Computação e indicar suas experiências profi ssionais 
na área de TI no cadastro dos currículos. Para mais informações, visite 
(www.resourceit.com).

I - Vestibular de Música
A coordenação do curso de graduação em Música (licenciatura em música 
com habilitação em educação musical) da UFSCar oferece, a partir de 
agosto, três cursos preparatórios gratuitos para os vestibulandos. Com 
60 horas cada, serão oferecidos dois cursos presenciais, no campus 
São Carlos da universidade, e um a distância. O curso na modalidade a 
distância ofertará 100 vagas, com oito unidades que versarão sobre três 
frentes: percepção, linguagem e estruturação musical. Presencialmente, 
serão duas ofertas, com 40 vagas cada: um curso de “Estudo da lingua-
gem e estruturação musical” e outro de “Desenvolvimento da percepção 
musical”. Interessados em música e educação musical também podem se 
inscrever. Mais informações (cursinhoprevestibularmusica@gmail.com). 

J - Formação de Empreendedores
O projeto “Costurando o Futuro”, idealizado pela Fundação Volkswa-
gen, acaba de formar cerca de 200 novos empreendedores na região de 
Francisco Beltrão, no Paraná, nos cursos de corte e costura, empreende-
dorismo e design artesanal. A iniciativa visa a estimular o protagonismo 
e a autonomia por meio da capacitação profi ssional, impulsionando a 
geração de trabalho e renda em comunidades com índice de vulnera-
bilidade social. Após o sucesso das primeiras turmas, nas cidades de 
São José dos Pinhais e Rio Branco do Sul, a iniciativa chega a 271 em-
preendedores certifi cados e mais de 64 produtos desenvolvidos, como 
bolsas, chinelos, nécessaires, entre outros acessórios. Saiba mais em: 
(www.fundacaovolkswagen.org.br).

A - Bar nas Alturas
Quem passar pelo Parque Villa Lobos, entre os próximos dias 6 e 9, 

realiza o 8o Congresso Interdisciplinar de Dor (Cindor). Serão apre-
sentados novos avanços, pesquisas e tratamentos de dores crônicas e 
agudas O evento é um dos maiores congressos de dor da América Latina

Com a nova legislação, 

em 2008, a forma como 

os estagiários são 

contratados mudou 

radicalmente

Afi nal, o estágio é uma 
oportunidade de desen-
volver o estudante, des-

de o início de sua carreira, sob 
o olhar da companhia e ainda 
oferecer um papel de destaque 
no futuro. No entanto, sabemos 
que o processo de contratação 
de pessoas, seja em qualquer 
área, demanda tempo, papela-
da e diversas etapas até chegar 
ao momento fi nal.

Por isso, antes mesmo de 
iniciar o processo seletivo é 
necessário ter certeza das 
funções que o estagiário vai 
exercer dentro da sua empre-
sa, os horários de trabalho e 
a demanda de atividades. É 
importante entender todas 
essas etapas, inclusive a área 
de estudo desse profi ssional 
para não ter problemas lá na 
frente. Separamos um passo a 
passo sobre o que você precisa 
saber na hora da contratação. 

1. Empresas e universida-

des devem seguir normas 

pré-estabelecidas - Para que 
um contrato de estágio seja 
assinado, algumas diretrizes 
necessitam ser observadas 
e seguidas. Se o papel da 
empresa contratante está 
em designar um colaborador 
seu para auxiliar o estagiário 
e proporcionar um ambiente 
adequado para o trabalho, o 
da universidade é de, por meio 
de um docente, supervisionar o 
estágio e avalizar os relatórios 
semestrais obrigatórios;

2. O respaldo ao estudan-

te - A lei diz que o “estágio 
é o ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho”. Daí 
a importância da prática para 
o jovem como uma extensão 
do ambiente de ensino e uma 
porta de entrada no mercado 
de trabalho. Há duas moda-
lidades, o dito “obrigatório” 
e o “não obrigatório”, em se 
tratando do não obrigatório, é 
responsabilidade da empresa 
proporcionar a contratação 
de seguro de vida para o es-

tagiário. 
O seguro deve abranger pon-

tos como acidentes pessoais 
que tenham ocorrido durante 
a vigência do estágio, em ho-
rário de trabalho e dentro do 
território nacional para casos 
de viagem em nome da em-
presa. Ele deve cobrir ainda, 
morte ou invalidez parcial, 
total e irreversível, em razão 
de acidente pessoal;

3. O ato da contratação - 

Dentre as partes do processo, 
o termo de compromisso de es-
tágio é uma parte crucial, senão 
a mais relevante, exatamente 
por ter como determinante a 
obrigação de observar as leis 
vigentes dessa modalidade de 
contratação. As obrigações de 
cada uma das partes implicam 
em declarar o valor da bolsa 
auxílio, o tempo do estágio, 
seguro para proteger a inte-
gridade do contratado, entre 
outras;

4. Possibilidade de re-

novação do estágio e ava-

liação final - Já falamos 
anteriormente a respeito 
da avaliação semestral feita 
tanto pelo estagiário quanto 
por seu supervisor no pro-
cesso. Isso se dá em razão de 
o contrato ser semestral ou 
anual, com possibilidade de 
se estender por até dois anos. 
A empresa deve, segundo a 
lei, providenciar relatórios 
semestrais para a faculdade, 
assinados pelo universitário e 
seu supervisor, uma espécie de 
satisfação quanto ao estágio. 
Quanto às férias, por mais que 
o estágio não tenha vínculo 
empregatício, elas são direito 
do estagiário e é preferível que 
aconteçam no mesmo período 
das férias escolares;

5. Fim do agregador pro-

cesso - Ao fi m do processo, no 
momento do desligamento do 
universitário, a empresa deve 
entregar um termo de realiza-
ção de estágio, que conste o 
resumo das atividades, período 
e avaliação de desempenho. 
Documentos que comprovem o 
estágio devem também constar 
no termo. 

(*) - É fundador do WallJobs – 
plataforma de integração

100% Digital que conta com mais
de 1,5 milhões de membros.

Henrique Calandra (*)

O Indicador de Incerteza 
da Economia, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 10,1 pontos de 
maio para junho, atingindo 
125,1 pontos em uma escala 
de zero a 200. Esse é o maior 
nível desde janeiro de 2017 
(125,4 pontos). Com o resul-
tado, o indicador manteve-se 
na região de incerteza elevada 
(acima de 110 pontos) pelo 
quarto mês consecutivo.

De acordo com a FGV, a 
greve dos caminhoneiros 
gerou pressão infl acionária, 
aumento da volatilidade no 
mercado de ações, queda do 
então presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, e “colo-
cou em cheque a recuperação 
da economia”.

A alta foi percebida em 
seus três componentes, com 

A greve dos caminhoneiros colocou em cheque a recuperação 

da economia.

O Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), usado no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou inflação de 1,87% 
em junho, taxa superior ao 1,38% de maio. 
Segundo dados divulgados ontem (28) pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador 
acumula taxas de 5,39% no ano e de 6,92% 
em 12 meses.

A alta do índice foi provocada por aumentos 

nas taxas de inflação dos três subíndices que 
o compõem. O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, subiu de 1,97% 
em maio para 2,33% em junho.

O Índice de Preços ao Consumidor, que 
acompanha o varejo, subiu de 0,26% em maio 
para 1,09% em junho. Já a inflação do Índice 
Nacional de Custo da Construção passou de 
0,30% em maio para 0,76% em junho (ABr).

Entretanto, por conta da 
lenta recuperação da 
atividade econômica, a 

infl ação deve terminar este ano 
em um patamar baixo, segundo 
avaliou o Banco Central (BC), 
no Relatório de Infl ação, divul-
gado ontem (28), em Brasília.

Segundo o BC, de junho a 
agosto, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve registrar alta de 
1,06%, 0,27% e 0,20%, respec-
tivamente. Em maio, a infl ação 
fi cou em 0,40%. “A expressiva 
aceleração projetada para a 
infl ação mensal de junho re-
percute a intensifi cação dos 
efeitos da paralisação no setor 
de transporte de carga sobre 
os preços de alimentos e com-
bustíveis e a da mudança de 
bandeira tarifária [de energia 
elétrica]”, diz o relatório.

Nos meses seguintes, avalia o 
documento, a despeito dos efei-
tos defasados da alta do dólar 
observada desde o fi m de abril 

Desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros irá se refl etir na infl ação.

Recuou o Índice 
de Confi ança do 
Consumidor 

A paralisação dos caminhoneiros, 
e a consequente crise de abasteci-
mento que se espalhou pelo Brasil, 
gerou efeitos negativos sobre o 
humor dos consumidores paulis-
tanos. O Índice de Confi ança do 
Consumidor (ICC) caiu 8,4%, ao 
passar de 113,5 pontos em maio 
para 104 pontos em junho. Foi a 
maior queda na comparação mensal 
desde maio de 2015 e, com isso, o 
ICC atingiu o menor patamar desde 
novembro do ano passado. Em re-
lação a junho de 2017, o indicador 
registrou alta de 3,9%. A pesquisa 
é elaborado pela FecomercioSP e a 
escala de pontuação varia de zero 
a 200 pontos.

Os dois quesitos que compõem 
o indicador recuaram na passagem 
de maio para junho. O Índice das 
Condições Econômicas Atuais regis-
trou queda de 7%, ao passar de 83,8 
pontos em maio para 77,9 pontos em 
junho. Em relação a junho do ano 
passado, houve elevação de 10,1%. 
O Índice das Expectativas do Con-
sumidor caiu 9%, ao passar de 133,3 
pontos em maio para 121,4 pontos 
em junho. No comparativo anual, o 
índice ainda registrou alta de 1,5%.

Segundo a assessoria econômica 
da FecomercioSP, os resultados 
mostram que o receio dos efeitos da 
crise do abastecimento se abateu, 
de forma imediata, sobre os consu-
midores e alterou a visão de curto 
prazo. O cenário futuro também foi 
avaliado de maneira negativa, já que 
havia uma evidente desconfi ança na 
capacidade do governo de solucio-
nar a crise e dúvidas sobre como 
serão os próximos meses até o fi m 
do mandato (AI/FecomercioSP).
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Greve dos caminhoneiros fará 
infl ação acelerar este mês

A infl ação em junho deve se acelerar sob o efeito da crise de desabastecimento gerada pela greve dos 
caminhoneiros no fi m de maio

e do aumento projetado para 
passagens aéreas em julho, o 
BC espera por taxas de infl ação 
mais baixas. Segundo o Banco 
Central, isso deve ocorrer em 
razão da reversão dos efeitos 
do desabastecimento gerado 
pela greve dos caminhoneiros, 

o período favorável dos preços 
de alimentos e a elevada ocio-
sidade da produção no país.

Segundo o BC, para o ano, ape-
sar da aceleração projetada no 
curto prazo, a retomada da ativi-
dade econômica em ritmo mais 
gradual deve contribuir para 

a “manutenção da infl ação em 
patamar reduzido”. De acordo 
com o relatório, a previsão para a 
infl ação neste ano fi cou em 4,2%, 
abaixo da meta de 4,5%. A meta 
tem intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo (ABr).

Incerteza da Economia tem maior 
nível desde janeiro de 2017

destaque para a expectativa, 
calculado a partir das previsões 
dos analistas econômicos para 
taxa de câmbio e infl ação ofi cial, 
que subiu 21,5 pontos.

O componente de mercado, 
baseado na volatilidade do 

mercado acionário, cresceu 
10,3 pontos. Já o componente 
mídia, medido com base na 
frequência de notícias com 
menção à incerteza que saem 
na imprensa, subiu 4 pontos 
(ABr).

IGP-M acumula infl ação de 6,92% em 12 meses
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A desproporcionalidade 
das taxas de juros 

tributários

A Constituição Federal 

procura assegurar uma 

sociedade livre, justa 

e solidária a todos os 

cidadãos

Os tributos foram cria-
dos justamente para 
proporcionar a fonte 

de recursos necessária para 
o fi nanciamento deste Estado 
democrático de direito. Porém, 
deve-se reconhecer o fato de 
que o Brasil passa por uma 
profunda crise de legitimidade 
das atividades vinculadas ao 
Poder Público. 

Enquanto para o Estado a 
exigência de tributos, e toda 
burocracia dela decorrente, 
é justa e compatível com a 
complexidade do sistema, para 
os contribuintes a tributação 
possui um sentimento de 
injustiça e confi scatoriedade, 
em virtude de uma sintomática 
precariedade na gestão das 
fi nanças públicas. Isso por-
que se convencionou utilizar 
o aumento da arrecadação e 
da complexidade do sistema 
como soluções injustifi cadas 
às crises fi nanceiras e institu-
cionais, sem a devida análise 
da repercussão econômica 
destas medidas nos bolsos dos 
contribuintes. 

Afi nal de contas, tais práti-
cas contam com um grande 
aliado para sua concretização: 
o desconhecimento público 
acerca da real carga tributária 
e dos custos dela decorrentes 
que não se resumem à fi gura 
dos tributos, como nos casos 
dos deveres instrumentais 
(declarações, documentos fi s-
cais), multas e juros. Recentes 
pesquisas do IBPT indicam 
que o Brasil edita cerca de 
800 normas por dia, sendo 5,4 
milhões desde a promulgação 
da Constituição de 1988. 

Do total, foram editadas 
363.779 normas tributárias, o 
que representa mais de 1,88 
normas tributárias por hora 
em um dia útil. O Brasil, se-
gundo estudo do TMF Group, 
seria o segundo colocado no 
ranking dos países com maior 
complexidade fi nanceira de 
2017 no mundo. Dados rele-
vantes como estes demons-
tram que se trata de atividade 
humanamente impossível a de 
identifi car todas as possíveis 
alterações legislativas nos 
níveis municipal, estadual e fe-
deral, muitas vezes inteligíveis 
até mesmo pelos profi ssionais 
da área. 

Não são raras as vezes que 
o equívoco do contribuinte 
resulta na aplicação de severas 
sanções e atualizações, cujos 
montantes financeiros são 
incompatíveis com os supos-
tos equívocos. Os juros, por 
exemplo, podem signifi car o 
pagamento de montantes mui-
to superiores aos valores dos 
próprios tributos. Atualmente, 
utiliza-se como parâmetro de 

proporcionalidade a taxa Selic 
para a atualização de débitos 
de tributos administrados pela 
Receita, estimada em 6,5% 
ao ano. 

A própria legitimidade da 
Selic, formada pela correção 
monetária e juros de mora, já 
foi questionada nos tribunais 
em razão de sua oscilação man-
ter relação direta com o mer-
cado fi nanceiro e as decisões 
do Banco Central. No entanto, 
os tribunais manifestaram-se 
a favor da taxa em razão da 
existência de previsão legal 
e da limitação da aplicação 
do percentual de 1% ao mês 
previsto pelo Código Tributário 
Nacional. De todo modo, dada 
as diferentes competências 
em nível municipal, estadual 
e federal, a situação se agra-
va quando se adotam taxas 
distintas pelos demais entes 
federados. 

Cite-se, como exemplo, o 
estado de São Paulo que até o 
ano de 2017 aplicava a taxa de 
juros de mora para débitos tri-
butários estaduais no importe 
de 0,13% ao dia. Obviamente, 
a previsão dos juros paulistas 
(ao redor de 47% ao ano) fez 
surgir inúmeras discussões 
judiciais no Poder Judiciário 
de São Paulo, em razão dos 
percentuais serem totalmente 
desproporcionais e irrazoáveis. 

O questionamento, enfi m, 
chegou ao STF, o qual se ma-
nifestou no sentido de que o 
legislador estadual não poderia 
impor o pagamento de taxas 
de juros que extrapolam expo-
nencialmente a própria Selic. 
Afi nal de contas, os juros não 
possuem a função de punir o 
contribuinte. As discussões 
levaram a alteração da legisla-
ção paulista para a aplicação, 
a partir de 2017, da Selic, bem 
como a redução de multas 
igualmente desproporcionais.

Obviamente, a limitação é 
aplicável para todos os demais 
entes que possuem juros supe-
riores aos estabelecidos pela 
legislação federal. Ademais, 
mesmo após a redução das 
taxas aplicadas, cabem discus-
sões acerca dos juros calcula-
dos em razão de parcelamentos 
especiais e execuções fi scais 
ainda vigentes com base nas 
taxas majoradas. 

Infelizmente, tais incon-
sistências do sistema são 
totalmente incompatíveis com 
os objetivos constitucionais. 
Criou-se um sistema com-
plexo, com diferentes com-
petências, que demanda um 
número infi ndável de normas 
para serem compreendidas e 
cumpridas pelos contribuin-
tes, mas que, felizmente, não 
passam despercebidas ao con-
trole do sistema constitucional 
tributário.

 
(*) - É professora do MBA 

em Planejamento, Gestão e 
Contabilidade Tributária (TAX) da 

Universidade Positivo (UP).

Barbara das Neves (*)

A defesa do ex-presidente 
Lula entrou com novo recur-
so, dessa vez uma reclama-
ção constitucional, contra a 
decisão do ministro Edson 
Fachin que remeteu o mais 
recente pedido de liberda-
de do ex-presidente para 
julgamento do plenário da 
Corte. Os advogados de Lula 
argumentam que Fachin agiu 
de forma “arbitrária”, sem 
amparo em normas legais ou 
no regimento interno do STF, 
ao remeter o caso ao plenário, 
numa manobra para evitar que 
o ex-presidente fosse solto 
pela Segunda Turma.

Na peça, a defesa quer que 
a nova reclamação seja julgada 
por um dos outros ministros 
integrantes da Segunda Turma 
– Dias Toffoli, Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski e Celso 
de Mello. Os advogados pedem 
que seja concedida uma limi-
nar (decisão provisória) dando 
liberdade a Lula enquanto o 
caso não é apreciado na Segun-
da Turma, e não no plenário.

O pedido de liberdade esta-
va marcado para ser julgado 

Ministro do STF, Edson Fachin.
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A Justiça Federal em Bra-
sília aceitou ontem (28) 
denuncia apresentada pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) contra o empresário 
Joesley Batista, um dos donos 
da empresa e do Grupo J&F, e 
o ex-procurador da República 
Marcello Miller, pelo crime de 
corrupção. Com a decisão, 
também passaram à condição 
de réus Francisco de Assis e 
Silva, ex-executivo do grupo e 
um dos delatores, e a advogada 
Ester Flesch, uma das sócias 
do escritório de advocacia que 
contratou Miller.

De acordo com a denúncia, 
na gestão do então procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, Marcello Miller atuou em 
favor da J&F durante o proces-
so de assinatura do acordo de 
delação. Segundo a acusação, 
documentos trocados entre Mil-

ler e integrantes do escritório 
de advocacia que o contratou 
comprovariam o “jogo duplo” 
no caso. 

Segundo o MPF, Miller acei-
tou promessa de receber van-
tagem indevida no valor de R$ 
700 mil para orientar os admi-
nistradores da J&F a celebrar 
o acordo de confi dencialidade, 
que depois resultou no acordo 
de colaboração premiada.

Após o envio da denúncia, 
em nota, a defesa de Joesley 
Batista negou que tenha 
oferecido vantagens ao ex-
-procurador. Também por 
meio de nota, a defesa de 
Marcello Miller alega que a 
denúncia não especifi ca qual 
vantagem fi nanceira teria sido 
recebida pelo procurador da 
República e que a única oferta 
recebida foi a de emprego, que 
foi recusada (ABr).

Concedido 
habeas 

corpus a 
Cunha, que 

permanecerá 
preso

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do STF, concedeu on-
tem (28) um habeas corpus 
ao ex-deputado Eduardo 
Cunha, preso desde 19 de 
outubro de 2016. A decisão 
revogou um mandado de 
prisão expedido pela Justiça 
Federal do Rio Grande do 
Norte. No entanto, Cunha 
continuará preso em função 
de outros três decretos de 
prisão preventiva, proferi-
dos pelas JF-DF, onde ele é 
alvo da Operação Greenfi eld, 
e do Paraná, em decorrência 
da Lava Jato.

No Rio Grande do Norte, 
Cunha é investigado junto 
com o também ex-deputado 
do MDB Henrique Edu-
ardo Alves, na Operação 
Manus. Eles são suspeitos 
de receber recursos ilegais 
desviados da construção 
da Arena das Dunas, sede 
da Copa do Mundo de 2014 
em Natal, entre outras obras 
fi nanciadas com recursos 
públicos. “Expeçam alvará 
de soltura a ser cumprido 
com as cautelas próprias: 
caso o paciente não esteja 
recolhido por motivo diverso 
da prisão preventiva retrata-
da no processo da 14ª Vara 
Federal da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte”, 
escreveu Marco Aurélio 
Mello na decisão.

Em junho, Cunha foi con-
denado a 24 anos e 10 meses 
de prisão, pelos crimes de 
corrupção, pela JF-DF. Ele 
foi acusado de ter recebido 
propina de empresas inte-
ressadas na liberação de ver-
bas do FI-FGTS. Henrique 
Eduardo Alves também foi 
condenado no mesmo caso. 
Cunha foi condenado ainda 
a 14 anos e seis meses pelo 
TRF4, pelos crimes de cor-
rupção, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas. Em 
todos os casos, Cunha teve 
negado o direito de recorrer 
em liberdade (ABr).

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou o 
projeto que inclui no campo de 
atuação do SUS a formulação e 
a execução de uma de política 
de informação, assistência toxi-
cológica e logística de antídotos 
e medicamentos usados em 
intoxicações. O projeto defi ne 
assistência toxicológica como 
“o conjunto de ações e serviços 
de prevenção, diagnóstico e 
tratamento das intoxicações 
agudas e crônicas decorrentes 
da exposição a substâncias quí-
micas, medicamentos e toxinas 
de animais peçonhentos e de 
plantas tóxicas”. De autoria do 
senador Paulo Paim (PT-RS), o 
texto altera a lei do SUS. 

O parecer da relatora, depu-
tado Laura Carneiro (PMDB-
-RJ), foi favorável à proposta. 
“Ao revisarmos a lei, cons-
tatamos não haver nenhuma 
menção sequer à toxicologia”, 
disse. “Apesar de improvável, 
existe a possibilidade que al-
guém conteste judicialmente 
as ações do SUS no tocante à 

A relatora, Laura Carneiro, foi favorável à proposta.
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Dos 643 municípios 
avaliados no estado, 
177 (27,5%) tiveram 

índice “alto” e 462 (71,9%) 
“moderado”. Apenas quatro 
municípios paulistas tiveram 
desenvolvimento regular e 
nenhum teve baixo desenvol-
vimento. O estudo, divulgado 
ontem (28), adota uma escala 
que vai de 0 a 1 - quanto mais 
próximo de 1 maior o desen-
volvimento do município. 

As cidades são divididas 
em quatro categorias: baixo 
desenvolvimento (de 0 a 
0,4), desenvolvimento regular 
(0,4 a 0,5), desenvolvimento 
moderado (de 0,6 a 0,8) e 
alto desenvolvimento (0,8 a 
1). No ranking nacional, São 
Paulo fi cou com 200 coloca-
ções entre os 500 primeiros 
colocados, das quais 58 fi gu-
ram entre os 100 primeiros. 
“Quase um terço do estado 
encontra-se entre os 500 mu-
nicípios mais desenvolvidos 
do país”, concluiu o relatório. 
Para o coordenador de Estu-
dos Econômicos do Sistema 
Firjan, Jonathas Goulart, os 
resultados são fruto de uma 
boa administração nas áreas 
de educação e saúde nesses 

O município de Louveira fi cou em primeiro lugar do ranking de cidades com melhor índice de 

desenvolvimento municipal.
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São Paulo: 99% dos municípios 
têm desenvolvimento

alto ou moderado
O estado de São Paulo apresentou a maior proporção de municípios com desenvolvimento moderado 
ou alto entre todos os estados brasileiros, de acordo com a edição 2018 do Índice Firjan (Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) de Desenvolvimento Municipal  2018

municípios nos últimos anos.
“São municípios que têm 

uma atividade produtiva 
local bastante forte. E eles 
conseguiram transformar esse 
bom ambiente econômico 
em melhoras em educação e 
saúde”, analisou. Em primeiro 
lugar geral, Louveira obteve 
0,9006. Na sequência, está a 
cidade de Olímpia (0,8820) 
e, em terceiro lugar, Estrela 
do Norte (0,8810). O levanta-
mento destaca Louveira como 

sede de importantes empresas 
multinacionais e de logística. 
Ouvida, a prefeitura afi rma 
que a cidade tem como atrati-
vos a localização estratégica e 
mão de obra qualifi cada, além 
de leis criadas nos últimos 
anos que garantem facilidades 
e subsídios aos empresários. 
A prefeitura tem conseguido 
recursos federais para inves-
timentos.

Já Olímpia é apontada no 
relatório como importante 

destino turístico. A prefeitu-
ra do município assinou dois 
contratos de repasses destina-
dos a obras de infraestrutura 
urbana e ao turismo, principal 
atividade econômica da cida-
de. Parte da verba será des-
tinada à construção de salas 
de artesanato no Centro Cul-
tural e Turístico de Olímpia. 
Outra parte será destinada 
para a infraestrutura urbana, 
no recapeamento de ruas do 
município (ABr).

Lula recorre para que pedido de 
liberdade vá à 2ª Turma do STF

na sessão de terça-feira da Se-
gunda Turma do STF, a última 
antes do recesso de julho do 
Judiciário. O colegiado é, a prin-
cípio, o responsável por julgar 
ações penais contra pessoas 
que não sejam o presidente da 
República ou do Congresso, por 
exemplo. O caso foi retirado de 
pauta por decisão de Fachin, 
que julgou o pedido de liber-
dade prejudicado após o TRF4 
negar, seguimento ao recurso 
extraordinário.

A nova reclamação de Lula 
foi protocolada após a Segun-
da Turma do STF ter mandado 

soltar o ex-ministro José 
Dirceu, na mesma sessão em 
que o pedido de liberdade de 
Lula seria julgado. Dirceu foi 
solto, por 3 votos a 1, tendo 
como justifi cativa a mesma 
argumentação manejada 
pela defesa de Lula, de que 
o recurso extraordinário 
contra a condenação, a ser 
porventura analisado pelo 
STF, possui argumentos 
plausíveis, motivo pelo qual a 
prisão para execução de pena 
após condenação em segunda 
instância não poderia se dar 
de forma automática (ABr).

Assistência toxicológica no 
campo de atuação do SUS

toxicologia – possibilidade que 
será defi nitivamente afastada 
pela transformação em lei dessa 
proposta”, completou.

Paim apresentou o projeto 
após o incêndio na boate Kiss, 
em Santa Maria, que resultou 
na morte de 242 pessoas em 
janeiro de 2013. Muitas delas 
foram vítimas de intoxicação 
por cianeto, contido na fuma-
ça produzida pela queima do 

material sintético usado no 
revestimento das paredes e 
do teto da boate. Nos postos 
de atendimento da cidade e de 
municípios vizinhos não havia 
substância para combater a 
intoxicação.

Já aprovada pelo Senado, a 
proposta ainda será analisada 
em caráter conclusivo pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Justiça aceita denúncia 
contra Joesley e Miller



Gênero, raça, credo, 

origem, visão política 

e cultura. Nos últimos 

anos, a diversidade 

humana tem sido 

abordada de vários 

pontos de vista

Não à toa, entrou na pauta 
do mundo corporativo e 
impacta na política de 

contratação das empresas. E, 
em um mercado que aposta 
cada vez mais em organizações 
disruptivas, tem mostrado 
não ser apenas uma tentativa 
de fortalecimento de imagem 
das companhias, e sim uma 
estratégia fundamental para o 
crescimento e inovação.

De acordo com pesquisa 
realizada pela consultoria 
McKinsey and Co., as empresas 
que apostam em diversidade 
de gêneros têm probabilida-
de 21% maior de apresentar 
crescimento acima da média 
do mercado. Em caso de varie-
dade étnica e cultural, o índice 
é ainda mais impressionante: 
33%. 

Em outro estudo, elaborado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento de Relações 
Empresariais Internacionais 
(Ibrei), foi constatado que uma 
companhia poderia progredir 
até 3,75% se apostasse em 
um time com 50% de mulhe-
res e comissão interna para 
planejar e implementar ações 
para estimular a diversidade. 
Na Zendesk, acreditamos que 
diversidade é a presença da 
diferença. 

Temos mulheres em posi-
ções de liderança em ope-
rações nacionais, marketing 
continental e fi nanças global. 
Funcionários de todas as par-
tes do planeta. Confi amos em 
distintas origens, perspectivas 
e identidades para criar uma 
força que impulsione a ino-
vação, fomente a criatividade 
e oriente nossas táticas de 

negócios. Ecoamos em vozes 
múltiplas para levantarmos no-
vas ideias, serviços, produtos 
e, de fato, ter um pensamento 
multiplataforma.

Apostamos em muitos co-
laboradores que se encaixam 
entre os Millennials, a geração 
nascida entre 1980 e 1994. 
Entre nossos funcionários, 
69% está inserido nesta faixa 
etária e compartilha nossa 
visão de inovação e trabalho 
como meio de realização pes-
soal. Reconhecemos também 
a necessidade da experiência, 
abrindo espaço para a Gera-
ção X (nascidos entre 1965 
e 1979), que compõe 28% de 
nossa organização, e para os 
Baby Boomer (nascidos entre 
1945 e 1964).

É importante citarmos que 
diversidade e inclusão são fa-
tores interligados. Ambas são 
complementares e são parte 
das práticas de negócio das 
organizações. A inclusão cria o 
cenário para que a diversidade 
entre e seja valorizada por suas 
peculiaridades. É necessário 
ter o sentimento não somen-
te de estar presente, e sim o 
real entusiasmo de pertencer 
àquele ambiente. 

A nova era do mundo cor-
porativo valoriza as relações 
humanas. Seja no modo de 
pensar o relacionamento com 
o cliente, dando mais valor 
aos seus interesses e o colo-
cando no centro do negócio, 
ou formando uma equipe de 
funcionários que contemple 
diferentes perspectivas. A 
tecnologia, onde quer que ela 
nasça e seja aplicada, é uma 
aliada fundamental nas mu-
danças em nossa sociedade. 

A humanidade, porém, sem-
pre terá três fatores que jamais 
poderão ser automatizados: 
criatividade, comunidade e 
empatia. 

(*)- É head da Zendesk no Brasil 
(www.zendesk.com.br).

Diversidade não é clichê.
É estratégia de crescimento

Tatiana Piloto (*) 
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SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2018

DEMITIR FUNCIONÁRIO E RECONTRATAR COMO PJ
Empresa pretende demitir o funcionário e recontrata-lo como PJ, 
autônomo ou MEI, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROFISSIONAL LIBERAL QUE TEM FUNCIONÁRIOS QUE RECOLHE 
POR MEIO DO CEI, QUER ABRIR UMA EMPRESA DE SOCIEDADE 
LIMITADA E ELE TERÁ 99% DAS QUOTAS. PODE TRANSFERIR OS 
FUNCIONÁRIOS PARA ESTA NOVA EMPRESA?

Entendemos que se o empregador pessoa física encerra sua atividade 
como pessoa física para exercer a mesma atividade como pessoa jurí-
dica, é possível proceder com a transferência dos empregados, por se 
tratar de mudança na estrutura jurídica, o que não afetará os contratos 
de trabalho, conforme art. 10 da CLT.

INCLUSÃO DE DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE
Empresa é obrigada a conceder a inclusão do plano de saúde para os 
dependentes dos funcionários até que idade? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE MENOR DE IDADE
Quais as exigências para contratação de menor de idade entre 16 a 18 
anos, por contrato indeterminado? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO PELO INSS POR ACIDENTE DE TRABALHO E 
NESSE PERÍODO FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ, COMO PROCEDER?

O contrato de trabalho permanecerá suspenso enquanto efe-
tivamente durar o benefício previdenciário, conforme prevê o 
artigo 475 da CLT e a Súmula 160 do TST. A rescisão somente será 
procedida quando houver a cessação da aposentadoria por inva-
lidez (depois de finalizada a estabilidade) ou quando a mesma 
for convertida em aposentadoria por tempo de contribuição.

• • •

Sergio Stephano Chohfi Engenharia e Comércio S.A. CNPJ 61.360.442/0001-33 - Convocação - Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. Convocamos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 12/07/2018, às
10:00 horas, na sede da sociedade, com a seguinte Ordem do Dia: 1- Eleição de nova diretoria; 2- Análise e votação do Balan-
ço Patrimonial e das Demonstrações do exercício de 2017; 3- Mudança da sede da companhia; 4- Assuntos gerais. São Paulo,
29 de junho 2018. Lucienne Dib Chohfi - Diretora Presidente.

SERGIO STEPHANO CHOHFI ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ 61.360.442/0001-33

Relatório da Diretoria - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017
Srs.acionistas: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas rerefentes ao exercico encerrado em 31/12/2017. Estamos a
disposição dos Srs. para esclarecimentos que julgarem necessários. (a) Diretoria.
ATIVO 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 170.966,57 222.489,43
Caixa/Bancos 170.966,57 222.489,43
Ativo Não Circulante 101.088,00 101.088,00
Ações Companhia Brasileira de Habitação 101.088,00 101.088,00

TOTAL DO ATIVO 272.054,57 323.577,43

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante 233.372,16 242.120,90
Credores Diversos 233.372,16 242.120,90
Patrimônio Líquido 38.682,41 81.456,53
Capital Social 1.000.000,00 1.000.000,00
Resultado Acumulado (918.543,47) (892.854,31)
Resultado do Exercício Apuração (42.774,12) (25.689,16)
TOTAL DO PASSIVO 272.054,57 323.577,43

Demonstração Resultados Exercícios 31/12/2017 31/12/2016
Receitas não Operacionais - 13.351,22
Financeiras - 13.351,22
Custos 42.774,12 39.040,38
Locação, Instalação e Conservação 40.919,42 32.669,88
Financeiras 200,00 -
Tributarias 1.654,70 6.370,50
Resultado (42.774,12) (25.689,16)
Demonstração de Origem e Aplicações Recursos
Históricos 31/12/2017 31/12/2016
Lucro do Exercício (42.774,12) (25.689,16)
Total das Origens (42.774,12) (25.689,16)
Resultado acumulado (961.317,59) (918.543,47)
Total das Aplicações (961.317,59) (918.543,47)
Variação do Capital Circulante 918.543,47 892.854,31

Diretoria Executiva: Lucienne Dib Chohfi, Sergio Stephano Chohfi Filho e
Roberta Dib Chohfi.

Contador: Antonio Roberto Gorrão-TCCRC/SP1SP067727/O-0.
Valor da Ação 2017 2016
Valores em Reais R$ 0,04 R$ 0,08

Notas Explicativas: a) As presentes demonstrações financeiras foram elabo-
radas observando às disposições da Lei 6404/76 e tributárias vigentes. b) As
receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência. Parecer
Conselho Fiscal: Não foram designados membros para o Conselho Fiscal ten-
do em vista a empresa estar sem atividades. As demonstrações financeiras foram aprovadas em Assembleia Geral realizada em 16/03/2018.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.150
DISPONIBILIDADES         479
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.034

Poupança    1.034
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização   100
OUTROS CRÉDITOS      1.504

Rendas a Receber     119
Diversos    1.389
PDD - 4

OUTROS VALORES E BENS           33
Despesas Antecipadas    33

PERMANENTE           21
IMOBILIZADO DE USO   21

TOTAL  ATIVO   3.171

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         824
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             0

Ordens de pagamento em M.E.    0
OUTRAS OBRIGAÇÕES         824

Fiscais e Previdenciárias    566
Diversas    258

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.645
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.227

CONTAS DE RESULTADO       - 298
Receitas Operacionais     872
(Despesas Operacionais)   - 1.170

TOTAL  PASSIVO    3.171

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Maio de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ALICE SATIKO KAIMOTI, REQUERIDO POR 
ANDREA MIDORI KAIMOTI VARA - PROCESSO Nº1126420-68.2016.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/03/2018, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de ALICE SATIKO KAIMOTI, CPF 778.978.548-68, declarando-
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Andrea Midori Kaimoti Vara. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2018. 

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0506527-05.2000. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MACSANDER WILIAM 
DOS SANTOS CANTAGESSI, CPF 183.556.838-62, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum, também contra a EDUARDO CANTAGESSI e outros por parte de CLÁUDIO 
EMILIO MALETT e outros, objetivando a cobrança de R$ 188.862,54, a ser devidamente atualizado, 
referentes aos alugueres do imóvel situado à Rua Mazzini, nº 187, atualmente nºs 183, 185 e 191, 
Bairro do Cambuci, nesta Capital, vencidos e não pagos desde maio/92, bem como ao pagamento de 
custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2018. 

A decisão de aumentar a família pode 
ser desafi adora. Muitos fatores devem 
ser considerados, já que além da questão 
emocional, ter um fi lho exige disponibili-
dade de tempo e planejamento fi nanceiro. 
Segundo dados do IBGE, no Brasil, a cada 
hora nascem 321 bebês e para cuidar des-
sa legião de pequenos, os pais precisam 
fazer ajustes em seus orçamentos para 
que haja tranquilidade durante essa nova 
etapa da vida. 

O IQ360, mais completo guia de fi nan-
ças pessoais do Brasil, disponibiliza em 
seu site o simulador ‘A História dos Seus 
Filhos’, ferramenta que com algumas per-
guntas, consegue traçar o perfi l e apontar 
qual o valor de investimento necessário 

para a criação de um fi lho até os 23 anos 
de idade. 

“Para pais que já são investidores ou 
para aqueles que desejam ter uma vida 
fi nanceira mais tranquila, o simulador é 
uma ferramenta importante que traz a 
estimativa de valor necessário de investi-
mento na criação e educação de um fi lho. 
Saber esses valores ajuda no planejamento 
e organização, fazendo com que os pais 
consigam se programar e até mesmo fazer 
ajustes em aplicações e investimentos”, 
afi rma Antônio Rocha, especialista em 
fi nanças pessoais e CEO do IQ360. 

De maneira rápida, inteligente e inte-
rativa, a ferramenta com apenas algumas 
perguntas consegue traçar em segundos a 

estimativa de valor necessário de investi-
mento. São levados em consideração dados 
como o sexo da criança, a região de resi-
dência da família, educação, cursos, lazer, 
entretenimento, esportes, saúde, vestuário 
e mesada. Ao fi nal do cálculo, o simulador 
exibe o valor estimado, seguindo os dados 
e o padrão de vida dos pais. 

O site (https://www.iq360.com.br/) é um 
guia educativo de fi nanças pessoais que, 
por meio de ferramentas online, torna aces-
sível com segurança e rapidez, informações 
sobre investimentos, seguros e cotações. 
Possui em seu portfólio os produtos IQ 
Cartões, IQ Investimentos, IQ Seguros e IQ 
Empréstimos que conferem autonomia e 
praticidade no controle fi nanceiro (IQ360).

Globalmente, o índice é 
bem menor do que nas 
duas nações: 48%. Os 

dados são da pesquisa Global 
Advisor da Ipsos, que entre-
vistou 20,7 mil pessoas em 27 
países, incluindo o Brasil, entre 
os dias 20 de abril e 4 de maio. 
A margem de erro para o Brasil 
é de 3,1 pontos percentuais.

O resultado nos Estados Uni-
dos contrasta com a política de 
imigração do presidente Donald 
Trump, que ganhou a atenção 
do mundo todo na última sema-
na com as notícias de separação 
de pais e fi lhos que atravessam 
a fronteira sem todos os docu-
mentos requeridos. No início de 
maio, Trump determinou que 
todos os adultos que entras-
sem no país sem visto fossem 
processados criminalmente. 
Eles começaram a ser enviados 
para presídios federais, onde 
crianças não são aceitas. 

“A eleição de Donald Trump, 
com seu programa isolacionista 
e suas numerosas declarações 
polêmicas, pode parecer incom-
patível com o caráter inclusivo, 
ou tolerante, da sociedade 
estadunidense. Porém, é im-
portante lembrar que Trump 
não ganhou no voto popular, e 
que quem votou nele não ne-
cessariamente o fez pensando 
na questão da imigração. Assim, 
esses resultados podem até ser 
lidos como uma consequência 
da sociedade estadunidense às 
medidas e posições tomadas por 
Trump no campo social, e da 
imigração em específi co, desde 
sua eleição”, comenta a gerente 

EUA e Canadá são os países que mais 
aceitam imigrantes com cidadania

Oito em cada dez norte-americanos (78%) acreditam que um imigrante com cidadania é um cidadão 
“real” do país. No Canadá, 68% possuem a mesma opinião

Marie.
Globalmente, mais da metade 

dos entrevistados (52%) acredi-
ta que um imigrante com cida-
dania e que possui um emprego 
é um verdadeiro cidadão do seu 
país. O índice chega a 79% nos 
Estados Unidos e a 72% no Ca-
nadá e Austrália. O resultado no 
Brasil fi cou bem perto da média 
global: 49%. Entretanto, o imi-
grante com cidadania que não 
possui emprego não é conside-
rado um cidadão de verdade do 
país por 68% dos entrevistados 
na Malásia. A Hungria também 
possui um índice alto, de 65%. 
Cerca de dois terços dos entre-
vistados nos Estados Unidos 
(64%) acreditam que mesmo 
sem ter emprego, o imigrante 
com cidadania é um cidadão 
“real” do país.

 Os conhecimentos sobre o 
idioma falado no país mudam a 
percepção sobre os imigrantes. 
Para 54% dos entrevistados 
globalmente, o imigrante com 
cidadania que tem fl uência na 
língua é considerado um ver-
dadeiro cidadão do país. Por 
outro lado, quem não possui 
conhecimentos no idioma é 
considerado um cidadão real por 
apenas 32% no mundo. Metade 
dos brasileiros (48%) acredita 
que um imigrante com cidadania 
que possui fl uência na língua é 
um verdadeiro cidadão. Mas, 
quando o conhecimento no idio-
ma não é fl uente somente 29% 
afi rmam que o cidadão é “real”.

Fonte e mais informações: 
(https://youtu.be/eEm9d-
ve420s).

de atendimento da Ipsos Public 
Affairs, Marie Vialle Marchiori. 

Austrália (68%), México 
(64%) e Chile (63%) com-
pletam o ranking dos cinco 
primeiros países que têm uma 
visão mais inclusiva de nacio-
nalidade. O Brasil está abaixo 
da média global - 46% dos 
entrevistados consideram um 
imigrante com cidadania como 
um cidadão “real”. Por outro 
lado, 57% dos entrevistados da 
Malásia não consideram como 
um cidadão “real” um imigrante 
com cidadania. Hungria (54%), 
Sérvia (51%), Turquia (50%) e 
Polônia (47%) também fazem 
parte deste grupo.

Imigrantes não documentados 
que viveram a maioria da vida 
em um determinado país são 
considerados cidadãos reais por 
apenas 19% dos entrevistados 
globalmente. O México é a nação 
com o índice mais alto: 45%. 
Nos Estados Unidos, a taxa de 
aceitação é de 28%, e, no Brasil, é 

de 23%. A Malásia possui a maior 
rejeição para o tema: oito em 
cada dez (80%) afi rmaram que 
um imigrante ilegal que viveu a 
maioria da vida no país não é um 
verdadeiro cidadão. Completam 
o ranking dos países com maior 
rejeição: Hungria (71%), África 
do Sul (68%) e empatados Itália 
(64%), Rússia (64%) e Turquia 
(64%).

Nos 27 países pesquisados, 
58% veem os fi lhos de imi-
grantes nascidos e criados 
localmente como cidadãos 
“reais”, enquanto 21% dizem 
que são “não reais” e outros 
21% não têm certeza. Neste 
quesito, o Brasil apresenta re-
sultado acima da média global, 
com 67%. “O Brasil é um país 
muito miscigenado, raros são os 
brasileiros que não conseguem 
citar origens de outros países. 
Ou seja, uma pessoa que nasceu 
e cresceu no Brasil, indepen-
dente da origem dos pais, será 
considerada brasileira”, afi rma 
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Quanto custa ter um fi lho? Simulador calcula o valor até os 23 anos

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425 -Extrato da Ata da AGE Realizada em 12 de Junho de 2018
Data, Hora e Local: 12/06/2018, às 11h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de
Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação : Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalber to
Panzenboeck Dellape Baptista; a pedido do Sr. José Luiz Depieri, a tudo presente, secretariados pelo advogado
Dr. André Batista Corrêa Barreto. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1) Deliberar sobre o Paga-
mento de Dividendos, tendo em vista a manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma
data e com base nos resultados da Companhia, deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício
de 2017, Uma vez aprovado pela Assembleia Geral, o montante de dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos
acionistas em 26/06/2018, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 301.906/18-0 em 25/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425 - Extrato da Ata da AGE Realizada em 20 de Março de 2018
Data, Hora e Local:  20/03/2018, às 10hs, na sede social em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar,
alto de Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto Panzenboeck Dellape
Baptista; Secretária: Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. Deliberar sobre prestação
de aval à Biosintética em contrato de Contragarantia junto a Pan Seguros S.A. Conforme recomendado pelo Conselho
de Administração em RCA da mesma data, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições
decidiram aprovar que o Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. figure como avalista para sua subsidiária Biosintética Farma-
cêutica Ltda inscrita no CNPJ nº 53.162.095/0001-06 em Contrato de Contragarantia, celebrado em 04/08/2014 (“Con-
trato”), entre a Sociedade e Pan Seguros S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF no 33.245.762/0001-07 (“Pan”). Restou
esclarecido que este instrumento ampara a constituição de Seguro Garantia – Apólice nº 066532018000107750004476,
que garante ao segurado as obrigações do tomador nos autos de Processo Judicial originado do Procedimento
Administrativo Fiscal nº 16151.720221/2017-61, que trata de IRPJ e CSLL, na qual a Sociedade garantirá o cumprimento
das obrigações assumidas pela Biosintética Farmacêutica Ltda. junto à Pan no âmbito do Contrato. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 280.594/18-5 em 14/06/18. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 -NIRE 35.300.059.425 - Extrato da Ata da AGE Realizada em 20 de Março de 2018

Data, Hora e Local:  20/03/2018, às 13h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
201, 20º andar, alto de Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente:
Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista; Secretária: Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas
por unanimidade: 1. Deliberar sobre pagamento de dividendos.  Tendo em vista a manifestação do
Conselho de Administração sobre o assunto nesta mesma data e com base nos resultados da Companhia,
deliberaram aprovar o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2017. Os dividendos deverão ser pa-
gos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 280.597/18-6 em 14/06/18. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425- Extrato da Ata da AGE Realizada em 22 de Maio de 2018

Data, Hora e Local: 22/05/2018, às 11h, na sede social em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201,
20º andar, alto de Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto
Panzenboeck Dellape Baptista; a pedido do Sr. José Luiz Depieri, a tudo presente, secretariados pelo advogado
Dr. André Batista Corrêa Barreto. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. Deliberar sobre o Pagamento
de Dividendos. tendo em vista a manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e com
base nos resultados da Companhia, deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2017.  Uma
vez aprovado pela Assembleia Geral, o montante de dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas em
29.05.2018, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 280.599/18-3 em 14/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425 -Extrato da Ata da AGO Realizada em 25 de Abril de 2018

Data, Hora e Local:  25/04/2018, às 8h30, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, alto de Pinheiros, São Paulo/
SP,  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista;  e,
a pedido da Sra. Paula Regina Depieri, a tudo presente, secretariados pelo advogado Dr. André Batista Corrêa Barreto.
Deliberações aprovadas por unanimidade:  (i) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das
Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/17. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes
relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2017 foram devidamente publicados no DOESP e Valor
Econômico, em suas respectivas edições de 11/04/2018.  Analisada a matéria, concluíram os Acionistas, por unanimidade,
pela aprovação integral e sem ressalvas do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e
do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017.  (ii)  Destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Os acionistas aprovam a proposta da Adminis-
tração da Companhia para que a destinação do lucro líquido ajustado do exercício, seja destinada para pagamento de
dividendos e juros sobre o capital próprio da forma como segue:   a) para pagamento de juros sobre o capital próprio,
calculados sobre o patrimônio líquido do balanço da Companhia com saldo apurado em 30/11/2017, referentes ao
creditamento em 15.12.2017, deliberados pela AGE de 14.12.2017;  b) para pagamento de dividendos intermediários,
referentes ao creditamento em 21.12.2017, deliberados pela AGE de 21.12.2017;  c) para serem pagos como dividendos
adicionais, de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.  Fica esclarecido que o referido montante do lucro líquido
ajustado corresponde ao lucro líquido do exercício de 2017,  acrescida a realização da Reserva de Reavaliação, Reserva
de Reavaliação de Ativo Imobilizado. Por fim, diante do fato do saldo da reserva legal, somado às reservas de capital de que
trata o parágrafo primeiro do artigo 182 da LSA, ter ultrapassado um valor correspondente a 30% do capital social, os
Senhores Conselheiros recomendam que a Companhia opte por não constituir a reserva legal sobre o lucro líquido
auferido no exercício de 2017, em conformidade com o estabelecido no artigo 193 da mesma lei.  (iii) Fixação do limite
de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. Os Acionistas por unanimidade
aprovam a proposta da Administração, fixando como limite máximo de remuneração dos Administradores para o exercício
social de 2018, ficando o Conselho de Administração autorizado a proceder à divisão dos valores.  (iv) Eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. De forma unânime, os Acionistas neste ato elegem e reelegem
os membros do Conselho de Administração da Companhia: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista, RG nº. 16.720.530-
4 (SSP/SP), CPF/MF nº. 141.947.048-51; Alexandre Gottlieb Lindenbojm, RG nº. 16.315.359-0 (SSP/SP), CPF/MF nº.
164.226.798-82; Geraldo José Carbone, RG nº 8.534857-0 (SSP/SP), CPF/MF nº 952.589.818-00;  José Luiz Depieri,
RG nº. 9.784.395 (SSP/SP), CPF/MF nº. 054.984.728-62; Jonas de Campos Siaulys, RG nº. 9.190.480-8 (SSP/SP),
CPF/MF nº. 093.989.978-78; José Rogério Luiz, RG nº 11.420.902-9 (SSP/SP), CPF/MF nº 074.512.308-21;  Luiz
Antônio Martins Amarante, RG n.º 8.585.610-1 (SSP/SP), CPF/MF n.º 937.130.888-53; Luiz Carlos Vaini, RG
n.º 3.146.370 (SSP/SP), CPF/MF nº. 039.358.688-04; e Ricardo Panzenboeck Dellape Baptista, RG nº. 18.454.363-
0 (SSP/SP), CPF/MF nº. 285.286.318-93.  Os membros do Conselho de Administração ora eleitos e reeleitos tomarão
posse mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia e
expressamente declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia. Os
membros do Conselho de Administração são eleitos e reeleitos para um mandato de 1 ano, válido de 30.04.2018 até
30.04.2019, e deverão permanecer no exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores.  Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 281.381/18-5 em 15/06/18. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

Magenta Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 07.620.083/0001-60 NIRE 35.300.350.464

Ata da AGE Realizada em 15 de Janeiro de 2018
Data, Hora e Local:  15/01/2018, às 16h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de
Pinheiros, São Paulo, SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: José Luiz Depieri - Presidente, a
pedido de Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista, a tudo presente, Secretariado pela advogada Luciana Gualda dos
Santos Sasso. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1 - Deliberar sobre prestação de aval/fiança à
Magenta Agro S.A. Em razão da reestruturação das atividades agropecuária da Magenta Agro S.A os Acionistas, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam e aprovam a outorga de aval/fiança da Magenta
Agro, para assunção de dívidas das operações realizadas entre o Banco do Brasil, a Mafra e Propecus,
abaixo relacionadas. Empresa: Mafra - Contrato: Projeto ABC - BB - 21/01321-7 - Data Final: 15/06/2021 -
Data Inicial: 29/05/2013; Empresa: Mafra - Contrato: Finame PSI - 40/00825-8 - Data Final: 15/08/2024 -
Data Inicial: 14/08/2014; Empresa: Mafra - Contrato: Finame PSI - 40/00747-2 - Data Final: 15/10/2022 -
Data Inicial: 28/09/2012; Empresa: Mafra - Contrato: Finame PSI - 40/00739-1 - Data Final: 15/08/2022 - Data Ini-
cial: 13/08/2012; Empresa: Mafra - Contrato: Finame PSI - 40/00675-1 - Data Final: 15/09/2021 - Data Inicial: 08/
09/2011; Empresa: Mafra - Contrato: Finame PSI - 40/00674-3 - Data Final: 15/09/2021 - Data Inicial: 08/09/2011;
Empresa: Mafra - Contrato: FCO - BB - 40/00727-8 - Data Final: 01/06/2022 - Data Inicial: 28/06/2012; Empresa:
Propecus - Contrato: Projeto ABC - 21/01322-5 - Data Final: 15/06/2021 - Data Inicial: 29/05/2013; Empresa:
Propecus - Contrato: Finame PSI - 40/00803-7 - Data Final: 15/10/2023 - Data Inicial: 17/09/2013; Empresa:
Propecus - Contrato: Finame PSI - 40/00804-5 - Data Final: 15/10/2023 - Data Inicial: 17/09/2013; Empresa:
Propecus - Contrato: Finame PSI - 40/00748-0 - Data Final: 15/10/2022 - Data Inicial: 28/09/2012; Empresa:
Propecus - Contrato: Finame PSI - 40/00681-6 - Data Final: 15/12/2021 - Data Inicial: 17/11/2011. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 122.866/18-6 em 09/03/2018. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial

Pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE) 
mostra que 8,27 milhões de 
brasileiros vivem em áreas de risco 
em 872 municípios do país

Cristina Indio/ABr

Essas pessoas moram em 2,47 milhões de domicílios. 
Com o uso de metologia inédita, pesquisadores cru-
zaram dados do Censo Demográfi co de 2010 com 

informações do Centro de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden).

“É a primeira vez que se tem um cenário de qual é a 
população brasileira em áreas de risco”, disse o coorde-
nador de Geografi a do IBGE, Cláudio Stenner. A intenção, 
segundo ele, é gerar uma base de conhecimento que 
possa contribuir para a adoção de políticas públicas a 
fi m de evitar tragédias decorrentes de desastres natu-
rais. “A expectativa é que, em primeiro lugar, se gere a 
preservação da vida e, em segundo lugar, uma melhor 
mitigação dos efeitos em caso de desastre natural”.

O pesquisador afi rmou que a pesquisa População em 
Áreas de Risco no Brasil é o início de uma série históri-
ca que vai ocorrer sempre que houver a publicação do 
Censo Demográfi co. Segundo ele, apesar da informação 
demográfi ca, estar distante oito anos, ainda assim, tem 
um caráter estrutural, porque essa situação não muda 
tão rapidamente.

“A vantagem desse trabalho é que nos últimos cinco anos 
passamos desenvolvendo a metodologia e produzindo 
esses dados. Com o censo de 2020, 22 ou 23, ainda não 

está fechado o calendário, poderemos dar uma resposta 
muito mais rápida, com uma atualização maior e com-
paração com a situação de 2010 do que mudou nessas 
áreas”, acrescentou.

Destaques
Com a análise de 308 municípios, a Região Sudeste foi 

a que teve maior número de pessoas em áreas de risco 
(4,26 milhões), que signifi cam 9,8% da população total 

Número de brasileiros em áreas de 
risco passa de 8 milhões, diz IBGE

dessas cidades avaliadas, com destaque para os estados 
de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo registrou 1,52 
milhão de pessoas, ou seja, 6,8% da população dos mu-
nicípios monitorados. Minas Gerais somou 1,37 milhão, 

14,8% em áreas de risco.

Na outra ponta, a Região 
Centro-Oeste, que teve 19 
municípios monitorados, 
não ultrapassou o total de 
2 mil habitantes em áreas 
de risco em nenhum deles. 
A pesquisa indica que havia 
7,6 mil habitantes nessas 
localidades, o que representa 
0,3% da população total dos 
municípios acompanhados.

Stenner chamou a atenção 
que, entre os municípios, 
Salvador, com 1,21 milhão 
de pessoas (45,5% da popu-
lação total do município) é o 
que tem maior contingente 
em área de risco, seguido 
de São Paulo com 674,3 mil 
habitantes, mas nesse caso 
o montante representa 6% 
da população.

Tragédias
O estudo indicou ainda quantidade elevada de mo-

radores em áreas de risco em alguns municípios que 
enfrentaram tragédias após impactos decorrentes de 
deslizamentos causados por tempestades. Na região 
serrana do Rio, Petrópolis tinha 72 mil (24,4% do total 
da cidade), Teresópolis 45,7 mil (28%) e Nova Fribur-
go 33,6 mil (18,5%). Os três enfrentaram enxurradas e 
inundações em 2011, ano seguinte ao Censo que serve 
de base para o estudo.

Mais de 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco em 872 municípios do país, em 2,47 milhões de domicílios.

Prefeitura de Petrópolis/ABr

Teresópolis/RJ registrou grandes deslizamentos de terra.
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A pesquisa mostra que esse foi o maior desastre natural 
deste século e causou as mortes de 900 pessoas, atingiu 
mais de 300 mil em toda a região, além de provocar per-
das econômicas avaliadas em R$ 4,8 bilhões, segundo o 
Banco Mundial com dados de 2012.

“As consequências devastadoras desse evento corro-
boraram o consenso entre os especialistas de que a mag-
nitude de um desastre está intrinsecamente relacionada 
à interseção de fenômenos sociais, econômicos e demo-
gráfi cos, entre outros, que contribuem para aumentar a 
vulnerabilidade e exposição da população aos desastres 
naturais”, explicou Stenner.

Características 
sociodemográfi cas

O estudo analisou ainda características consideradas 
relevantes associadas ao perfi l sociodemográfi co da 
população em áreas de risco. Os pesquisadores consi-
deraram variáveis como as faixas etárias e as condições 
de acesso a serviços básicos, incluindo abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo.

Na avaliação da faixa etária verifi cou-se que as mais 
vulneráveis a desastres são as crianças e os idosos, que 
por maior dependência para locomoção e menor capaci-
dade de resistência a ferimentos necessitam de cuidados 
especiais. No caso das crianças, as menores de 5 anos são 
as mais vulneráveis e, no dos idosos, os com mais de 60 
anos. No total de municípios analisados no Brasil (872), 
17,8% dos moradores em áreas de risco eram crianças e 
idosos, faixas de idade mais vulneráveis.

O pesquisador informou que a Região Norte se des-
tacou pela maior concentração de crianças vivendo em 
áreas de risco. O estado do Acre teve 19,8%. O Pará e 
o Amazonas tiveram 19,2% cada um. “Esse é um fenô-
meno demográfi co da realidade dos estados da Região 
Norte, onde se tem um nível médio de fi lhos por mulher 
maior”, observou.

Stenner destacou também que, ao contrário do que se 
pode pensar, não é apenas a população com pior situa-
ção socioeconômica que mora em áreas de risco. “Essa 
não é uma característica exclusiva. Não é só população 
em dificuldade econômica que mora em área de risco”, 
ressaltou ao lembrar que na tragédia da região serrana 
em 2011 muitos condomínios de moradores de situação 
econômica mais elevada também foram afetados.

No entanto, o pesquisador acrescentou que no geral o 
processo de urbanização nas cidades brasileiras ocorreu 
de forma em que as classes mais favorecidas ocuparam 
as melhores áreas, enquanto restou para as de pior 
situação econômica um sítio urbano menos favorável, 
em encostas e em vales de rios. “Isso que gerou esses 
números de milhares de pessoas em áreas de risco”, 
completou.

Pelas características de água, esgoto e coleta de lixo, 
os pesquisadores puderam fazer a distinção dos tipos 
de moradias. De acordo com Stenner, novamente a 
Região Norte aparece em situação menos favorecida 
nos três requisitos, mas a falta de acesso à rede geral 
de esgoto ou fossa séptica, considerados formas ade-
quadas de esgotamento, é o fato mais preocupante. A 
Região Norte chega a 70,7% da população sem esse 
tipo de serviço. Nos estados do Amapá e do Pará esse 
percentual chega a 83,7% e 75,5% respectivamente. 
“O esgotamento sanitário se revela como grande pro-
blema nas áreas de risco. É a carência de um destino 
adequado”, acrescentou Stenner.



News@TI
participação de renomados especialistas, que compartilharão suas extensas 
experiências no assunto com muita didática e disposição para disseminar o 
tema. O evento vai discutir como as inovações no campo serão determinantes 
para o aumento da produtividade em todo o mundo, mostrando por que o 
Brasil deve se posicionar como o celeiro do mundo, com uma agricultura 
estruturada e sustentável (http://ahoyberlin.com.br/home/).

Fomentar a maturidade digital das empresas 
no Brasil

@Em um mundo onde a velocidade de transformação pode ser uma 
questão de sobrevivência é surpreendente saber, que um estudo 

recente da Bain & Company aponta que 55% dos executivos afi rmam: 
as companhias não inovam com rapidez sufi ciente. A Movile, que tem 
a tecnologia como essência de seus negócios, quer compartilhar seu 
conhecimento para mudar esse cenário no Brasil. A líder em market-
places móveis passa a apoiar o TransformaçãoDigital.com, ecossistema 
que conecta pessoas e empresas à transformação digital, para juntos 
desenvolverem iniciativas para fomentar o processo de inovação dentro 
de empresas de todo o Brasil. “Transformação digital é um assunto 
essencial em nossa visão, já que a tecnologia é nossa essência e é 
aplicada em todos os setores e projetos desde que nascemos. Hoje, já 
atuamos em quatro pilares com negócios com potencial global, mas 
continuamos sendo ágeis, enxutos e testamos a todo momento, sem-
pre usando tecnologia para facilitar esses processos. Como parte do 
nosso compromisso de empoderar  as pessoas, nossos atuais e futuros 
parceiros, queremos ajudar a democratizar todo o conhecimento ad-
quirido até agora para ajudar outras empresas a conhecerem o tema 
e passarem pela transformação digital”, explica Luciana Carvalho, 
diretora de Gente da Movile (https://transformacaodigital.com/).

 

Interromper transmissões piratas na Copa 
da Rússia

@Líder mundial em segurança de plataformas digitais, Irdeto está 
pronta para combater a pirataria na Copa da Rússia. Na edição 

passada, em 2014, a empresa identifi cou e conseguiu tirar do ar mais de 
3,7 mil transmissões ao vivo, os chamados streamings ilegais. No total, 10 
milhões de usuários tiveram o serviço pirata interrompido, perda estimada 
de US$ 120 milhões para as empresas que investiram na compra dos 
direitos de transmissão das partidas de futebol. De acordo com Gabriel 
Ricardo Hahmann, diretor de vendas para da América do Sul da Irdeto, 
“nossas soluções são automatizadas, detectam e interrompem transmis-
sões de vídeos, utilizando indexadores de pesquisa e até marcas d’água 
que são aplicadas nos fi lmes. Focamos campeões de audiência como o 
YouTube e ferramentas de buscas. Falamos em nome das empresas que 
adquiriram os direitos de transmissão e pedimos para interromperem 
o serviço.”  Segundo ele, as ferramentas conseguem identifi car os logos 
dos canais enviando alerta aos analistas para bloquearem a transmissão 
de qualquer programa irregular (www.irdeto.com).

MeetUp Blockchain Agro

@O Manual Blockchain, agregador de conteúdos colaborativo sobre 
inovação e tecnologias transformadoras, realiza no dia 17 de julho de 

2018 o MeetUp Blockchain Agro. Idealizado para ajudar leigos, curiosos, 
empresas e investidores do setor de agronegócios a compreenderem os 
benefícios e conceitos da tecnologia Blockchain, o encontro é fruto de uma 
parceria com a Ahoy! Berlin, espaço de inovação e coworking. Para mostrar 
como o Blockchain pode ajudar a transformar o mercado de Agro e a forma 
dos indivíduos conviverem e fazerem negócios, o MeetUp contará com a 
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Teorias opostas: existem 
diferentes estilos de 

aprendizagem?

Todo mundo que tenha 

interesse na área de 

educação provavelmente 

conhece alguma teoria 

sobre os estilos de 

aprendizagem

Não é raro ouvir alunos 
contando que são mais 
visuais, auditivos, entre 

outros, na hora de aprender. 
Pesquisas recentes, no entan-
to, estão colocando em xeque 
tais teorias, afi rmando que as 
pessoas possuem sim habili-
dades diferentes, mas que o 
uso delas não refl ete necessa-
riamente em um aprendizado 
maior. Seria o estilo de apren-
dizagem um dos maiores mitos 
da Educação atual?

Sobre este assunto, existem 
diferentes teorias amplamente 
aceitas pelos educadores. Al-
guns modelos mais conhecidos 
são Kolb (1984), Gregorc 
(1979), Felder e Silverman 
(1988), e VARK (1992). Ape-
sar das suas peculiaridades, 
todas elas têm como objetivo 
encontrar a melhor forma de 
aprendizagem do aluno para 
que o professor consiga esco-
lher as ferramentas adequadas 
de ensino. Assim, pode-se 
optar por fazer um seminário, 
indicar uma leitura silenciosa 
ou pedir para os alunos de-
senharem mapas e gráfi cos 
para aprenderem sobre um 
determinado assunto. 

O Questionário VARK (sigla 
de “Visual, Auditory, Reading 
and Kinesthetic”) foi desenvol-
vido por Neil Fleming depois 
de acompanhar mais de 9 mil 
aulas diferentes e perceber 
que apenas alguns professores 
eram capazes de conseguir a 
atenção de todos os alunos. 
Fleming começou a pesquisar, 
então, sobre como as pessoas 
preferem receber novas in-
formações. O resultado foi o 
Questionário VARK, uma lista 
de 16 perguntas que ajuda o 
aprendiz a descobrir se ele 
é do estilo de aprendizagem 
visual, auditivo, leitura/escrita 
ou sinestésico.

O questionário pode ser 
encontrado facilmente, em 
vários idiomas, com uma rápida 
pesquisa no Google. Muitos 
alunos e professores utilizam 
o teste como uma ferramenta 
de autoconhecimento e de 
preparação para aulas. Dessa 
forma, a teoria de Fleming 
defende que algumas pessoas 
aprendem mais através da 
visão, outras têm a audição 
como a melhor maneira captar 
uma nova informação, algumas 
precisam escrever ou ler para 
fi xar melhor um conteúdo, 
e outras precisam de uma 
experiência mais prática - ou 
sinestésica - para realmente 
aprender.

Se formos analisar, essa te-
oria faz muito sentido quando 
paramos para observar nossas 
habilidades. Cada indivíduo 
é único e possui diferentes 
habilidades, mas normalmente 
ele possui mais facilidade com 
uma habilidade ou outra. Por 
exemplo, uma pessoa pode 
escrever muito bem mas ter 
dificuldade para desenhar. 
Isso seria um indício de que 
a primeira pessoa aprenderia 
mais fazendo anotações e a se-
gunda, fazendo ou analisando 
desenhos e gráfi cos. 

A teoria VARK foi muito 
difundida principalmente no 
fi nal dos anos 80 e começo 
dos anos 90, provavelmente 
pelo novo posicionamento 
dos educadores, que busca-
vam promover a autoestima 
dos alunos. Dessa forma, o 
problema não seria o aluno ou 
o professor em si, mas que o 
estilo de aprendizagem correto 
não estava sendo utilizado. 

Pesquisas atuais, no entanto, 

têm destacado alguns indícios 
de que as coisas não são bem 
assim. Uma equipe da Univer-
sidade de Indiana, coordenada 
pela Prof. Polly Husmann, 
aplicou o Questionário VARK 
em centenas de alunos para 
determinar qual seria seu 
estilo de aprendizagem. Eles 
então desenvolveram estra-
tégias de estudo para cada 
grupo, baseadas na resposta 
do questionário. A pesquisa 
apontou que os estudantes 
não conseguiram estudar da 
maneira como teoricamente 
seria a mais fácil para eles, de 
acordo com a teoria VARK. 
Os poucos que seguiram as 
orientações, não obtiveram 
nenhuma melhora nos resulta-
dos das suas avaliações. Este 
estudo foi publicado agora, no 
mês de março, na Anatomical 
Sciences Education.

Outro estudo, publicado 
em 2017 na British Journal of 
Psychology, apontou que os 
alunos acreditavam que seriam 
capazes de memorizar melhor 
as informações que recebiam 
de acordo com seus estilos de 
aprendizagem. Alguém mais 
visual lembraria melhor de uma 
imagem, alguém auditivo lem-
braria melhor de um conteúdo 
narrado, etc. Porém, essa rela-
ção não se provou verdadeira 
nos testes posteriormente 
realizados. Dessa forma, o “tipo 
de aprendizagem” na verdade 
demonstraria apenas uma 
preferência pessoal, não tendo 
nenhuma relação comprovada 
entre preferência e capacidade 
de memorização.

Outra pesquisa interessan-
te, publicada no Journal of 
Educational Psychology, não 
encontrou qualquer relação 
entre preferência de apren-
dizado visual ou auditivo e 
performance em compreensão 
de textos escritos ou veicula-
dos em áudios. Na verdade, os 
alunos que foram apontados 
como visuais obtiveram um 
melhor resultado nos dois 
tipos de teste. A conclusão 
do estudo, no entanto, não é 
que esses alunos são melhores 
aprendizes, mas sim que os 
professores deveriam aban-
donar as estratégias voltadas 
apenas para seus aprendizes 
mais auditivos pois todos se 
benefi ciaram mais das estra-
tégias visuais.

Apesar de entender todo o 
apelo da teoria desenvolvida 
por Fleming, eu pessoalmente 
acredito mais no potencial das 
novas pesquisas. As pessoas 
possuem sim algumas habi-
lidades mais evoluídas, mas 
acredito que todas podem 
se benefi ciar dos diferentes 
estilos de ensino. Quando 
conseguimos unir diferentes 
estímulos, aumentamos o 
interesse do aluno que, natu-
ralmente, aumenta seu poder 
de concentração naquele 
momento. E é esse foco, essa 
imersão na experiência, que 
potencializa o aprendizado. O 
aluno não precisa necessaria-
mente ver, ouvir ou falar para 
aprender um conteúdo: ele 
precisa vivenciar aquela ques-
tão para realmente entendê-la. 
O estímulo aplicado não é o 
determinante, mas sim o seu 
grau de atenção. 

Vejo o Questionário VARK 
como uma ferramenta inte-
ressante, mas não determi-
nante no autoconhecimento 
para aprendizagem. Vale a 
pena apostar em diferentes 
ferramentas de ensino, mas o 
professor não deve se limitar 
a uma delas. A variedade traz 
riqueza para qualquer apren-
dizagem.

(*) É diretor geral da Telefônica 
Educação Digital – Brasil e 
especialista em Gestão de 

Conhecimento e Tecnologias 
Educacionais. Mais informações em 
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Com a chegada das Eleições 
de 2018 no Brasil, em outubro, 
André Gradvohl, professor de 
tecnologia da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp)  e membro sênior da 
maior organização mundial 
técnico-profi ssional dedicada 
a avanços tecnológicos para 
benefício da humanidade, 
defende a adoção da cripto-
grafi a – conjunto de técnicas 
pensadas para proteger uma 
informação ---  para um siste-
ma de votação eletrônica mais 
segura do ponto de vista da 
tecnologia.

“Existem hoje várias tecnologias que podem melhorar a segu-
rança das votações. A criptografi a é a mais utilizada hoje porque 
garante as propriedades quanto ao sigilo, e a integridade dos dados”  
. No entanto, segundo ele, há outros detalhes que precisam ser 
reforçados com tecnologias mais atuais. "O blockchain --- um banco 

de dados criptografado - tem o 
potencial de ser uma das tecno-
logias usadas para garantir as 
propriedades necessárias para 
o voto eletrônico. No entanto, 
para um país do tamanho do 
Brasil, mais estudos e adap-
tações são necessários antes 
que a tecnologia Blockchain 
seja colocada em prática.”, diz.

Gradvhol alerta ainda ao fato 
de que  há  poucas equipes 
com acesso aos detalhes do 
software e da urna em si, o que 
limita a quantidade de pessoas 
que podem pesquisar o código-
-fonte. Para ele, deveria haver 

um "fórum permanente" para avaliar o sistema de forma contínua 
e mais ampla, a fi m de encontrar falhas. “Fazendo diversos testes, 
eventualmente você vai encontrando brechas que vão levando 
a outras brechas e assim reduz as chances de falhas”, conclui 
Gradvhol (http://www.ieee.org.).

Especialista antecipa principais tecnologias que 
podem contribuir para a segurança das eleições

Antonio de Farias Leite Neto (*)

Para grande parte das pessoas, essa expressão pode incluir 
um imaginário futurista com muitos robôs e a inevitável 
refl exão sobre a quantidade de controle que a tecnologia 

exerce na sociedade atual. Dentro desse contexto, é difícil encon-
trar uma explicação clara sobre o que são esses locais conectados 
e como podem ser usados para trazer benefícios aos cidadãos, 
promovendo avanços signifi cativos para a vida em sociedade.

A boa notícia é que as cidades inteligentes representam um 
esforço real para promover a qualidade de vida nos centros 
urbanos e sua utilidade prática vai além de cenas futuristas. Os 
avanços já têm sido usados para atender às necessidades reais das 
pessoas em diversos aspectos, como mobilidade urbana, saúde 
pública, iluminação da cidade, na prevenção de acidentes, entre 
outros. Para entender a importância desse tipo de tecnologia, 
basta lembrar que, segundo a ONU, 70% da população mundial 
vai viver em grandes centros urbanos em 2020 – ou seja, se o 
trânsito nas metrópoles hoje já está ruim, pode piorar muito em 
dois anos sem um gerenciamento inteligente de informações.

Diante desse cenário, alguns países já perceberam que é neces-
sário buscar reforços. Na Espanha, o projeto Ciudad 2020 reúne 
institutos de pesquisa e inovação, universidades e empresas de 
tecnologia, entre elas a Indra, para discutir como conscientizar 
os cidadãos desse novo cenário e proporcionar a eles alternativas 
válidas de melhorar o trânsito e reduzir o consumo de energia. 
Para isso, são usadas ferramentas como Internet das Coisas, Big 
Data Analytics, Machine Learning e Internet do Futuro (pes-
quisas sobre novas arquiteturas para a web), além da realização 
de estudos sobre comportamento humano. A meta principal é 
atingir os chamados “Objetivos 20-20-20”, defi nidos pelo Conselho 
Europeu em 2007: reduzir 20% das emissões de gases de efeito 
estufa, produzir 20% de energia renovável e melhorar em 20% 
a efi ciência energética.

Também na Espanha, é de grande notoriedade o projeto de 
Logroño, capaz de permitir que o governo municipal desenvolva 
serviços avançados e reduza os custos de manutenção, economi-
zando energia e gerando um ambiente mais sustentável. Pode-se 
dizer que essa iniciativa já representa uma evolução em relação 
ao Coruña Smart City, desenvolvido anteriormente e referência 
mundial na solução de problemas em diversas áreas como segu-
rança, mobilidade, energia. O êxito destes projetos só foi possível 
graças à tecnologia inovadora empregada, a Minsait IoT SOFIA2, 
uma plataforma avançada capaz de integrar dados e recursos.

Como cidades inteligentes podem 
melhorar a vida nos centros urbanos
Há duas palavras que, quase sempre quando são ditas, provocam o efeito de trazer um ponto de 
interrogação na cabeça de grande parte das pessoas: “Cidades inteligentes”

Entre as mais recentes e inovadoras tecnologias disponíveis 
atualmente para gerenciar em tempo real e de forma centra-
lizada os diversos serviços e soluções das cidades está o City 
Landscape Manager (CLM), um centro virtual inteligente capaz 
de gerenciar tanto os eventos planejados como os que não estão, 
para que a tomada de decisões sejam imediatas. São enormes 
as possibilidades de ganhos com o uso deste tipo de tecnologia, 
como por exemplo a economia de mais de 35% do consumo de 
água para irrigação graças ao cruzamento de dados com o serviço 
meteorológico, ou 45% na conta energética de edifícios públicos.

Todos esses projetos são exemplos de soluções seguras e com 
alto grau de integração, dada a necessidade de resposta imedia-
ta exigida pelos cidadãos com foco em resultados e capazes de 
melhorar a qualidade de vida nesses locais. A tendência é a de 
que esse pensamento se consolide e seja disseminado em outras 
regiões, já que cidades inteligentes precisam da participação 
ativa dos cidadãos e dos órgãos de governo. É necessário que 
eles conheçam os serviços disponibilizados e sejam verdadeiros 
agentes de mudança. Na prática, isso acontece pelo acesso a 
alguns serviços úteis (como, por exemplo, o consumo de energia 
da própria residência) via smartphones ou tablets, com interações 
via notifi cações, recomendações e avisos personalizados.

É verdade que o caminho até atingir esses resultados ainda 
está sendo trilhado e, no mundo real, ainda existem muitos de-
safi os para serem superados. Ainda assim, um caminho possível 
envolve uma visão integrada das cidades tendo a tecnologia pre-
sente em diversos aspectos da cadeia, atendendo aos cidadãos 
sob um modelo efi caz. Sem dúvida, esta não é uma mudança 
que acontece do dia para a noite, mas é totalmente possível a 
partir de planejamento e com pleno envolvimento dos gestores 
das cidades. A partir do momento que serviços conectados es-
tiverem disponíveis de maneira efi ciente e homogênea, a custo 
mais baixo, será possível construir um futuro mais sustentável, 
inteligente e saudável.

(*) É diretor de Administração Pública e Saúde da Indra no Brasil.
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 29 de Junho de 2018. Dia de São Pedro e São Paulo apóstolos, 
Santa Judite, Santa Ema, São Anastácio, e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude 
é a paz. Dia do Pescador e Dia da Telefonista. Hoje aniversaria o ator 
Pedro Paulo Rangel que faz 70 anos, o apresentador Serginho Groisman 
que completa 68 anos, o ex-jogador de futebol Júnior que nasceu em 1954 
e a atriz Maria Maya que chega aos 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é charmoso e atraente, possui talento 
artístico e emocional. Dinâmico e dramático, você atrai naturalmente 
as pessoas devido à sua inteligência e compreensão. Aparentemente 
independente, é sábio o sufi ciente para perceber que não pode seguir 
sozinho na vida. É sempre muito inspirado nos seus pedidos e discur-
sos. Possui o dom da persuasão que o ajuda a convencer até mesmo 
os adversários. Em todas as situações, no entanto, propagará sempre a 
virtude e a verdade. No lado negativo precisa ter cuidado com o fana-
tismo e a hipocrisia.

Dicionário dos sonhos C A C H O R R O 

(CÃO) – O símbolo 
da amizade. Em geral é bom, tanto para a mulher quanto para 
o homem. Se correr em sua direção amigavelmente, felicidade 
no jogo durante sete dias. Afastando-se, não tente a sorte nos 
primeiros três dias. Latindo, questões com leis. Ouvindo seu 
latido, sem vê-lo, traição. Ser mordido, problemas. Vê-lo mor-
der: desgraças. Branco: doenças em pessoa conhecida. Preto: 
luto em família. Gordo: felicidade no jogo. Magro, prejuízos 
inesperados. Números de sorte:  18, 20, 25, 42, 51 e 87.

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

Esta sexta é o décimo sétimo dia da lunação. Mercúrio ingressa em Leão, signo onde transita até setembro, devido 

ao movimento de retrogradação que vai ocorrer em julho. Por isso esta fase vai pedir expressão da criatividade, 

mas também teremos que revisar a necessidade de impor as nossas ideias e buscar ser mais fl exíveis, aceitando o 

modo de pensar dos outros. A Lua em conjunção com Plutão deixa o astral muito intenso, o que pode gerar algumas 

crises. A Lua vai fi car fora de curso durante toda a sexta até ingressar em Aquário na madrugada de sábado.
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Alguém pode precisar de sua ajuda 
na intimidade para resolver algo 
difícil que exija esforço e empenho. 
Período bom para viagens e início 
de estudos e pesquisas. O momen-
to será bom para ler ou escrever, 
conversar e ter entendimento. 
78/478 – Verde.

O Sol em Câncer ajuda você a mudar 
a rotina e colocar as coisas em ordem. 
Mantenha contatos que impulsionem 
sua carreira profi ssional. Não conte 
com apoio familiar para as difi culda-
des fi nanceiras. A Lua em conjunção 
com Plutão deixa o astral muito 
intenso, o que pode gerar algumas 
crises. 12/612 – Azul.

Seja realista diante dos compro-
missos assumidos. Precisa tomar 
uma atitude adiada que foi adiada, 
para evitar perdas. Este é um dos 
dias mais negativos e perigosos, 
por isso deve ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. No 
fi nal do dia bom para divertimentos. 
37/137 – Amarelo.

No trabalho as renovações trazem 
novas ideias e interesses. Dedique-se 
a realizar os planos de renovação em 
andamento com calma e discerni-
mento. A intolerância e incapacidade 
de aceitação de conselhos podem 
levar a perdas e baixar seu ânimo 
pela manhã.  28/428 – Branco.

Com a Lua Cheia aumenta a sensibi-
lidade e a intuição. Esta é a sua fase 
mais delicada do ano, saiba esperar 
que o Sol entre em seu signo para 
colocar em andamento tudo o que 
vem planejando. Bom para compras 
já, mas evite se não tiver certeza que 
poderá pagar. 33/233 – Dourado.

Boa disposição para trabalhar e de-
senvolver sua carreira profi ssional. 
Evite preocupar-se tanto com os 
outros, deixe que cada um cuide 
de sua vida. Noite tem a tendência 
a desajustes e falta de sintonia com 
os pares nas atividades em geral. 
26/826 – Amarelo.

É tempo de viver a alegria nos re-
lacionamentos, tanto nos contatos 
sociais como profi ssionais. Procure o 
lado favorável em qualquer situação, 
é um momento realmente bom. Algo 
que ajude a relaxar será bem-vindo 
no fi nal do dia nesta sexta. 22/722 
– Verde.

A sua intimidade pode enfrentar 
contrariedades que sempre faz mui-
to mal para seu humor. Controle-se 
pela manhã evite compras, deixando  
para o sábado. Noite tem a tendência 
a desajustes e falta de sintonia com 
os pares nas atividades em geral. 
88/388 – Azul.

Evite fazer dividas que não tenha 
garantia de que poderá pagar. A 
Lua vai fi car fora de curso durante 
toda a sexta até ingressar em Aquá-
rio na madrugada de sábado. Há 
sensibilidade com maior entrega no 
relacionamento sentimental e na vida 
a dois. 95/395 – Cinza.

Precisa manter contatos e ampliar 
seu campo de ação no trabalho 
neste fi nal de mês. Atenção para 
não fi car se debatendo sem sair do 
lugar. Mantenha contatos profi ssio-
nais proveitosos nesta sexta e evite 
desavenças com seus pares a noite. 
36/436 – Amarelo.

Evite a inquietude e a insegurança 
diante de problema que serão re-
solvidos logo. A noite um momento 
para se apaixonar de novo pela vida 
e pelo que ela tem de bom. A Lua 
vai fi car fora de curso durante toda 
a sexta até ingressar em Aquário na 
madrugada de sábado.39/439 – Azul.

Organize suas atividades apostando 
naquilo que seja feito em longo prazo 
e bem pensado e analisado. Terá 
que equilibrar as atividades com as 
solicitações que tendem a aumentar 
em casa. Valorize as demonstrações 
de afeto, carinho e amor em seu 
ambiente. 23/223 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para ter paz no casamento e unir o casal: Escreva o 
nome dele 7 vezes, a lápis, num pedaço de papel branco e 
virgem, escreva o seu nome por cima do nome dele também 
7 vezes (as letras fi cam misturadas e, os nomes, ilegíveis), 
coloque este papel num potinho de vidro (pode ser aqueles 
de geleia ou conservas, com tampa). Coloque uma embalagem 
inteira de erva doce (um pacotinho de cerca de 50g, daqueles 
vendidos em supermercado). Complete com açúcar cristal 
até chegar à borda do pote e depois acrescente água aos 
poucos, para dissolver o açúcar. Depois de dissolver o açúcar, 
você tampa o pote, sacode bem e guarda num local onde 
ninguém veja e, de vez em quando, dê umas sacudidas nele.
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Nota
A quinta temporada do programa sociocultural “Arte nos 

Hospitais”, idealizado e produzido pela ONG Canto Cidadão 
levará teatro profissional gratuito a milhares de pacientes, 
acompanhantes e profissionais da saúde de hospitais pú-
blicos e filantrópicos da Grande São Paulo. O tema deste 
ano é “Onde nascem os encontros?”, com cenas inéditas 
criadas a partir das potências humanas que geram vontade 
de realizar encontros, e ainda melhor, bons encontros. Por 
exemplo, a mobilização que o amor é capaz de fazer na vida 
de alguém; a amizade que se estende por toda a vida; o aca-
so, que às vezes promove encontros surpreendentes; entre 
outras potências. Para tanto, as seis cenas contam episódios 
reais da vida das atrizes e atores do elenco.Nesta nova tem-
porada, as apresentações serão realizadas em 15 hospitais 
públicos e filantrópicos, em São Paulo-SP, Barueri-SP e 
São José dos Campos SP. Entre maio e novembro, serão 64 
visitas, com 576 cenas apresentadas em recepções, salas de 
espera, corredores, áreas internas, quartos e até em UTIs. 
Sobre Canto Cidadão – ONG que desde 2002 utiliza a arte, 
a comunicação e o protagonismo para sensibilizar e agir por 
meio de programas sociais nas áreas da saúde, educação e 
cultura. Suas atividades já beneficiaram diretamente mais 
de três milhões de pessoas. Site ( www.cantocidadao.org.br).

 Cena da peça “O Planeta dos Esquecidos”.

A peça “O Planeta dos Esquecidos”, que se passa no 
ano de 2087, mostra o planeta Terra devastado por um 
vírus que já dizimou parte da humanidade. Nessa época 
vive Cora Corada, uma jovem sagaz que está imune e 
mora, juntamente com Malone (um misterioso senhor 
de personalidade infantil) e Íris (inteligência artifi cial) 
em uma pequena construção em meio ao vazio. Sua ro-
tina muda com a chegada de Hector, um clone vindo de 
Dynamo, planeta para onde foram levados, na metade 
do século XXI, os ricos, os líderes mundiais e o material 
genético dos “melhores” seres humanos da Terra. A partir 
desse encontro no planeta esquecido, os rumos da exis-
tência humana, bem como o futuro dos dois mundos, se 
transformarão para sempre. Com Francis Helena Cozta, 
Luccas Papp, Raissa Chadad e Wilson Gomes.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Perdizes, 
tel. 3868-2535. Sábados às 18h30, Ingresso: R$ 60. Até 
28/07.

O Grupo Triii e o grupo Pim Pau. 

Do repertório do Triii, músicas 
como O Tomate e o Caqui, AE-
IOU, Viro, Vira, Virou, e com-

posições argentinas do Pim Pau, como 
Tucumpá e La Mascota. Com linguagens 
artísticas muito próximas, o resultado 
desse encontro é um show com mo-
mentos de interação com crianças e 
familiares, pela criatividade e sensibili-
dade das músicas e brincadeiras, além 

de um sotaque que mistura os temperos 
sonoros dos dois países. O Grupo Triii é 
formado por Ed Encarnação (bateria e 
voz), Fê Stok (guitarra e voz) e Marina 
Pittier (voz). O Pim Pau é formado por 
Lucho Milloco (percussão, guitarra e 
voz), Eva Harvez (percussão e voz) e 
Cássio Carvalho (guitarra, cavaquinho, 
pandeiro e voz). O Pim Pau tem o jogo 
como eixo central de suas atividades. 

Sua proposta é fazer com que crianças 
joguem através da arte e aprendam 
através do jogo. O grupo é composto 
por Lucho Milloco (percussão, guitarra 
e voz), Eva Harvez (percussão e voz) e 
Cássio Carvalho (guitarra, cavaquinho, 
pandeiro e voz).

 
Serviço: MorumbiShopping, Av. Roque Petroni Junior, 

1089. Sábado (30/06 e domingo 01/07) às 16h. Ingressos: 
R$ 60 e R$ 30 (meia).
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O Grupo Triii e o grupo Pim Pau. 

icas de um sotaque que mistura os temperos Sua proposta é fazer com que crianças 

Mistura 
latina

O Grupo Triii se encontra com 
o grupo Pim Pau, convidado 
diretamente da Argentina, 
para fazer um show cheio 
de música “y juegos”. 
Canções daqui e de lá se 
misturam fazendo o público 
dançar e cantar junto, com 
brincadeiras divertidas e 
criativas
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Felipe D’Orazio

Felipe D’Orazio mescla seu trabalho autoral com canções 
de grandes artistas do cenário internacional e da música 
popular brasileira, como Cazuza, Elis Regina, Tiago Iorc, Ed 
Sheeran, Bruno Mars e Amy Winehouse, que são suas refe-
rências musicais.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira César, 
tel. 3146-7405. Domingo (1) às 16h. Entrada franca.

Dance

Suspense
Divulgação

Clareza
Construa uma base sólida e observe como seus esforços geram o que 
você escolheu. Vocês são os arquitetos de seus sonhos e objetivos e 
torná-los tangíveis em seu plano é muito mais fácil quando você vê a 
grande cena e a importância de trabalharem juntos como uma equipe 
para um objetivo comum. Na maior parte do tempo esta marca é per-
dida porque as pessoas estão muito ocupadas cuidando de “mim”, ou o 
que é para “mim”, e assim, vocês esquecem que juntos vocês são mais 
fortes. Tire um tempo para ganhar alguma clareza em uma escala maior, 
especialmente se você achar que as coisas têm sido particularmente 
desafi adoras ultimamente. Há uma razão e, às vezes, é apenas que você 
simplesmente não está ciente dos efeitos de suas ações. Aproveite esse 
tempo para encontrar seu centro, reagrupar seus pensamentos e senti-
mentos e confi ar que as leis universais funcionam através de você. Veja 
claramente a verdade através de olhos bem abertos, este é um momento 
de clareza e de maior compreensão.  Pensamento para hoje: Recue por 
um momento e reagrupe-se, retire-se, renove seu compromisso e obtenha 
uma perspectiva mais clara sobre o processo de sua vida.  E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
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O saneamento básico 

no Brasil é uma 

das questões mais 

preocupantes em 

relação à população, 

especialmente a mais 

pobre, já que na prática 

acaba sendo um grande 

problema de saúde 

pública 

Conforme o Sistema 
Nacional de Infor-
mações sobre Sane-

amento (SNIS), até o ano 
passado, 50,3% dos brasilei-
ros continuam sem a coleta 
de esgoto e somente 83,3 % 
dos habitantes têm acesso ao 
abastecimento de água. Os 
números reconhecidamente 
são decepcionantes para 
uma nação que sonha em 
ser desenvolvida em breve, 
e que efetivamente deixe de 
ser o país do futuro e passe a 
se tornar o país do presente.

O saneamento raramente 
tem sido bandeira de boa 
parte da classe política, 
talvez porque essa área da 
infraestrutura seja mais ou 
menos invisível aos olhos 
da população e não possa se 
tornar uma propaganda mo-
numental como tem ocorrido 
com novos viadutos, pontes, 
túneis, estradas e outras obras 
civis, que por sinal, também 
são bastante necessárias, na 
maior parte das vezes. 

Para muitos legisladores ou 
mandatários, o saneamento 
pode signifi car apenas uma 
placa com um punhado de nú-
meros, já que um bom número 
de obras se esconde debaixo 
do chão. É como um iceberg 
onde se enxerga apenas sua 
ponta singela, quando o gros-
so de muitos projetos está 
encravado nas profundezas 
do subsolo.

É muito triste saber que mais 
de 100 milhões de brasileiros 
ainda usam paliativos para 
eliminar seus dejetos domés-
ticos. Para isso, empregam 
há séculos como alternativas 
a fossa sanitária ou esgoto 
direcionado para os rios, que 
vale ressaltar, nas grandes 
cidades, em sua maior parte 
estão mortos. Desde a sanção 
da Lei do Saneamento Básico 
em 2007 até o ano passado, o 
crescimento das redes de es-
gotos foi desolador, acendendo 
apenas 8,3 pontos percentuais, 
ou seja, de 42% da população 
chegou-se a tão-somente 
50,3% dela, o que na prática 
signifi ca pouco mais da sua 
metade. 

O índice de esgoto tratado, 
por sua vez, subiu de 32,5% 
para 42,7% no mesmo período, 
ou seja, 10,2 pontos percentu-
ais. Uma evolução muita tímida 
para quem tem a pretensão de 
ser um Estado desenvolvido 
e provedor de saúde. No caso 
do abastecimento de água os 
números são melhores, mas 
também não chegam a ser 
absolutamente animadores, 
pelo contrário. Em oito anos, 
houve um aumento de apenas 
2,4 pontos percentuais, par-
tindo de 80,9% em 2007 para 
83,3%, em 2015.

No período entre 2007 e 
2015, duas regiões puderam 
ilustrar o problema por outro 

ângulo. A região Sudeste, por 
exemplo, apresentou os me-
lhores indicadores, tendo sua 
população assistida em água 
(91%), tratamento de esgoto 
(47,4%) e esgoto (77,2%). 
Por outro lado, a região Norte, 
demonstrou os menores indi-
cadores. Somente 56,9% dos 
seus moradores têm acesso à 
cobertura de água; 16,4% são 
benefi ciados pelo tratamento 
de esgoto e somente 8,7% de-
les têm efetivamente esgotos. 

Em razão da complexidade 
maior das cidades brasileiras, 
há uma demanda por novas 
medidas e instrumentos, bem 
como da escolha precisa de 
tecnologias, que melhorem 
os índices de desempenho, 
por exemplo, em estações de 
tratamento. A Ecosan, líder 
em soluções e integradora em 
tratamento de águas e esgo-
tos, desenvolveu um estudo 
das condições de formação 
de controle de compostos 
químicos e ácidos para dife-
rentes técnicas de tratamento 
da água.

Por meio dessa pesquisa 
científi ca, optou-se por um 
tratamento avançado pelo 
qual trabalha com processo de 
absorção, coagulação oxidati-
va e desinfecção controlada 
em tempo real, para evitar a 
formação de orgânicos clora-
dos na própria estação. Em 
outras palavras, a tecnologia 
impede a formação de com-
postos químicos orgânicos 
que contém carbono e fl úor 
no próprio tratamento e na 
distribuição da água. 

Essa nova possibilidade de 
ação procura criar um macro-
ambiente saudável, conhecido 
tecnicamente como ‘higidez 
ambiental’, que age por in-
termédio do abastecimento 
de água potável, coleta e dis-
posição de resíduos sólidos, 
controle de líquidos e gasosos, 
promoção da disciplina sanitá-
ria de uso do solo, drenagem 
urbana, do controle de doen-
ças transmissíveis e outros 
serviços e obras especializadas 
neste contexto. 

O objetivo seria essencial-
mente proteger e melhorar 
as condições de vida urbana 
e rural. Há outras tecnologias 
sanitárias disponíveis tam-
bém em progresso como os 
métodos de dessalinização e 
reuso da água. Atualmente 
as regiões metropolitanas já 
estão sofrendo com escassez 
de água, gerada pela disputa 
do recurso natural entre casas, 
indústrias e propriedades 
rurais. Sem falar, que muitas 
fontes de água estão degradas. 

Para a coleta e reuso local 
de água, o sistema de mem-
branas para tratamento da 
água, por exemplo, tem se 
mostrado bastante viável e 
acessível. Nas últimas déca-
das, a tecnologia em razão das 
exigências ambientais ganha 
força. A dessalinização tem 
mostrado sua importância 
nesse momento, porque até 
2025, estima-se que haverá 
escassez ‘econômica’ de água 
em quase toda a América La-
tina, inclusive no Brasil.

 
(*) - É presidente executivo da Ecosan 
Soluções e Equipamentos ambientais 

e vice-presidente do Sindesam 
(Sistema Nacional das Indústrias 

de Equipamentos para Saneamento 
Básico e Ambiental).

A questão
do saneamento 
básico no Brasil

André Telles (*)

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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Cônsul geral da Austrália no Brasil, Greg Wallis.

Com isso, o país mantém 
sua posição de principal 
parceiro comercial da 

Austrália na América Latina. 
Entre as empresas australianas 
que investem em terras brasi-
leiras, os principais destaques 
são Macquarie, QBE, Goodman, 
BHP-Billiton, Brambles, Seek, 
Carsales, CottonOn, NuFarm, 
Karoon, Ansell, Amcor e Pacifi c 
Hydro. 

Na avalição do cônsul geral 
da Austrália no Brasil, Greg 
Wallis, o potencial agrícola, 
somado aos recursos naturais 
e de fabricação, torna o Brasil 
o país mais atrativo da América 
Latina para as grandes corpo-
rações. “Os investimentos são 
muito diversifi cados e vão além 
do setor de mineração, como a 
produção de minério de ferro 
e a exploração de petróleo. A 
Austrália fez, ainda, grandes 
investimentos em energia 
renovável, logística, serviços 
on-line, manufatura, agrone-
gócios, serviços fi nanceiros, 
seguros e varejo de moda, no 
Brasil”, afi rma Wallis.

Brasil é o principal 
destino de investimentos 
australianos na A.Latina

De acordo com levantamento publicado pelo Australian Bureau of Statistics (ABS), agência australiana 
de estatísticas, o maior país da Oceania já fez investimentos diretos acumulados de cerca de US$ 3,33 
bilhões no Brasil
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ris nó para a competitividade e 
produtividade brasileira, co-
locando o país na incômoda 
125ª posição no ranking dos 
países que oferecem mais 
facilidades para as empresas 
fazer negócios. Wallis explica 
que esses fatores inibem e, até 
mesmo, fazem com que as em-
presas australianas desistam 
de investir no Brasil.

“Muitas corporações priori-
zam os mercados americano, 
europeu e asiático porque são 
mais fáceis e próximos. Mas, é 
preciso levar em consideração 
que, para ser uma empresa 
verdadeiramente global, é 
necessário estar presente em 
um mercado tão grande quan-
to o brasileiro. Diante disso, 
é preciso fazer uma avaliação 
mais detalhada em relação 
aos investimentos, estudando 
e avaliando como garantir 
retorno e crescimento susten-
tado”, afi rma o representante 
diplomático. “É preciso estar 
atento a este ponto de vista e 
lançar um novo olhar sobre o 
país”, completa (ABS).

O cônsul destaca outro 
ponto importante que atrai 
o interesse dos australianos. 
“Depois de passar por uma 
profunda e prolongada reces-
são, o país dá sinais de recu-
peração. Além disso, temos 
a nona maior economia do 
mundo e um mercado consu-
midor de cerca de 140 milhões 
de pessoas, o que estimula 
investimentos e negócios na 

área de serviços domésticos, 
varejo e comércio on-line”, 
completa Wallis.

Para o diplomata, esse 
potencial seria mais bem 
aproveitado se o Brasil con-
tasse com um ambiente mais 
favorável para os negócios, 
sem uma pesada burocracia 
e com um regime melhor de 
tributação. A carga de im-
postos representa um grande 

Segundo pesquisa, o alvo desses jovens 
está voltado para os programas de estágio, 
que se tornam cada vez mais atraentes.

Com uma rotina agitada, entre provas 
e trabalhos acadêmicos, e ávidos pela 
rápida inserção no mercado de trabalho, 
os alunos de graduação estão em busca 
de oportunidades que, além de contribuir 
para a formação profi ssional, ainda se 
encaixem entre suas tarefas. Os dados 
são resultado de uma pesquisa realizada 
pela Companhia de Estágios – consultoria 
e assessoria especializada em programas 
de estágio e trainee – e revelam que, entre 
os principais objetivos desse grupo, está a 
vontade de adquirir experiência ainda na 
faculdade para ter um diferencial compe-
titivo no mercado, por isso, os programas 
de estágio saem na frente em relação ao 
mercado celetista. 

O principal atrativo da modalidade, à 
princípio, é a carga horária reduzida, mas, 
de acordo com especialistas do setor, ou-
tros prontos vêm chamando a atenção dos 
estudantes e tornando o estágio a opção 
mais cobiçada pelo grupo. De acordo com 
a Carta de Conjuntura, publicada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), os jovens, que historicamente 
já sofrem para ingressar no mercado de 
trabalho, foram os mais afetados com o de-
semprego gerado pela recessão econômica 
do país nos últimos anos. O estudo revela 
que, além da difi culdade maior para con-
seguir uma vaga, o grupo também possui 
mais chances de demissão.

Para corroborar essas informações, 
o relatório da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgado pelo IBGE revela 
que, no primeiro trimestre desse ano, o 
desemprego cresceu em todas as faixas 
etárias em relação ao fi m do ano passado, 
mas, proporcionalmente, a parcela jovem 
da população foi a mais afetada (entre 14 
a 24 anos). Segundo a análise, o número 
saltou para 5,6 milhões de desempregados 
nessa faixa etária, 600 mil a mais frente à 
2017 (+11,9%).  

Diante desse cenário desfavorável no 
quadro formal, aqueles que ainda frequen-
tam as salas de aula, procuram alternativas 
para não fi carem à margem do mercado, 
e, entre elas, os programas de estágios 
vem se destacando. A pesquisa “O Perfi l 

Com foco no diploma, estudantes priorizam vagas 
que permitem conciliar trabalho e faculdade

do candidato a vagas de estágio em 2018”, 
que contou com 5.410 participantes de 
todas as regiões do país, identifi cou que, 
entre os estagiários em atuação, 47% tem 
como prioridade poder conciliar o trabalho 
com os estudos e considera essa a maior 
vantagem do programa. 

Evidenciando o caráter complementar 
que o estágio tem na vida acadêmica do 
estudante, 37% desses jovens afi rmam que 
a oportunidade de colocar em prática o 
que é apreendido na faculdade é o ponto 
principal, já para 11% desse universo o 
maior benefício está na chance de aprender 
sem sofrer a pressão de um cargo efetivo.

Em relação à carreira, o levantamento mos-
tra que, no momento, a maior preocupação 
dos estagiários é fi nalizar os estudos (24%) 
e adquirir experiência para se tornar mais 
competitivo no mercado de trabalho (24%). 
Entre aqueles que ainda estão em busca de 
uma oportunidade, 74% procura, exclusiva-
mente, por uma vaga de estágio, seguidos por 
quem é indiferente ao tipo de modalidade 
e, em último lugar, aparece quem opta por 
um contrato formal no mercado celetista.

De acordo com Tiago Mavichian – diretor 
da Companhia de Estágios – essa procura 
acentuada se deve a alguns outros fatores 
também: “A jornada mais curta é apenas 
um dos atrativos que chamam a atenção 
dos estudantes. É claro que é um fator 
de peso porque se encaixa perfeitamente 
à realidade que eles estão vivendo no 
momento, mas não é o único. Diferente 
do mercado celetista, no qual, segundo 

os dados do IBGE, a recessão ainda está 
desacelerando, os programas de estágio já 
estão recuperados. Nossos dados internos 
mostram que o setor está reagindo num pas-
so mais animador do que as vagas formais. 

Para se ter ideia, o número de opor-
tunidades anunciadas em 2017 foi 19% 
maior frente ao último ano, o que supera 
os postos perdidos em 2016. Portanto, 
diante do saldo negativo da CLT, o estágio 
é, no momento, a melhor alternativa para 
o jovem”. O especialista ainda explica que, 
além do encolhimento dos postos formais, 
os jovens estão migrando para o estágio em 
virtude também de outras razões, como o 
fato de não ter que concorrer com profi s-
sionais mais experientes, ou mesmo, de 
não precisar comprovar experiencia prévia 
para concorrer a vaga.

“Os índices mostram que, nos dois últi-
mos anos, os estudantes têm priorizado a 
busca pelo estágio, participando, inclusive, 
de mais entrevistas nessa categoria em 
detrimento das vagas efetivas. Tanto que, 
no último triênio, o número de candidatos 
inscritos em busca de vaga aumentou mais 
de 20%” – acrescenta Mavichian. Um dos 
efeitos da alta procura é a disputa acirra-
da. Foram mais de 200 mil inscritos para 
os processos seletivos realizados pela 
recrutadora em todo o Brasil, somente em 
2017. E, engana-se quem atribui essa alta 
à facilidade das entrevistas, pelo contrário. 

De acordo com a pesquisa, a maioria dos 
participantes não vê diferença no nível de 
competitividade/difi culdade dos processos 
para vagas de estágio ou celetistas. Embora 
os programas de aprendizagem sejam volta-
dos, exclusivamente, para os estudantes e 
não exijam experiência anterior na área, o 
aumento da demanda tornou mais rigorosos 
os fi ltros dos recrutadores para identifi car 
melhor o perfi l mais indicado a cada vaga.

A boa noticia é que a expectativa do setor 
continua favorável e a previsão é de cresci-
mento. Mavichian afi rma que a boa fase que 
o mercado de estágio atravessa atualmente 
tende a ser ainda mais positiva diante dos 
índices encontrados: “A projeção para 
2017 foi superada e a tendência é que o 
saldo desse ano continue aumentando. A 
estabilização do mercado é um indicativo 
de que as empresas estão se recuperando 
e, consequentemente, os postos podem 
ser retomados. Mas, vale lembrar que, em 
contrapartida, a concorrência também 
continua crescendo, portanto, para se 
destacar é preciso investir em qualifi cação 
e se preparar”, conclui o especialista.

Fonte: Companhia de Estágios/PPM 
Human Resources.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3043-4171

Experiência de compra 

é o termo da vez no 

varejo brasileiro 

Facilitar o acesso a ca-
nais digitais, apostar 
na personalização e 

proporcionar a sensação de 
exclusividade são ações im-
prescindíveis para quem quer 
apresentar seus produtos a 
consumidores cada dia mais 
exigentes e seletivos. Atentos 
a esse cenário, os varejistas já 
perceberam que as novas tec-
nologias são a chave para um 
futuro promissor, mas também 
que representam as ferra-
mentas capazes de solucionar 
problemas atuais, herdados de 
um passado analógico. 

Reduzir ou acabar com as 
indigestas filas diante dos 
caixas, por exemplo, continua 
sendo uma meta para boa parte 
do setor. Não há experiência 
inovadora de compra que 
resista a longos e estressan-
tes períodos de espera nos 
checkouts. Pesquisa feita pela 
consultoria McKinsey mostra 
que em média o cliente tolera 
esperar até sete minutos para 
ser atendido em supermerca-
dos antes de se aborrecer. Um 
intervalo superior a 15 minutos 
é considerado intolerável — e 
pode levar o consumidor a 
desistir da compra. 

É exatamente nesse ponto 
que entram as novas tecnolo-
gias: elas asseguram que o va-
rejista não perca uma venda já 
praticamente garantida e dão 
tranquilidade aos operadores 
de caixa, que então podem 
exercer suas funções de ma-
neira mais efi ciente e serena. 

Entre as tecnologias que 
começam a conquistar espaço 
no mercado destacam-se os 
coletores de dados voltados a 
operações de auto-compra — 
eles permitem que o próprio 
consumidor faça a leitura dos 
códigos de barras dos produtos 
e vá somando no equipamento 
o valor da compra, já chegan-
do ao caixa com os produtos 
registrados, bastando realizar 
o pagamento. 

Há também caixas automá-
ticos ultrarrápidos, capazes de 
registrar itens com velocidade 
até 5 vezes maior que um 
operador de caixa tradicional. 
Algumas inovações conseguem 
reduzir em até 80% o tempo 
de espera nas fi las, enquanto 
outras concedem ao cliente 
autonomia para fazer compras 
sem o auxílio de um atendente, 

caso dos self-checkout, equi-
pamentos que permitem ao 
cliente passar e fi nalizar sua 
compra sozinho.

E os avanços estão se de-
mocratizando no Brasil. Antes 
privilégio das principais redes 
varejistas — e nos grandes 
centros urbanos —, hoje estão 
ao alcance de estabelecimen-
tos de todos os tamanhos e 
segmentos. Essa disseminação 
de novas tecnologias também 
para empresas de pequeno 
e médio portes é decorrente 
de uma mudança de atitude 
dos próprios empresários 
varejistas. 

Frente às difi culdades im-
postas pelos desafi os econô-
micos dos últimos anos, eles 
entenderam que era neces-
sário voltar-se para dentro do 
negócio e apostar em gestão, 
mobilidade e agilidade nos 
pontos de venda, estratégias 
para manter a competitividade 
em momento difíceis. Com 
a recuperação da atividade, 
uma parcela dos lojistas já 
está pronta para aproveitar 
oportunidades, enquanto ou-
tros se preparam para retomar 
projetos engavetados. 

Tendência na última década, 
o investimento das grandes 
redes em hipermercados vem 
cedendo lugar a estabeleci-
mentos menores, o varejo de 
vizinhança. Levantamento da 
consultoria Nielsen constatou 
um aumento de 55,5% do nú-
mero de lojas de vizinhança 
de cadeias organizadas entre 
janeiro de 2014 e agosto de 
2017 — de 1.735 para 2.698 es-
tabelecimentos. Nesses casos, 
o espaço limita a instalação de 
caixas adicionais, o que torna 
ainda mais desafi adoras a ges-
tão das fi las e a manutenção da 
satisfação dos clientes. 

Diante de tantas inovações 
e soluções, cabe ao varejista 
analisar as mais adequadas 
para sua operação. Essa ava-
liação inclui, entre outros itens, 
o mapeamento dos horários 
de pico no estabelecimento 
e a verifi cação da quantidade 
média de itens adquiridos por 
cliente. O trabalho ajuda na 
identificação da tecnologia 
ideal para reduzir o tempo de 
espera dos consumidores. 

O velho ditado que diz que 
brasileiro adora uma fi la já foi 
superado — pelo menos no 
varejo. 

 
(*) - É diretor de vendas da Datalogic 
no Brasil e no sul da América Latina 

(www.datalogic.com).

Para a fi la andar
Fábio Lopez (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VALTER SILVA, profi ssão: representante comercial, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 16/03/1955, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Messias Deusdt Silva e de Leila Gomes da 
Silva. A pretendente: ELISABETE TREVISAN, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/05/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Trevisan e de Maria de Lourdes Trevisan.

O pretendente: WILLIAN RODRIGUES NASCIMENTO DE SOUZA, profi ssão: publicitário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 10/05/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Roberto de Souza e de 
Maria Angelita Nascimento de Souza. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, 
data-nascimento: 29/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Marcos Pereira da Silva e de Maria Valdecir Pereira da Silva.

O pretendente: IURI ROSSI PEDROSO, profi ssão: administrador de empresas, estado 
civil: solteiro, naturalidade:  nesta Capital - SP, data-nascimento: 11/11/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Pedroso e de Maria Fernanda 
Rossi Pedroso. A pretendente: LUCIANA FERREIRA COSTA PENHA, profi ssão: 
consultora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP 
data-nascimento: 02/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Claudecir Costa Penha e de Nelsa Maria Ferreira Costa Penha.

O pretendente: PEDRO BERBEL JUNIOR, profi ssão: atendente comercial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Pederneiras - SP, data-nascimento: 07/01/1953, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Pedro Berbel e de Zalfa Figueiredo Berbel. A 
pretendente: TELMA FRANCISCA DE JESUS, profi ssão: operadpra de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ingaí - MG, data-nascimento: 14/08/1960, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mauricio Elias e de Carmen Francisca de Jesus.

O pretendente: RAPHAEL RONAN DOS REIS LIZANA, profi ssão: analista de documen-
tação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
02/01/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Miguel Lizana 
Gallardo e de Mari Emilia dos Reis. A pretendente: CAROLINE CARVALHO DOS REIS, 
profi ssão: comerciária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-
nascimento: 29/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wagner 
dos Reis e de Luciane de Carvalho Reis.

O pretendente: CÍCERO RODRIGUES SOARES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Catolé da Rocha - PB, data-nascimento: 02/03/1973, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Soares Neto e de Maria Lucinda Rodrigues 
Soares. A pretendente: ANDREA MORAES INOUE, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nasci-
mento: 10/06/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Toshio Inoue 
e de Vera Lucia Rodrigues Moraes.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES EYHERABID, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Sorocaba (2º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 
11/01/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldyr de Lima 
Eyherabid e de Regina Rodrigues Eyherabid. A pretendente: CRISTIANE ALMEIDA 
DE ARAUJO, profi ssão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho - SP, data-nascimento: 15/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Salvador Almeida de Araujo e de Marcia Gonçalves de Araujo.

O pretendente: RAFAEL LEÃO MARTINS PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 06/04/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Martins Pereira e de Simone Rosa Leão 
Pereira. A pretendente: MAYARA ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 15/08/1994, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Fabiano da Silva e de Adriana Maria Alves.

O pretendente: WALLACE ISRAEL PATRÍCIO, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 14/02/1998, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilton Donizeti Patricio e de Solange Aparecida 
de Oliveira Patricio. A pretendente: BARBARA VITORIA ABIB DE SOUZA RIBEIRO, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nasci-
mento: 12/08/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Roberto 
Ribeiro e de Catia Regina de Souza Ribeiro.

O pretendente: FELICIANO AMACHI QUISOCALA, profi ssão: artesão, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: no Peru, data-nascimento: 10/04/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Honorato Amachi Vizcarra e de Gregoria Quisocala Chuquivilca. 
A pretendente: EMILIANA MERY CHOQUE ANTI, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 12/09/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Choque Mamani e de Epifania Anti Tancara.

O pretendente: EMERSON DA CRUZ FAZENDEIRO, profi ssão: administrador de em-
presa, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-
nascimento: 03/06/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Durval da 
Cruz Fazendeiro e de Terezinha Lico Fazendeiro. A pretendente: TATIANA GABRIEL 
CONTE, profi ssão: professora de inglês, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 15/10/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Mauro Luiz Conte e de Lourdes Gabriel Conte.

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: VICTOR MENON NOSÉ, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 26/06/1988, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Walton Nosé e de Regina Aidar Menon Nosé. A pretendente: 
VICTORIA DE VIVO LANG, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 03/07/1989, residente e domiciliada no Jardim Silva, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos de Carvalho Pinto Lang e de Suzana de Vivo Lang.

O pretendente: PAULO THIAGO ARANTES DE MENDONÇA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 20/04/1988, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Manuel Mendes de Mendonça e de Flávia Maria Arantes de 
Mendonça. A pretendente: TUANY HELOÍZE SABINO, solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 27/06/1989, residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Belaia Sabino e de Teresa Cristina Galera Sabino.

O pretendente: RICCARDO BACCAR SOUZA ARANHA, solteiro, profi ssão matemático, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Souza Aranha e de Lauren Baccar Souza Aranha. 
A pretendente: JESSICA PAULA GARCIA PEREIRA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Eduardo Breda Pereira e de Elaine Maria Garcia Pereira.

O pretendente: MARCELO SILVÉRIO, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 14/04/1965, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Ary 
Silvério e de Zilda Ely Desio Silvério. A pretendente: CARLA REGINA PRATES, divorciada, 
profi ssão artista plástica, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1967, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Prisco Prates Filho e de Namira Homsi Prates.

O pretendente: PABLO FERREIRA ARIA PEDALINO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em Cambé - PR, no dia 21/12/1987, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de Salvador Artur Pedalino e de Maria do Rocio Ferreira Pedalino. A pretendente: 
CAROLINA DE ALMEIDA GONZAGA DO AMARAL MARINO, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/11/1984, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Luís do Amaral Marino e de Ana Lúcia de Almeida Gonzaga Marino.

O pretendente: ROBERTO MARIANO RODRIGUES COSTA FILHO, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em Campinas - SP, no dia 17/05/1985, residente e domiciliado 
na Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Mariano Rodrigues Costa e de Liliane 
Facury Ribeiro Rodrigues Costa. A pretendente: ANNA BEATRIZ FLECHA DE LIMA 
DA CUNHA PEREIRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
13/11/1990, residente e domiciliada no Jardim Guedala, São Paulo - SP, fi lha de Lincoln 
da Cunha Pereira Filho e de Anna Luiza Flecha de Lima da Cunha.

O pretendente: HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA AGUIAR, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1978, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto de Aguiar e de Neusa Maria Ribeiro de Aguiar. 
A pretendente: MARIANA GRECCO MORI, divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 16/08/1980, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo 
- SP, fi lha de Euclides Mori e de Vanda Regina Mori.

O pretendente: RENATO OTRANTO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 31/01/1981, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de 
Emilio Otranto Neto e de Renata Celia Serpejante Otranto. A pretendente: GABRIELA 
DAL BELLO DOMINGUES, solteira, profi ssão produtora de eventos, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/01/1988, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Alberto Domingues e de Angela Caterine Dal Bello.

O pretendente: RICARDO RODENBURG MAGALHÃES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Salvador - BA, no dia 13/02/1990, residente e domiciliado na Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lho de José Alberto Chagas Magalhães e de Maria das Graças Rodenburg 
Magalhães. A pretendente: JULIA PIRES VAZ, solteira, profi ssão engenheira química, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Pires Vaz e de Patricia Pires Vaz.

O pretendente: THOMAS PABLO ETCHENIQUE GUEISBUHLER, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/11/1976, residente e domiciliado na Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Pablo José Gueisbuhler e de Maria Elena Etchenique Gueisbuhler. 
A pretendente: MILENA GENTIL MOREIRA, divorciada, profi ssão fonoaudióloga, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 13/07/1980, residente e domiciliada na Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha 
de Luis Antonio Gentil Moreira e de Maria Angela Priolli Gentil Moreira.

O pretendente: GABRIEL PRATA TUCCI, divorciado, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 15/06/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de João Carlos Tucci e de Marcia Prata Tucci. A pretendente: ANDREA DE 
SOUZA TAVARES DA SILVA, solteira, profi ssão administradora, nascida em Salvador - 
BA, no dia 02/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Maria Tavares da Silva e de Tânia Borja de Souza Tavares da Silva.

O pretendente: MARCEL MARTINS GAMA, divorciado, profi ssão advogado, nascido 
em Duque de Caxias - RJ, no dia 24/05/1984, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Marçal Lemos Gama e de Rosani Pedrazi Martins Gama. A 
pretendente: ANA PAULA ZERBINATI RIBEIRO, solteira, profi ssão economista, 
nascida em Monte Alto - SP, no dia 09/11/1981, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Ribeiro e de Maria Eliza Zerbinati Ribeiro.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO SODRÉ OLIVEIRA, divorciado, profi ssão adminitrador de 
empresas, nascido em Sorocaba - SP, no dia 03/09/1967, residente e domiciliado na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Flavio de Oliveira e de Maria José Aparecida 
Sodré de Oliveira. A convivente: MARIANA ELIAS VIANNA, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em Brasilia - DF, no dia 11/11/1988, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de João Cesar Vianna e de Ana Maria Elias Vianna. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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: ANDRE JUN MORITA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 31/10/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Kazuiko Morita e de Emilia Missaki Morita. A 
pretendente: FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/06/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Oliveira e de Cícera Martins de Oliveira.

O pretendente: FABIO DE OLIVEIRA LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, São Miguel - SP, no dia 21/01/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ivan Gomes Lemos e de Marta Regina de 
Oliveira Lemos. A pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA MAPELLI, estado civil solteira, 
profi ssão coordenadora de scm, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 25/03/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Aparecido Mapelli 
e de Sandra Regina de Oliveira Mapelli.

O pretendente: ARTUR ILL BOK KWAK, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/02/1987, residente e domiciliado 
na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Heung Yong Kwak e de Jeong Hee No Kwak. A 
pretendente: JÉSSICA KAORI KUDAKA, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
de hospedagem, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Shozen Kudaka e de Ilma 
Yume Goh Kudaka. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório de residência 
do contraente.

O pretendente: JORGE YUKINORI SHOMIJA, estado civil divorciado, profi ssão 
costureiro, nascido em Londrina - PR, no dia 28/07/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kotoko Shomija e de Fijiko Shomija. A 
pretendente: HELENA YORIKO CHINEN SHOMIJA, estado civil viúva, profi ssão 
cozinheira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/10/1966, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tokuan Chinen e de Sayoko 
Nohara Chinen.

O pretendente: FERNANDO MARCUS UGLIARA BARONE, estado civil solteiro, profi s-
são empresário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 17/01/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Lionetti Barone e de 
Mirian Ugliara Barone. A pretendente: YASMIN NERI NICOLETTI, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/10/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidney Nicoletti e de 
Debora Neri da Silva Nocoletti.

O pretendente: RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA, estado civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 
10/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Hamilton Costa e de Sonia Bezerra de Oliveira. A pretendente: ANDREZZA DOS 
SANTOS COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em Petrolina - PE (Registrada nesta Capital, Bela Vista - SP), no dia 29/12/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Costa e 
de Cleonice Emilia dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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O site de viagens “Booking “ divulgou 
uma lista dos destinos “gourmet” 
que estão em crescimento e que 

prometem “dar água na boca”.
• Uma taça de vinho em Szekszárd, na 

Hungria - De acordo com o site, o melhor 
lugar para se visitar quando se gosta de vinho 
é Szekszárd. Capital da província de Tolna, 
a cidade é, com seus mil anos de atividade, 
uma das zonas de produção vinícola mais 
antigas de todo o país e é conhecida pelos 
seus vinhos tintos encorpados e com aroma 
acentuado.

• Um belo copo de cerveja em Qingdao, 

na China - Portos, arranha-céus, parques e 
praias: Qingdao é a cidade natal da segunda 
maior produtora de cerveja de toda a China, 
a “Tsingtao Brewery”, fundada em 1903 
por empreendedores alemães. O Museu da 
Cerveja do município celebra a história da 
bebida e fi ca na antiga fábrica da Tsingtao 
Brewery. Além disso, o “Festival Internacio-
nal da Cerveja de Qingdao” é um dos mais 
importantes eventos da cidade e lembra a 
“Oktoberfest” de Munique, na Alemanha.

• Um chá da tarde em Bath, no Reino 

Unido - A típica tradição inglesa do “chá da 
tarde” ainda desfruta de uma popularidade 
tal qual como era na época georgiana, e 
Bath é considerada pelos viajantes como o 
melhor lugar para se tomar chá. O local ideal 
para se ter um contato com esse costume 
britânico é o “Pump Room” - uma sala de 
chá situada no coração de Bath há mais de 
dois séculos e que é, inclusive, descrita nos 
romances de Jane Austen.

• Um “doce verão” em Miedzyzdroje, 

na Polônia - Muito frequentada pelos turis-
tas no verão, Miedzyzdroje é uma pequena 
cidade do noroeste da Polônia e fi ca na ilha 
de Wolin, no Mar Báltico. Os waffl es são 
uma das principais iguarias da região: é 
possível encontrar variedades do alimento 

Uma das cidades indicadas é Düsseldorf, 

onde é possível encontrar diversos 

restaurantes japoneses. 

Confi ra deliciosos destinos 
‘gourmet’ pouco explorados

Um terço dos viajantes de todo o mundo afi rma que deseja fazer uma viagem com tema “gastronômico” 
em 2018. Mas quais são os locais mais indicados?

é um paraíso relaxante para os surfi stas e 
apaixonados por cozinha saudável, graças 
aos numerosos restaurantes indonésios, 
ideais para se recuperar de um dia nas ondas.

• Uma cozinha gourmet em Frans-

chhoek, na África do Sul - A cidade de 
Franschhoek, localizada na província de 
Cabo Ocidental, na África do Sul, é conhecida 
por ser a “capital gourmet” do país. Ela atrai, 
a cada ano, viajantes locais e internacionais 
graças aos seus vinhedos, restaurantes fa-
mosos e mansões históricas. Considerando 
que 23% dos turistas gostariam de conhecer 
restaurantes presentes no guia “Michelin”, 
Franschhoek é o lugar ideal para se descobrir 
renomados cozinheiros.

• Uma descoberta dos queijos em 

Tillamook, nos Estados Unidos - Lo-
calizada na costa do Oregon, a “Tillamook 
Cheese Factory” produz, há mais de um 
século, itens caseiros de alta qualidade. O 
visitante poderá descobrir como é a vida em 
uma fábrica, observar as linhas de produção 
e experimentar algumas das iguarias que o 
local tem para oferecer.

• Uma experiência para amantes de 

chocolate, em Lviv, na Ucrânia - Lviv é 
a maior cidade da Ucrânia ocidental e abri-
ga um museu do chocolate em seu centro 
histórico, no qual é possível ver a produção 
e degustar o doce. Em outubro, o municí-
pio também abriga o “Festival Nacional do 
Chocolate”, evento que expõe as melhores 
marcas e produções artesanais ucranianas.

• Um peixe fresco do dia em Donggang, 

em Taiwan - Situada na costa ocidental de 
Taiwan, Donggang tem um dos maiores por-
tos pesqueiros de toda a ilha, por isso seus 
restaurantes contam com peixe fresco todos 
os dias. Recomenda-se visitar o mercado de 
peixe de Donggang, que conta com diversas 
bancas de frutos do mar, verduras e sashimis, 
fazendo concorrência com o Japão (ANSA).

praticamente em todas as ruas da cidade.
• Um ótimo sushi em Düsseldorf, na 

Alemanha - Cerca de 49% dos turistas 
afi rmam que têm o desejo de se aventurar 
quando se trata de experimentar novas 
comidas em viagens. Mas por quê não ex-
perimentar um clássico em um lugar pouco 
habitual? Conhecida pela arte e pela moda, 
Düsseldorf com certeza não é a primeira 
cidade que se vem à mente quando se 
trata de comida japonesa. No entanto, lá 
se encontra a terceira maior comunidade 
japonesa da Europa, e o município oferece 
muitos restaurantes japoneses e sushi bares.

• Uma culinária vegetariana em Koya-

san, no Japão - Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco, o Monte Koya se encontra na 
península de Kii, mais de 800 metros acima 
do nível do mar. Considerado sagrado, o lugar 
é destino de peregrinações para a escola de 
budismo de Shingon.

Lá, monges e seguidores praticam uma 
espécie de dieta vegetariana, a “shojin 
ryori”, ou “comida da devoção”. Algumas 
especiarias do regime alimentar podem ser 
provadas em antigos restaurantes da região.

• Uma “consciência saudável” em 

Canggu, na Indonésia - Com 10 km de 
praia na costa meridional de Bali, Canggu 
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