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BOLSAS
O Ibovespa: +1,96% Pontos: 
75.856,22 Máxima de +2,02% 
: 75.898 pontos Mínima de 
+0,01% : 74.403 pontos Volu-
me: 9,87 bilhões Variação em 
2018: -0,71% Variação no mês: 
4,25% Dow Jones: +0,91% Pon-
tos: 24.924,89 Nasdaq: +1,39% 
Pontos: 7.823,92 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8832 Venda: R$ 3,8837 
Variação: +0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,96 Venda: R$ 4,06 
Variação: +0,16% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8558 Venda: R$ 
3,8564 Variação: +0,38% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8370 
Venda: R$ 4,0300 Variação: 
+0,17% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 8,82% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.246,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,300 
Variação: +0,19%.

Cotação: R$ 3.8920 Variação: 
+0,15% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1671 Venda: US$ 1,1672 
Variação: -0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5310 Venda: R$ 
4,5330 Variação: +0,2% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4970 Ven-
da: R$ 4,7170 Variação: +0,3%.

Futuro: +1,62% Pontos: 76.205 
Máxima (pontos): 76.285 Míni-
ma (pontos): 75.055. Global 40 
Cotação: 749,811 centavos de 
dólar Variação: +0,35%.

“O melhor programa 
econômico de governo é 
não atrapalhar aqueles 
que produzem, poupam, 
investem, empregam, 
trabalham e consomem”. 
Irineu Evangelista de Souza 
(1813/1889)
Empresário brasileiro

da ausência de taxação e do 
alto preço do aço no mercado 
internacional (ABr).

No primeiro mês após 
a introdução da tarifa 
de 25% pelo governo 

do presidente Donald Trump 
sobre o aço importado pelos 
Estados Unidos, as siderúrgi-
cas brasileiras aumentaram as 
vendas do produto para o país. 
Em junho, as exportações de 
aço do Brasil para o mercado 
norte-americano somaram 
US$ 548,6 milhões, quase o 
triplo em relação a junho de 
2017 (US$ 210,8 milhões).

Em volume de embarques, a 
exportação também aumentou: 
de 386,9 mil toneladas em junho 
de 2017 para 885,2 mil no mês 

 Exportações de aço do 
Brasil para os Estados 
Unidos sobem após tarifa

passado. Os números foram divul-
gados ontem (12) pelo Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), que detalhou 
as vendas do produto para o 
mercado norte-americano.

Um dos fatores que explicam 
o aumento das exportações 
de aço foi o fi m da greve dos 
caminhoneiros. Por causa da 
paralisação, as vendas do pro-
duto para os Estados Unidos 
caíram para US$ 110,8 milhões 
em maio. Em junho, os embar-
ques se recompuseram, com 
as siderúrgicas desovando a 
produção não exportada nos 
cerca de dez dias de greve.

Outro fator que pode ter 
ajudado a elevar as vendas de 
aço foi a exclusão do Brasil da 
sobretaxação. Depois de nego-
ciações, o governo norte-ame-
ricano concordou em excluir o 
aço brasileiro, argentino e sul-
-coreano da tarifa de 25% me-
diante a imposição de cotas de 
exportação. No caso do Brasil, 
o limite para o aço semiacabado 
(como blocos e placas), usados 
como insumo por siderúrgicas 
norte-americanas, equivalerá a 
100% da média exportada de 
2015 a 2017.

Para os produtos acabados 
(aços longos, planos, inoxidá-

Em junho, as exportações de aço do Brasil para o mercado norte-americano somaram

US$ 548,6 milhões, quase o triplo em relação a junho de 2017 (US$ 210,8 milhões).

veis e tubos), a cota correspon-
derá a 70% desse montante. Os 
limites entraram em vigor em 1º 

de junho. Enquanto as cotas de 
exportação para 2018 não são 
atingidas, o Brasil benefi cia-se 

Os custos da indústria subi-
ram 2,4% no primeiro trimestre 
do ano, na comparação com 
o período imediatamente an-
terior, descontados os efeitos 
sazonais. Foi o maior aumento 
registrado desde o fi m de 2015, 
informa o Indicador de Custos 
Industriais, divulgado ontem 
(12), pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). Em 
relação ao primeiro semestre 
de 2017, os custos da indústria 
aumentaram 4,9%.

A alta foi impulsionada pelos 
aumentos das despesas com 
tributos e com os insumos 
intermediários. Os custos com 
tributos subiram 3,5% no pri-
meiro trimestre em relação ao 
quarto trimestre de 2017, na 
série com ajuste sazonal. Na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2017, os custos 
com tributos aumentaram 8,4%. 
Muitas empresas estão pagan-
do os impostos atrasados e há 
também o efeito do programa 
de refi nanciamento das dívidas 
tributárias.

Custos com tributos subiram 3,5% no 1º trimestre em relação

ao 4º trimestre de 2017.

Preço da gasolina 
Depois de 20 dias com aumentos 

de preços sucessivos, a Petrobras 
anunciou que reduzirá em 0,98% o 
preço da gasolina em suas refi narias. 
A partir de hoje (13), o litro do com-
bustível cairá 2 centavos e passará 
a custar R$ 2,0326. A última vez 
que o preço da gasolina caiu foi em 
22 de junho, quando passou de R$ 
1,8841 para R$ 1,8634. Desde então, 
o combustível teve nove aumentos, 
acumulando alta de 9,08%, ou seja, 
17 centavos por litro nas refi narias.

Nos primeiros dias no coman-
do do Ministério do Trabalho, o 
ministro Caio Vieira de Mello, 
suspendeu por 90 dias todos 
os procedimentos de análise e 
publicações relativas ao regis-
tro sindical. A determinação 
está em portaria publicada na 
edição de ontem (12) do Diário 
Ofi cial da União.

O texto especifi ca que fi cam 
excluídos da regra da portaria 
os processos com determina-
ção judicial para cumprimento. 

Em 1° de junho, o ministério 
já havia suspendido por 30 
dias as análises, publicações 
de pedidos, publicações de 
deferimento e cancelamentos 
de registro sindical, após a de-
fl agração da Operação Registro 
Espúrio, da Polícia Federal. No 
último dia 5, o então ministro 
do Trabalho, Helton Yomura, 
pediu exoneração do cargo 
após ter sido um dos alvos da 
Operação Registro Espúrio. A 
operação foi defl agrada no dia 
30 de maio para apurar a sus-
peita de fraudes no registro de 
sindicatos junto ao Ministério 
do Trabalho.

Caio Luiz de Almeida Vieira 

de Mello, novo ministro do 

Trabalho.
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Painel Político

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia, 
disse ontem (12), que o go-
verno não tem dúvidas de que 
vai conseguir cumprir a meta 
fi scal deste ano, que permite 
um rombo de até R$ 159 bilhões 
nas contas públicas. Mas, com 
o ritmo de votação de projetos 
no Congresso, que aumentam 
as despesas e concedem mais 
isenções, a preocupação é em 
relação aos próximos anos. 

Ofi cialmente, o governo ain-
da trabalha com projeção de 
crescimento de 2,5% para este 
ano. “O que temos de assegurar 
são as condições daqui para 
frente, e aí temos de assegurar 
a agenda de reformas”, afi rmou 
o ministro, ressaltando que 
a aprovação da reforma da 
Previdência continua “absolu-
tamente fundamental”.

Guardia participou do Bro-
adcast Ao Vivo Interativo. Uma 
das perguntas enviadas pelos 
assinantes do Broadcast ao 
ministro foi sobre a diferença 
entre o momento atual e o ano 
de 2002, quando o mercado 
ficou estressado diante da 
possibilidade de vitória de Lula. 
Guardia disse que a questão 
fi scal agora está pior do que 
naquela época. Já a situação 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.
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Brasília - A Advocacia-Geral 
da União (AGU) recomendará 
ao presidente Temer o veto à 
anistia para as multas e sanções 
aplicadas aos caminhoneiros e 
empresas durante a paralisação 
da categoria. Essa previsão foi 
incluída na MP aprovada na 
quarta-feira (11), que permite 
o estabelecimento de preços 
mínimos para os fretes rodoviá-
rios. Mais de R$ 715 milhões já 
foram aplicados em multas com 
base em liminar do ministro 
Alexandre de Moraes, do STF.

A advogada-geral da União, 
Grace Mendonça, entende que 
a anistia é inconstitucional 
porque fere o princípio da sepa-
ração dos três poderes ao des-
cumprir a ordem do Supremo. 
O argumento é que não se trata 
de uma multa administrativa, 
que poderia até ser anistiada, 
mas de uma multa processual 
pelo descumprimento de uma 
ordem judicial. 

O parecer da AGU será prepa-
rado após a Presidência enca-
minhar a decisão do Congresso 
para análise. A AGU não deve ir 
ao Supremo para questionar a 
inconstitucionalidade da lei. No 
entanto, se vier a ser chamada a 
se manifestar, a advogada-geral 

Advogada-geral da União, 

Grace Mendonça.

Rejeitado o impeachment 
de Crivella 

Rio - Por 29 a 16 votos a base 
de vereadores de Marcelo Cri-
vella (PRB) conseguiu evitar a 
abertura do processo de impe-
achment contra o prefeito na 
Câmara Municipal. Com isso, o 
processo foi rejeitado e vai para 
arquivo. Crivella foi fl agrado 
oferecendo supostas vantagens, 
como cirurgias grátis para fi éis 
e facilidades para isenção de 
IPTU para templos, a líderes 
religiosos. As ofertas suspeitas 
foram feitas em reunião fechada 
no Palácio da Cidade, na semana 
passada, à qual o jornal O Globo 
teve acesso.

Inicialmente, os vereadores 
avaliavam que, para aprovar 
o impeachment, seriam ne-
cessários no mínimo 34 votos 
favoráveis. Na manhã de ontem 
(12), a Procuradoria da Casa 
esclareceu que a proposta de-
veria ser aprovada por maioria 
simples - metade mais um dos 
vereadores presentes. Mesmo 
fontes ligadas à oposição já 
avaliavam que a proposta de 
impeachment não passaria. A 
disposição era desgastar ao má-
ximo a base de Crivella (AE).
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Custos da indústria subiram 2,4% 
no primeiro trimestre, diz CNI

Os custos com bens interme-
diários cresceram 3,2% no pri-
meiro trimestre frente ao quarto 
trimestre de 2017, descontados 
os efeitos sazonais. Na compara-
ção com o primeiro trimestre de 
2017, a alta foi de 5,8%. Nesse 
período, os bens intermediários 
nacionais subiram 5,1% e os 
importados, 9,7%. O índice de 
custo com energia aumentou 
2,4% no primeiro trimestre em 
relação ao quarto trimestre de 
2017. Na comparação com o 

primeiro trimestre de 2017, a 
alta foi de 7,1%.

Já as despesas com pessoal e 
com capital de giro cairam. Os 
custos com pessoal diminuíram 
0,2% e o com capital de giro 
teve queda de 3,1% no primei-
ro trimestre frente ao último 
trimestre de 2017, na série 
dessazonalizada. Em relação 
ao primeiro trimestre de 2017, 
o custo com pessoal aumentou 
2,2% e o custo com capital de 
giro diminuiu 21,8% (ABr).

Suspensos procedimentos 
sobre registro sindical

Ao tomar posse, na última 
terça-feira (10), o novo ministro 
Caio Vieira de Mello disse, em 
entrevista a jornalistas, que o 
ministério deveria funcionar de 
forma técnica e que iria exami-
nar a necessidade de fazer uma 
revisão nos cargos da pasta após 
a terceira fase da Operação Re-
gistro Espúrio. Segundo Vieira 
de Mello, o presidente Michel 
Temer pediu que ele desse agili-
dade ao trabalho do ministério “e 
ajudasse a resolver os problemas 
que existem lá” (ABr).

AGU: veto a anistia de 
multas a caminhoneiro

da União deverá apresentar a 
visão neste sentido. 

Por outro lado, a advogada-
-geral da União já reconheceu 
que é possível haver uma nego-
ciação ou um parcelamento das 
multas, desde que o ministro 
relator Alexandre de Moraes 
entenda dessa forma. Um 
encaminhamento poderá ser 
discutido no dia 20 de agosto, 
em uma audiência convocada 
por Moraes para tratar sobre 
as multas aplicadas a 151 em-
presas que obstruíram rodovias 
durante a paralisação dos ca-
minhoneiros (AE).

Preocupação é com ‘o 
futuro’ das contas públicas

das contas externas está bem 
melhor. “A gente tinha a dívi-
da interna atrelada ao dólar. 
Éramos devedores líquidos em 
moeda estrangeira”, afi rmou.

“Outra diferença é que naquele 
momento o Tesouro não tinha 
um colchão de liquidez como o 
que tem hoje. Em abril de 2002, 
o Tesouro tinha menos de R$ 40 
bilhões em caixa”, ressaltou. Hoje 
o “colchão de liquidez” está próxi-
mos R$ 600 bilhões. Na área fi scal, 
Guardia destacou que na época 
havia superávit primário, enquan-
to hoje há um défi cit primário. Já 
a infl ação hoje é bem menor do 
que naquela época (AE).

São Paulo - A prefeitura de 
Caconde, localizada na região 
de São Carlos, decretou estado 
de emergência e resolveu au-
tuar quem desperdiçar água. 
O motivo é a falta de chuva 
e a queda de mais de 50% no 
volume de água captada no mu-
nicípio. A multa pode chegar a 
R$ 548 em caso de reincidência. 
Em nota, a prefeitura informou 
que também estuda a confec-
ção de boletins informativos à 
população sobre a importância 
de economizar água. “A cap-
tação na Serra do Cigano que 
normalmente é de 15 litros por 
segundo, já caiu para apenas 6 
litros por segundo”, justifi ca. 

O município não é o único a 
enfrentar problemas com a falta 
de água no Estado. Santa Cruz 
das Palmeiras, a 80 km de Ca-
conde, decretou racionamento 
no dia 26 de junho, e desde então 
os moradores têm o fornecimen-
to interrompido todos os dias 
das 8h às 16h. Em Tambaú, na 
mesma região, decreto baixado 
há duas semanas proíbe o uso 
de água em tarefas como lavar 
carros e calçadas. A prefeitura 
diz que “a fi scalização acontece 
inclusive no período noturno”, 
com multa prevista de R$ 771 
em caso de descumprimento

Falta de água faz cidade 
paulista decretar emergência

Em Bebedouro, o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
informou que os níveis dos 
reservatórios estão baixos. Por 
isso, está pedindo o uso racional 
à população e, para evitar o ra-
cionamento, solicitou ao Comitê 
do Baixo Pardo Grande novas 
regras para liberar perfurações 
de poços no Aquífero Guarani. 
Em Bauru, as comportas da 
lagoa de captação do Rio Bata-
lha estão fechadas desde maio. 
O objetivo é manter o nível do 
reservatório que serve a cidade 
dentro do patamar ideal, de 3 
metros de altura. Em anos an-
teriores, esta medida precisou 
ser adotada somente em agosto.

Em Itu, mesmo com as reser-
vas estratégicas, as barragens de 
captação de água operam com 
75% de capacidade. Segundo 
a Companhia Ituana de Sane-
amento, para evitar a possibili-
dade de racionamento é preciso 
que os moradores reduzam o 
consumo em 30%. Ontem (12), 
parte da população de Itu ama-
nheceu com as torneiras secas. 
A Companhia de Saneamento diz 
que houve falhas “em bombas na 
captação de água bruta do Pau 
D’Alho”, e que “algumas reservas 
estratégicas foram ativadas para 
solucionar o problema” (AE).
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Ele não foi o primeiro 

a ser considerado 

incorruptível.

Afi nal um juiz tem poder 
para interferir em mui-
tos assuntos públicos, 

da libertação de um preso a 
uma tentativa dos bancos for-
marem um cartel para dominar 
o mercado e impor taxas de ju-
ros escorchantes. Sua imagem 
estava mais associada ao bom 
senso, a coragem de enfrentar 
os adversários, mesmo os que 
se encastelavam no poder ju-
diciário e nem todos os juízes 
podiam mostrar publicamente 
que não estavam a serviço 
desde ou daquele poderoso. 

Não admitia os chamados 
jocosamente de “embargos 
auriculares“, ou seja quando 
as poderosas  e riquíssimas 
bancas de advogados o pres-
sionavam para que analisasse 
os casos sub judice com a ótica 
dos contratantes dos seus 
serviços. 

Não era fácil resistir às 
pressões. Sua nomeação foi 
confi rmada pelo senado, como 
manda a constituição, mas 
a sabatina, não foi uma ação 
entre amigos, nem um happy 
hour oferecido no fi nal da tarde 
na capital, como tantos outros 
juízes da suprema corte tinham 
patrocinado. O resultado foi 
não foi folgado, 22 senadores 
votaram contra sua indicação 
pelo presidente que também 
saiu chamuscado do episódio. 
Tudo foi acompanhado e retra-
tado pela imprensa. 

A mídia ganhou musculatu-
ra com jornais que atingiam 
milhões de leitores. As ações 
do juiz, ora eram duramen-
te criticadas, ora exaltadas 
como de grande sabedoria 
e coragem. As críticas eram 
dirigidas diretamente a ele e 
amplifi cadas pelos partidos 
políticos e associações de toda 
ordem. Para o bem o para o mal 
ganhou notoriedade. 

Boa parte da população 
nunca tinha ouvido falar no 
seu nome e nem tinha ideia o 
que fazia um juiz na suprema 
corte, mas o fato é que tornou-
-se conhecido em todo o pais, 
convidado para palestras em 
universidades, cursos nas 
faculdades de direito, aulas 
magnas em grandes eventos 
culturais. Nem uma coisa nem 
outra mexeram com o seu ego. 

Recusou-se a se tornar uma 
celebridade ainda que sua foto 

e frases aparecessem em di-
versas publicações populares. 
Ainda que sob uma chuva de 
críticas saiu em defesa da liber-
dade de expressão. Separou de 
uma forma clara o jornalismo 
da publicidade. Dizia que além 
de exigir da mídia a busca 
da isenção, era possível se 
afastar dela quando o público 
julgasse que não estava sendo 
equilibrada. 

Parar de comprar um jor-
nal, uma revista, ou desligar 
os aparelhos eram as armas 
que qualquer cidadão tinha 
ao alcance da mão e poderia 
usar quando bem entendesse. 
Ninguém era obrigado as se 
submeter às opiniões e críticas 
dos jornalistas. Havia que se 
preservar a pluralidade das 
versões.

Um juiz sempre foi respeita-
do pela sociedade. Concordan-
do ou não com as suas decisões, 
o judiciário encontrou um  
nicho importante para a sua 
atuação na democracia. Era um 
dos contra pesos que atuava 
entre as disputas no congresso 
ou mesmo quando havia cho-
que entre os poderes executivo 
e legislativo. Ser indicado pelo 
presidente de plantão de forma 
alguma vinculava o magistrado 
aos interesses do  governo ou 
do partido político que estava 
no poder. 

As portas do tribunal esta-
vam fechadas para a charlata-
nice e as jogadas de bastidores 
que nem sempre a população 
tinha conhecimento. Sob essa 
ótica e até mesmo contra a von-
tade do seu próprio partido, o 
presidente Woodrow Wilson, 
nomeou Louis Brandeis para 
a Suprema Corte. O juiz atuou 
em muitas ações e buscava 
sempre o que chamava de 
justiça social. Quando era um 
advogado aproximou-se dos 
sindicatos e desenvolveu uma 
série de trabalhos pelos quais 
nada cobrava, defendendo 
trabalhadores. 

Apoiou abertamente as 
ações do programa de recupe-
ração  nacional desenvolvido 
sob a liderança de Franklin 
Roosevelt, o New Deal. Foi 
autor de uma série de frases 
famosas, mas nada superou 
uma que pode ser aplicada 
em qualquer parte do mundo, 
seja em que idioma for: “A luz 
do sol é o melhor detergente”.

 
(*) - Jornalista, editor chefe, âncora 

do Jornal da Record News em 
multiplataforma.
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Heródoto Barbeiro (*)

Juiz detergente
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Parreira: “Não é sufi ciente só ter talento”.

Carlos Alberto Parreira, téc-
nico campeão do mundo com 
a seleção brasileira em 1994, 
afi rmou ontem (12) que ao 
Brasil faltou experiência, entre 
comissão técnica e jogadores, 
para conquistar o título da Copa 
do Mundo da Rússia 2018.

“Não basta conhecer os pro-
blemas, mas é preciso saber 
como resolvê-los. De 21 Copas 
do Mundo, apenas ganhamos 
cinco. Ficamos muitos anos 
sem ganhar, porque é muito 
difícil. Muitas coisas infl uen-
ciam. Não é sufi ciente só ter 
talento, senão ganharíamos 
todas as Copas do Mundo. É 
preciso chegar preparado e 
com fome. Quando há com-
promisso, ganhamos. Se falta 
algum elemento, fracassamos”, 
disse durante a entrevista 
coletiva do Grupo de Estudo 
Técnicos realizada ontem no 
estádio Luzhniki de Moscou.

A vencedora mais jovem do 
Prêmio Nobel de Paz, por 
seu trabalho a favor dos 

direitos das mulheres, pintou 
em um dos muros da comuni-
dade a imagem de Marielle com 
ajuda de artistas da Rede Nami.

Na véspera de fazer 21 anos, 
ela quis conhecer o projeto 
liderado pela grafi teira Panmela 
Castro, conhecida no mundo 
artístico como Anarkia Bolado-
na. A artista ganhou em 2010 
o prêmio Vital Voices Global 
Leadership Awards, na catego-
ria direitos humanos, o mesmo 
prêmio que, três anos depois, 
foi para Malala, na cerimônia 
na qual as duas se conheceram. 
“Ela fi cou muito impressionada 
porque está focada na educação 
e aqui nós educamos meninas 
e mulheres sobre os seus direi-
tos”, disse Panmela.

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai posa para foto, ao lado 

de um desenho da vereadora Marielle Franco.

Nos últimos oito anos, mais 
de 34,2 mil leitos de interna-
ção da rede pública foram de-
sativados. Em maio de 2010, o 
Brasil tinha 336 mil leitos para 
uso exclusivo do SUS, número 
que caiu para 301 mil em 2018, 
o que representa uma média 
de 12 leitos fechados por dia. 
Somente nos últimos dois 
anos, mais de 8 mil unidades 
foram desativadas. O levanta-
mento foi feito pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
a partir de dados do Cadastro 
Estabelecimentos de Saúde 
do Ministério da Saúde. As 
especialidades com a maior 
quantidade de leitos fechados, 
em nível nacional, são psi-
quiatria, pediatria cirúrgica, 
obstetrícia e cirurgia geral. 

Para o presidente do CFM, 
Carlos Vital, o fechamento de 
leitos aponta para má gestão 
das verbas do SUS. “Sem leitos 
de internação não há como o 
profi ssional médico prestar 
os seus cuidados ao paciente. 
Não podemos aceitar que pes-
soas deixem de ser atendidas 
por causa de leitos simples de 
internação”, afi rmou. O CFM 

“Sem leitos de internação não há como o profi ssional médico 

prestar os seus cuidados ao paciente”.

Filmes devem 
levar para 
o cinema o 
resgate dos 13 
tailandeses

Pelo menos dois fi lmes já 
estão sendo planejados para 
levar aos cinemas a história do 
bem-sucedido resgate dos 12 
adolescentes e seu treinador, 
que permaneceram presos 
durante dias em uma profunda 
caverna na Tailândia. Michael 
Scott, o CEO da produtora de 
fi lmes cristãos Pure Flix, pu-
blicou um vídeo, no Facebook, 
anunciando seus planos para 
um fi lme sobre esta história.

“Estamos vendo realmente 
isso como um fi lme que poderia 
inspirar milhões de pessoas em 
todo o mundo”, disse Scott, 
perto da gruta na Tailândia, 
país onde possui uma residên-
cia, pouco depois da conclusão 
dos trabalhos de resgate. “Não 
poderia estar mais emocio-
nado. Esta história signifi cou 
muito para mim”, completou 
em um vídeo, onde elogiou a 
coragem e o esforço interna-
cional empregado para salvar 
as vidas das 13 pessoas presas 
na caverna. Contatado pelo site 
especializado “The Hollywood 
Reporter”, Scott falou que sua 
intenção não é fazer um fi lme 
cristão, mas sim “inspirador”.

No entanto, apenas um dia 
depois de conhecer as inten-
ções de Scott e da Pure Flix, 
Jon M. Chu, diretor americano 
de origem chinesa, afirmou 
através do Twitter, que ele 
também quer levar ao cinema 
o resgate na Tailândia para evi-
tar que Hollywood se aproprie 
desta história. “Eu me recuso a 
deixar Hollywood ‘branquear’ a 
história do resgate na caverna 
de Tailândia!”, disse Chu utili-
zando o termo “whitewashing”, 
que na indústria audiovisual se 
refere à criticada prática onde 
atores ocidentais interpretam 
personagens que não são 
brancos.

O diretor de “G.I. Joe: Re-
taliação” (2013) e “Truque 
de Mestre: O 2º Ato” (2016) 
estreará em meados de agosto 
“Podres de Ricos”, uma co-
média romântica da Warner 
Bros, apresentando um elenco 
composto por atores de origem 
asiática. “A lição maior que 
aprendi fazendo ‘Podres de 
Ricos’ é que devemos contar 
nossas histórias, especialmente 
as mais importantes, para que 
a história não as confunda, é 
importante demais deixar os 
outros ditarem quem são os 
verdadeiros heróis”, completou 
o cineasta (Agência EFE).

Messi jogará em Israel 
com Barcelona

Após a polêmica do mês passado, 
com o cancelamento do amistoso 
em Jerusalém entre as seleções 
da Argentina e de Israel como 
preparação para a Copa do Mundo, 
os israelenses fi caram sabendo 
ontem (12) que poderão ver Lionel 
Messi jogar em novembro por lá. O 
Barcelona e o Atletico de Madrid 
agendaram um amistoso no Estádio 
Sammy Ofer, em Haifa. 

A notícia foi confi rmada pelo pre-
feito Yona Yahav. O jogo foi arranjado 
pelo empresário israelense Idan 
Ofer, um dos acionistas do Atleti-
co de Madrid. Mas os detalhes da 
partida ainda não foram acordados. 
O jogo amistoso entre Argentina e 
Israel tinha sido anulado pela parte 
argetina após pressão política. Gru-
pos palestinos acusaram os dirigen-
tes israelenses de se aproveitarem 
do jogo para fi ns políticos, alegando 
que a partida comemoraria os 70 
anos do Estado de Israel.

O primeiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu, falou pessoal-
mente com o presidente argentino, 
Mauricio Macri, na tentativa de 
manter o jogo em Jerusalém, mas 
em vão. Por sua vez, o presidente 
da Associação Palestina de Futebol, 
Jibril Rajoub, agradeceu Messi, “em 
nome da Palestina”, por não ter joga-
do em Jerusalém, “zona contestada” 
pelos dois povos (ANSA).

Trump divulga carta 
de Kim e relata 
‘grandes progressos’

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, divulgou ontem (12), 
no Twitter, uma carta enviada em 6 de 
julho pelo líder da Coreia do Norte, 
Kim Jong-un, e afi rmou que “grandes 
progressos estão sendo feitos”. No 
texto, Kim aborda a reunião que os 
dois tiveram em Singapura, em 12 de 
junho, dizendo que o encontro foi o 
início de uma jornada “signifi cativa”. 
“Eu aprecio profundamente os esfor-
ços enérgicos e extraordinários feitos 
por Vossa Excelência para a melhora 
das relações entre os dois países”, 
afi rma o norte-coreano.

“Eu acredito fi rmemente que a 
vontade forte, os esforços sinceros 
e a abordagem única minha e de 
Vossa Excelência para abrir um 
novo futuro entre a República De-
mocrática Popular da Coreia e os 
Estados Unidos certamente darão 
frutos”, acrescenta.No fi m da carta, 
Kim diz ter “convicção” de que o 
“histórico progresso” nas relações 
bilaterais “levará à nossa próxima 
reunião”. A cúpula de Singapura foi a 
primeira entre líderes dos dois países 
e representa o ponto mais alto no 
processo de pacifi cação da Península 
da Coreia, iniciado em janeiro.

No entanto, o comunicado conjun-
to assinado por Kim e Trump não traz 
ações concretas e fala em um vago 
compromisso com a “paz duradoura” 
e a “desnuclearização” (ANSA).
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Em comunidade do Rio, Malala 
faz grafi te com rosto de Marielle
De visita ao Brasil, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai foi grafi teira por algumas horas na quarta-
feira (11), e participou do trabalho feito em um muro da Favela Tavares Bastos, no Catete, na Zona Sul 
do Rio de Janeiro, com o rosto da vereadora Marielle Franco, morta em 14 de março, junto com o seu 
motorista Anderson Gomes

na educação, suas inspirações 
na arte e sobre a violência que 
vivem diariamente”, disse a 
coordenadora do programa, 
JLo Borges. Entre um mural 
e outro, Malala posou para 
fotos e conheceu um grafi te 
com a sua própria imagem, 
uma homenagem de Panmela 
à defensora dos direitos das 
mulheres.

Malala anunciou, em um 
evento em São Paulo, que em 
breve iniciará no Brasil um pro-
jeto para fomentar a educação 
feminina, mas não deu detalhes 
sobre a iniciativa. Segundo a 
ativista, que foi baleada por 
talibãs quando aos 15 anos 
querer frequentar a escola, 
estima-se que esse direito 
básico seja negado para 1,5 
milhão de meninas no Brasil 
(Agência EFE).

Sem a presença da imprensa, 
com absoluto sigilo e acompa-
nhada somente por integran-
tes do projeto, Malala fez um 
passeio pelas ruas do morro 

e ouviu detalhes sobre vários 
grafi tes feitos por meninas que 
participam do programa. “Ela 
conversou com as meninas e 
perguntou sobre os desafi os 

Em oito anos, mais de 34,2 mil 
leitos do SUS foram fechados

pretende encaminhar o levan-
tamento para parlamentares, 
Ministério Público Federal e 
Tribunal de Contas da União.

Entre as capitais, Rio de 
Janeiro teve a maior perda de 
leitos na rede pública (-4.095), 
seguida por Fortaleza (-904) e 
Curitiba (-849). Nove delas – 
Belém, Boa Vista, Cuiabá, Maca-
pá, Palmas, Porto Velho, Recife, 
Salvador e São Luís – consegui-
ram elevar o indicador. Outra 
constatação é que enquanto a 
rede pública teve 10% dos leitos 
fechados desde 2010 (34,2 mil), 
as redes suplementar e privada 
aumentaram em 9% (12 mil) o 
número de leitos em oito anos. 

Os leitos privados cresceram 
em 21 estados até maio de 
2018. Apenas Rio de Janeiro e 
Maranhão sofreram decrésci-
mos: 1.172 e 459 leitos.

De acordo com o relatório 
de Estatísticas de Saúde 
Mundiais da OMS de 2014 – o 
último dado disponível –, o 
Brasil tinha 23 leitos hospi-
talares (públicos e privados) 
para cada grupo de dez mil 
habitantes. A taxa era equiva-
lente à média das Américas, 
mas inferior à média mundial 
(27) ou às taxas apuradas, 
por exemplo, no Reino Unido 
(29), na (47), Espanha (31) e 
França (64) (ABr).

Parreira: falta de experiência foi 
decisiva para fracasso da seleção

“Em 2006, tínhamos bons 
jogadores, mas faltava a fome 
de vencer, tinham mais fome 
no passado, quando ganharam. 
Agora, não vieram 100%. Faltou 
estrutura e experiência. Houve 
bons jogadores, mas só 3 ou 4 
tinham jogado um Mundial e 
para a comissão técnica tam-

bém era seu primeiro mundial. 
A Bélgica nos surpreendeu na 
primeira parte e nós fomos me-
lhores na segunda, mas fi camos 
fora. Desde o dia em que nos 
eliminaram, sonhamos ganhar 
o Mundial seguinte. Para nós é 
como uma espécie de religião”, 
acrescentou (Agência EFE).
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A - Alunos Estrangeiros
Crianças e adolescentes estrangeiros já podem garantir a vaga para o 2º 
semestre nas escolas estaduais de São Paulo. Durante todo o período 
de férias, as unidades recebem matrículas de quem está fora da rede. 
Hoje mais de 10 mil alunos nascidos ou vindos de outros países estu-
dam em unidades da Secretaria da Educação. A maioria é da própria 
América do Sul, como Bolívia e Argentina, mas a lista também inclui 
Japão, Armênia e Haiti. Para realizar a matrícula, é preciso apresentar 
na escola mais próxima um documento de identidade, como passaporte 
ou RNE- Registro Nacional de Estrangeiro. As atividades do segundo 
semestre têm início marcado para 1º de agosto. 

B - Thereza Collor em Sorocaba
A biografi a de Thereza Collor se confunde com a história do Brasil, 
quando em 1992, foi uma das peças chave na denúncia do esquema de 
corrupção do governo de seu então cunhado, o ex-presidente Fernando 
Collor. Com apenas 27 anos na época, foi a voz feminina mais fi rme nas 
denúncias que resultaram no impeachment de Collor. Viúva de Pedro 
Collor, morto em 1994, logo após as denúncias, vítima de um melanoma 
maligno com metástase no cérebro, Thereza estará em Sorocaba, nesta 
terça-feira (17). Na ocasião, fará um encontro no auditório da Fundação 
Ubaldino do Amaral, às 19h, para contar um pouco de sua história e 
como ela vê a evolução do combate à corrupção em nosso país nestes 
últimos 26 anos. Informações tel. (15) 3033-1404, Danielle.

C - Têxtil e Confecção
Num evento exclusivo para profi ssionais do setor, começa nesta segunda-feira 
(16), e vai até quinta-feira (19), no Anhembi, a VI Fenin Verão São Paulo. 
Reunindo um mix de expositores entre fabricantes, importadores e distri-
buidores de vestuários e acessórios de moda, o encontro está chegando para 
atender lojistas e compradores vindos principalmente das regiões sudeste 
e centro-oeste, além do sul, norte e nordeste, em busca das novidades em 
tendências selecionadas para a próxima estação, de cerca de 800 marcas. 
Esta edição única de Verão deverá surpreender o mercado e o setor têxtil 
e de confecção. Mais informações no site: (www.fenimfeiras.com.br).  

D -  Reunião da SBPC
A 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) ocorre entre os próximos dias 22 e 28, na Universidade Federal 
de Alagoas, em Maceió. O tema central da atual edição será “Ciência, 
Responsabilidade Social e Soberania”. A programação reúne conferên-
cias, mesas-redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e sessões 
de pôsteres. Também serão realizadas outras atividades, como a SBPC 
Jovem, exposição voltada para estudantes do ensino básico e público 
em geral; a ExpoT&C, mostra de ciência e tecnologia; a SBPC Cultural; 
a SBPC Afro e Indígena. A participação no evento é livre e gratuita. Mais 
informações: (http://ra.sbpcnet.org.br/maceio/). 

E - Jovem Cientista
As inscrições e os trabalhos para o Prêmio Jovem Cientista podem ser 
enviados até o próximo dia 31, pelo site (www.jovemcientista.cnpq.br). 
O tema da 29ª edição é “Inovações para a conservação da natureza e 
transformação social”. Podem concorrer estudantes do Ensino Médio, 
Ensino Superior, mestres e doutores. Instituído em 1981, o PJC incentiva 
a pesquisa científi ca e os estudantes e jovens pesquisadores que buscam 
soluções inovadoras para os desafi os do país. Biodiversidade, empreen-
dedorismo e sustentabilidade, inovação e inclusão digital são algumas 
das linhas de pesquisa que podem ser consultadas no site do prêmio.

F - Especialização em Engenharia 
A Embraer, em parceria com o ITA, está com inscrições abertas para 
30 vagas no Programa de Especialização em Engenharia, um programa 
corporativo que tem o objetivo de capacitar engenheiros recém-formados 
para atuarem nas áreas de engenharia de desenvolvimento do produto e 
processos da companhia. Os interessados podem efetuar a inscrição até 
2 de setembro pelo site (https://embraer.gupy.io/jobs/10964). Elegíveis 
engenheiros com inglês avançado, graduados entre 2016 e 2018 nas 
modalidades aeronáutica ou aeroespacial, ambiental, automobilística, 
civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, energia, 
física, materiais, mecânica, mecatrônica, metalúrgica, naval, produção, 
química ou sistemas.

G - Despertando Artistas 
A Andrade Máquinas comemora suas conquistas ao longo de 60 anos 
de atuação no mercado de máquinas de costura com a promoção do 1º 
Concurso Cultural Artístico Andrade & Sansei, que irá escolher e premiar, 
com até R$ 3.000,00, as melhores e mais criativas esculturas feitas com 
peças de máquinas de costura, preferencialmente usadas. O Concurso 
terá abrangência nacional e qualquer pessoa física ou jurídica, atuante na 
área de confecção ou máquinas de costura, poderá participar. Inscrições 
devem ser realizadas pelo site (https://andradesansei.vpeventos.com/#/), 
até o dia 30 de setembro. Outras informações: (www.sansei.com.br).  

H - Patinação Artística
O Snowland, em Gramado/RS, recebe, entre os próximos dias 19 e 28, o  I 
Seminário Internacional de Patinação Artística no Gelo da América do Sul, que 
tem apoio da União Internacional de Patinação, órgão máximo da modalidade. 
O evento será dividido em três etapas. A primeira com cursos e palestras 
para juízes e treinadores, a segunda com sessões de treinos para atletas e 
a terceira com workshops no gelo para treinadores. Treinadores, atletas e 
juízes brasileiros, três técnicos e dois juízes da Argentina, além de entusiastas 
da patinação artística no gelo de diferentes países da América do Sul são 
esperados para o Seminário. Mais informações: (www.snowland.com.br). 

I - Longo Prazo
A Movida Premium lança o aluguel de longo prazo para pessoas físicas.Todos 
os contratos incluem um carro zero km que podem ser de 12, 24 ou 36 me-
ses. São consumidores que dão preferência ao uso em detrimento da posse, 
seguindo uma tendência mundial que privilegia a liberdade e a conectividade. 
Um dos diferenciais deste tipo de operação é a disponibilidade de capital, que 
ao invés de fi car imobilizado e depreciando na compra de um carro, estará 
disponível para investimentos e rentabilidade. A frota inclui modelos de alto 
valor agregado, como Audi, Mercedes, BMW, Mini, Jaguar, Land Rover e 
Porsche (www.movidapremium.com.br). 

J - Energia Solar
A Solar Group, indústria especializada em estruturas de fi xação para o mercado 
de geração solar, lança um novo fi xador para telhados capaz de reduzir em 
50% o custo da estrutura de um sistema nas residências. Trata-se do Suporte 
Articulado, destinado a fi xação de módulos fotovoltaicos em telhas trapezoidais 
metálicas. O novo produto reduz o custo de material e de transporte e atende 
a uma variedade de telhas metálicas, que variam de 35 a 50 graus e larguras 
de 30 a 50 milímetros. A novidade será apresentada durante a InterSolar 
2018, evento internacional do setor solar fotovoltaico que acontece entre os 
dias 28 e 30 de agosto. Saiba mais: (www.solargroup.com.br).

A - Alunos Estrangeiros
Crianças e adolescentes estrangeiros já podem garantir a vaga para o 2º 

D -  Reunião da SBPC
A 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Com a crise econômica, 

o índice de desemprego 

está na casa dos 13 

milhões. É muita 

gente buscando uma 

recolocação profi ssional 

E, como o mercado obe-
dece a lei da oferta e da 
procura, muitos salários 

foram reduzidos. Dessa forma, 
está praticamente impossível 
encontrar a oportunidade dos 
sonhos. Mas, isso quer dizer 
que devo aceitar qualquer em-
prego? Não necessariamente. 

Todos precisamos trabalhar, 
mas é preciso lembrar que o 
trabalho não é apenas um meio 
para a nossa sobrevivência, 
ele é também um meio para 
a nossa realização pessoal e 
profi ssional. Sendo assim, é 
muito importante que bus-
quemos uma oportunidade 
que realmente nos complete e 
nos faça cumprir os objetivos 
profi ssionais que traçamos. 

A questão fi nanceira é sim 
muito importante, mas nunca 
deve ser avaliada de forma 
isolada. Quando surge uma 
oportunidade de emprego 
precisamos nos fazer várias 
perguntas. A primeira questão 
é sobre a cultura da empresa. 
É muito importante fazer o que 
se gosta e em um ambiente sau-
dável. E, não há nada pior do 
que trabalhar em um local com 
o qual não nos identifi camos. 

Tudo parece se tornar um 
fardo. E, por mais que a neces-
sidade fi nanceira seja grande, 
muito provavelmente o profi s-
sional não irá aguentar isso por 
muito tempo. Outra questão é o 
alinhamento de competências. 
Muitas vagas podem ser para 
cargos e responsabilidades 
inferiores aos que você estava 
acostumado e, a princípio, isso 
pode parecer muito deses-
timulante. No entanto, tudo 
depende do ponto de vista e 
das oportunidades que podem 
ser oferecidas futuramente. 

Nesse sentido, é imprescin-
dível analisar as possibilidades 

de plano de carreira e desen-
volvimento que a empresa 
pode proporcionar. Às vezes, 
vale a pena encarar um sacri-
fício temporário. O candidato 
também deve sempre avaliar o 
clima organizacional. Pesquise 
sobre a empresa e, se possível, 
procure conversar com atuais 
e ex-colaboradores.

 Ninguém melhor do que 
eles para dizer se vale a pena 
investir nesta empresa. Em-
presas com bons ambientes 
de trabalho são muito mais 
saudáveis e proporcionam 
colaboradores mais felizes e 
produtivos. 

Aquelas que oferecem opção 
de home offi ce estão entre as 
que possuem maior índice de 
satisfação. No fi nal, satisfeitos, 
todos saem ganhando. 

Quem não está encontrando 
uma opção interessante no 
mercado de trabalho precisa 
avaliar também a possibilidade 
de seguir uma carreira solo. 

Dependendo da área em que 
você atua, talvez seja possível 
se tornar um consultor. Nessa 
hora, também é comum alguns 
profi ssionais resolverem em-
preender. Nesse caso, é preciso 
muita cautela e planejamento 
para que o negócio dê certo. 
Estudar muito bem o mercado 
e a área em que se pretende 
atuar é fundamental. 

Por fi m, cabe destacar que 
a relação entre candidato e 
empregador deve ser sempre 
muito clara, honesta e transpa-
rente. Trata-se de uma situação 
equilibrada, onde um não tem 
vantagem sobre o outro. De-
sempregadas, muitas pessoas 
tendem a achar que devem 
aceitar “qualquer coisa”, mas 
isso não é bem uma verdade. 
Procure negociar de igual para 
igual. 

A empresa não é soberana e 
cabe uma relação justa, onde o 
potencial empregado se sinta 
valorizado e respeitado. 

(*) - É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH -

Human Intelligence.

Fernanda Andrade (*)

Mercado reduz 
projeção para défi cit 
nas contas públicas

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Ministério da Fazenda 
reduziram a previsão para o resul-
tado negativo das contas públicas, 
neste ano. A estimativa do défi cit 
primário do Governo Central (Te-
souro Nacional, Previdência Social 
e Banco Central), para este ano, 
passou de R$ 151,192, em junho, 
para R$ 149,642 bilhões, neste mês. 
A estimativa está abaixo da meta 
de défi cit perseguida pelo governo, 
de R$ 159 bilhões. 

O resultado primário é formado 
por receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros. Os 
dados constam da pesquisa Prisma 
Fiscal, elaborada pela Secretaria de 
Política Econômica do Ministério 
da Fazenda, com base em informa-
ções do mercado fi nanceiro. Para 
2019, a estimativa das instituições 
financeiras é de déficit de R$ 
123,288 bilhões, maior que os R$ 
117,875 bilhões previstos em junho.

A estimativa para as despesas 
chegou a R$ 1,366 trilhão, ante 
R$ 1,367 trilhão, previstos em 
junho. As receitas líquidas devem 
chegar a R$ 1,217 trilhão, este 
ano, a mesma previsão anterior. 
Para 2019, a projeção de receita 
líquida do Governo Central é de R$ 
1,302 trilhão, ante R$ 1,303 trilhão 
previstos no mês passado. No caso 
da despesa total, a projeção fi cou 
em R$ 1,422 trilhão, ante R$ 1,420 
trilhão, previstos em junho.

A pesquisa apresenta também a 
projeção para a dívida bruta do Go-
verno Central, que, na avaliação das 
instituições fi nanceiras, deve fi car 
em 76% do Produto Interno Bruto 
(PIB – soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país), neste ano. 
A previsão anterior era 75,8% do 
PIB. Para 2019, a estimativa fi cou 
em 78,10% do PIB, ante 77,8% 
previstos no mês passado (ABr).

O cartão de crédito foi o principal tipo de dívida, com 70,1%.

O número de famílias paulista-
nas endividadas caiu pelo tercei-
ro mês consecutivo, passando de 
1,99 milhão em maio para 1,92 
milhão em junho, de acordo 
com a FecomercioSP. Apesar 
da redução, o endividamento 
em junho ainda atinge 49,4% da 
população, 1,7 ponto porcentual 
a menos que maio. Na compa-
ração com o mesmo período do 
ano passado, houve redução de 
0,3 ponto porcentual. 

A taxa de inadimplência 
fi cou quase estável, passando 
de 19,3% em maio para 19,2% 
em junho. São mais de 750 
mil famílias nessa situação. O 
porcentual de consumidores 
que não terão condições de 
pagar as dívidas em atraso 
no próximo mês caiu de 9% 
em maio para 8,1% em junho, 
praticamente igual a junho do 
ano passado (8,2%). Pouco 
mais da metade das famílias 
inadimplentes (51,7%) decla-
raram ter contas em atraso por 
mais de 90 dias. As com atraso 
de até 30 dias representam 

Comércio varejista nacional recuou 0,6% de abril para maio.

O dado da Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC) foi 
divulgado ontem (12) 

pelo IBGE. Nos outros tipos 
de comparação temporal, no 
entanto, o volume do comércio 
avançou: média móvel trimes-
tral (0,4%), comparação com 
maio de 2017 (2,7%), acumula-
do do ano (3,2%) e acumulado 
de 12 meses (3,7%).

Seis das oito atividades do 
comércio varejista pesquisadas 
tiveram queda, com destaque 
para o segmento de combus-
tíveis e lubrifi cantes (6,1%). 
Também tiveram recuo na pro-
dução as atividades de livros, 
jornais, revistas e papelaria 
(6,7%), equipamento e material 
para escritório, informática e 
comunicação (4,2%), tecidos, 
vestuário e calçados (3,2%), 
móveis e eletrodomésticos 
(2,7%) e artigos farmacêuti-
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Vendas do comércio caíram 
0,6% de abril para maio

O volume de vendas do comércio varejista nacional recuou 0,6% de abril para maio. A queda praticamente 
descontou a alta de 0,7% registrada na passagem de março para abril

motos, partes e peças. O volume 
de comércio dos materiais de 
construção caiu: 4,3%. O varejo 
ampliado também teve queda 
na média móvel trimestral 
(0,6%), mas avançou em rela-
ção a maio de 2017 (2,2%), no 
acumulado do ano (6,3%) e no 
acumulado de 12 meses (6,8%).

A receita nominal do co-
mércio varejista caiu 0,3% na 
comparação com abril, mas 
cresceu 0,6% na média móvel 
trimestral, 4,1% na comparação 
com maio do ano passado, 3,8% 
no acumulado do ano e 3,1% 
nos 12 meses. A receita do va-
rejo ampliado recuou 3,6% na 
comparação com abril e 0,3% 
na média móvel trimestral. 
Houve crescimentos de 3,4% 
na comparação com maio de 
2017, 6,6% no acumulado do 
ano e 5,8% no acumulado de 
12 meses (ABr).

cos, médicos e de perfumaria 
(2,4%).

A única atividade com alta 
foi supermercados, alimentos, 
bebidas e fumo, com 0,6%. O 
segmento de outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 

manteve-se estável. O varejo 
ampliado, que também inclui 
os segmentos de veículos e 
de materiais de construção, 
recuou 4,9%, principalmente 
por causa da queda de 14,6% na 
atividade de venda de veículos, 

Número de famílias endividadas 
caiu pelo terceiro mês

24,2% e, entre 30 e 90 dias, 
são 22,3%.

No comparativo por faixa de 
renda, as famílias com até dez 
salários mínimos foram as que 
tiveram maior redução no endi-
vidamento. Para esse grupo, a 
taxa caiu de 56,3% em maio para 
54,2% em junho. Para as que têm 
renda superior aos dez salários 
mínimos, o endividamento fi cou 
praticamente estável: 35,5% 
ante 35,9% de maio. 

O cartão de crédito foi o 
principal tipo de dívida, com 
70,1%, quase o mesmo resulta-
do do mês anterior (70,2%). Na 
segunda posição apareceram 
os carnês, com 16%. Na sequ-
ência, vieram fi nanciamento de 
carro (13,6%), crédito pessoal 
(12,7%) e fi nanciamento de 
casa (10%). Os demais tipos de 
dívida (cheque especial, pré-
-datado e consignado) fi caram 
abaixo dos 10% (ABr).

Em junho, a indústria de 
materiais de construção apre-
sentou queda de 4,7% em seu 
faturamento, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado. 
Segundo a Abramat, uma das 
razões que explicam a queda foi 
a greve dos caminhoneiros. Na 
comparação de maio para junho, 
houve projeção de crescimento 
de 4,4%, mas o real faturamento 
pode ser superior à previsão, já 
que muitas das vendas realizadas 
em maio foram adiadas por causa 
da greve dos caminhoneiros e 

teve seus números computados 
apenas em junho.

No acumulado do ano, de janeiro 
e junho, o faturamento do setor 
teve queda de 0,4% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Mas a projeção é que, até o fi nal 
deste ano, o setor cresça 1,5% na 
mesma comparação. “Que a greve 
dos caminhoneiros impactou nega-
tivamente o setor todos sabíamos, 
mas as dimensões das consequên-
cias só puderam ser aferidas agora", 
disse Rodrigo Navarro, presidente 
da associação (ABr)

Queda no faturamento de 
material de construção

O dólar fechou o pregão de ontem (12) com 
alta de 0,08%, cotado a R$ 3,8841 na venda. A 
moeda norte-americana abriu a cotação do dia 
em queda de 0,73% – na abertura do dia anterior, 
a moeda registrava alta de 2%. O Banco Central 
manteve a estratégia da última semana, sem 
efetuar nenhum leilão extraordinário de swap 
cambial (venda futura do dólar).

O índice B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) 
registrou alta de 1,97%, com 75.867 pontos. O 

destaque foi a alta valorização das empresas de 
siderurgia, infl uenciadas pelas notícias de aumen-
to de exportações do aço para os Estados Unidos.

Os papéis da Usiminas subiram 8,63%; os da Ger-
dau, 5,64%; e os da Siderúrgica Nacional, 5,55%. As 
blue chips (ações com alta percepção de qualidade, 
liquidez e ganhos), como as da Vale (+3,32%), da 
Petrobras (+3,33%), do Bradesco (+2,24%) e do 
Itaú (+1,84%) acompanharam a tendência de alta 
registrada no fechamento do pregão (ABr).

Bovespa sobe infl uenciada por exportações do aço
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Dois anos da tentativa 
de golpe na Turquia

Tanto a Turquia quanto 

o Brasil têm em seu 

passado períodos 

marcados por golpes 

militares e por uma 

suspensão temporária 

em sua democracia

Turquia e Brasil são países 
proeminentes em suas 
respectivas regiões, paí-

ses que valorizam a democra-
cia. Porém, a democracia turca 
foi atacada em 15 de julho de 
2016, quando houve uma ten-
tativa de golpe frustrada. Um 
grupo de ofi ciais militares com 
a ajuda de civis, seguindo as 
instruções do clérigo Fetullah 
Gülen, que reside nos Estados 
Unidos há muitos anos, orques-
trou uma tentativa de golpe 
contra a ordem democrática 
e constitucional da Turquia. 

Pessoas de diferentes orien-
tações políticas reagiram nas 
ruas. Foi o pior ato de terror 
na história da República tur-
ca: uso de armas militares 
letais contra civis inocentes e 
militares que se recusaram a 
participar desse movimento. 

Um retrato de brutalidade e 
traição que tomou a vida de 250 
cidadãos turcos e feriu mais de 
2 mil pessoas. Quem estava por 
trás do golpe? A organização 
que está tentando tomar o 
poder nos últimos 40 anos, 
chamada FETÖ, é responsável 
pelo golpe. Trata-se de uma 
organização que utiliza uma 
estrutura de “células” dentro 
de uma rede hierárquica, usan-
do códigos e métodos sigilosos 
para comunicação entre seus 
membros.  

É uma organização que se 
mostra engajada em modera-
ção, diálogo humanitário to-
lerante, trabalho educacional. 
Mas na realidade, seu lado es-
curo revela a vasta rede oculta, 
que tenta tomar o poder, se 
infi ltrando clandestinamente 
nas principais estruturas do 

Estado, incluindo o Judiciário 
e as Forças Armadas.

Há muitos exemplos de que 
Gülen instrui seus seguidores 
a esconderem suas reais iden-
tidades e utilizar quaisquer 
meios para alcançar seus ob-
jetivos. Os civis que orquestra-
ram a tentativa de golpe naque-
la noite, em conjunto com os 
ofi ciais do exército, mostraram 
claramente os objetivos dessa 
organização hedionda.

O grupo, com o passar dos 
anos, se organizou como 
uma empresa global e com 
aspirações globais de poder 
e dominância. Está presente 
em mais de 150 países ao 
redor do mundo, por meio 
de escolas, ONGs, lobistas e 
empresas, inclusive no Brasil. 
Atualmente, alegam que não 
estão envolvidos na tentativa 
de golpe e criticam a Turquia 
em termos de democracia e 
direitos humanos. 

Todavia os processos legais 
em curso e fi nalizados expli-
citam que essa organização 
e seus seguidores estão por 
trás da tentativa de golpe. É 
normal enfatizar que todos os 
países podem ser criticados 
em termos de democracia. 
Na verdade, as críticas podem 
ajudar a melhorar a democra-
cia. Porém, não é justo que os 
grupos que apoiam a tentativa 
de golpe critiquem a Turquia 
ao redor do mundo, quando 
todos os julgamentos estão 
ocorrendo dentro da ordem 
democrática.

Apesar da distância geográ-
fi ca, Turquia e Brasil sempre 
mantiveram relações próximas 
e amistosas. A Turquia está 
sempre aberta às críticas, mas 
acreditamos que a opinião pú-
blica brasileira deveria saber o 
que aconteceu em 15 de julho 
de 2016 e ver as reais intenções 
do grupo por trás da tentativa 
de golpe que restou frustrada.

(*) - É cônsul-geral da Turquia
em São Paulo.

Serkan Gedik (*) 

A conclusão da votação 
permite que deputados 
e senadores estejam 

liberados para o recesso parla-
mentar, que vai de 18 julho até 
1º de agosto. Após a mobilização 
de várias categorias de servi-
dores públicos, foi retirado do 
texto o dispositivo que proibia a 
concessão de reajustes ao fun-
cionalismo e a criação de cargos 
no serviço público federal em 
2019. Até mesmo as medidas 
que teriam efeito a partir de 
2020 estavam suspensas. 

A mudança no texto não 
prevê esses reajustes, mas ga-
rante a possibilidade que eles 
possam ser concedidos nos 
próximos anos. Para que fosse 
retirado da LDO, vários partidos 
governistas mudaram o enten-
dimento e votaram a favor da 
exclusão do trecho. Segundo o 
deputado Paulo Pimenta (PT-
-RS), suspender o reajuste e 
impedir as contratações de 
servidores é uma discussão 
inadequada para o fi m de uma 
gestão e deve ser decidido pela 
equipe econômica do próximo 
presidente da República.

Por outro lado, o senador Da-

A conclusão da votação permite que deputados e senadores estejam liberados para o recesso,

que vai de 18 julho até 1º de agosto.

O Ministério Público (MP) 
do Rio de Janeiro entrou com 
ação de improbidade admi-
nistrativa contra o prefeito 
carioca Marcelo Crivella. O 
processo tem como base um 
inquérito iniciado em agosto 
de 2017, pela 5ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva 
de Defesa da Cidadania, para 
apurar possível desrespeito à 
liberdade religiosa e à laici-
dade (exclusão da religião no 
exercício do poder político) do 
município.

De acordo com o Ministério 
Público, a primeira investigação 
foi um possível censo para apu-
rar a religião dos servidores da 
Guarda Municipal. Mas, desde 
então, a promotoria recebeu 
várias representações que no-
ticiavam irregularidades.

A investigação mais recente 
se refere a uma reunião de 
Crivella com líderes de igrejas 
evangélicas no dia 4 de julho, 
no Palácio da Cidade, em que 
o prefeito teria, segundo o 
MP, prometido privilegiar fi éis 
dessas igrejas em cirurgias 
oferecidas pelo município, em 
desrespeito ao Sistema de Re-
gulação (que controla as fi las 
de cirurgias nos municípios).

Há ainda investigação sobre 
o uso de espaços públicos para 
eventos cristãos, corte de ver-
bas para eventos de religiões 
de matriz afro-brasileira e 
realização de eventos da Igreja 
Universal em escolas públicas. 
A prefeitura informou, por meio 
de sua assessoria de imprensa, 
que ainda não foi notifi cada 
sobre a ação (ABr).

Prefeito carioca Marcelo Crivella.

Câmara da Itália aprova 
corte em aposentadorias 
de deputados

A mesa diretora da Câmara 
dos Deputados da Itália aprovou 
ontem (12) uma proposta do pre-
sidente da Casa, Roberto Fico, do 
Movimento 5 Estrelas (M5S), para 
recalcular as aposentadorias de 
parlamentares. A medida recebeu 
o aval de 11 dos 18 integrantes da 
mesa diretora da Câmara, incluindo 
nove componentes do governo de 
coalizão entre M5S e Liga. 

Além disso, teve o voto de um 
representante do Partido Demo-
crático (PD), de oposição, e de um 
do ultranacionalista Irmãos da Itália 
(FDI), que não faz parte da situação, 
mas é próximo à Liga. Apesar do 
discurso do governo de que esse 
é o “fi m dos vitalícios”, a medida, 
na verdade, apenas muda a forma 
de calcular as aposentadorias. Os 
benefícios concedidos no passado, 
que foram calculados em função do 
último salário recebido, passarão a 
ser baseados na contribuição efetu-
ada durante o mandato parlamentar.

O novo sistema entrará em vigor 
a partir de 1º de janeiro de 2019 e 
deve proporcionar uma economia 
de 40 milhões de euros por ano, 
mas só valerá para a Câmara, ao 
menos por enquanto. “Agora o 
Senado deve seguir o exemplo”, 
cobrou o ministro do Trabalho da 
Itália, Luigi Di Maio, líder do M5S. 
“Grande satisfação pela abolição 
dos vitalícios. É um belo sinal para 
o país”, comemorou o primeiro-
-ministro Giuseppe Conte (ANSA).
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Com a votação do projeto 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 2019, 
o Congresso Nacional termina 
o primeiro semestre do ano 
em dia e sai com o sentimento 
de dever cumprido, conforme 
disse ontem (12) o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
ao destacar a aprovação de 
propostas importantes nas 
áreas de segurança pública e 
microeconomia.

“Nós aprovamos tudo na 
área de segurança pública, 
enviado para cá ou de inicia-
tiva da casa, para melhorar a 
segurança. Aprovamos tudo 
que fazia efeito no crescimen-
to e na geração de emprego e 
renda”, disse.

Os congressistas decidiram 
retirar do texto da LDO, entre 
outros pontos, o dispositivo 
que proibiria a concessão de 
reajustes aos servidores e a 
criação de cargos no serviço 
público no próximo ano, ainda 
que com efeitos fi nanceiros 
posteriores a 2019. Ao ser 
questionado sobre possíveis 
impactos fi scais da medida, 
Eunicio reforçou que caberá 
ao gestor de cada área ade-
quar seu orçamento para não 
ultrapassar teto de gastos. Ele 
citou o exemplo do Senado 
que no ano passado econo-
mizou R$ 250 milhões sem 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira: dever cumprido.
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Pessoas com doenças raras 
podem ter garantida em lei 
uma política de atenção do 
governo. Foi aprovado em 
Plenário do Senado o projeto 
que institui a Política Nacional 
para Doenças Raras no SUS, 
que voltará à Câmara. Rela-
tor do projeto na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), 
o senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) considerou um dos 
mais importantes aprovados 
pelo Congresso. Explicou que 
o texto foi discutido com as-
sociações representativas de 
pessoas acometidas com do-
enças raras, assim como com 
os pacientes e suas famílias.

“Nós temos quase 12 milhões 
de brasileiros acometidos por 
doenças raras. 80% dessas 
doenças são de origem ge-
neticamente determinada. O 
custo para nós avançarmos na 
pesquisa e nos medicamentos 
é altíssimo”, afi rmou Caiado. 
Segundo a OMS, uma doença 
é defi nida como rara quando 
afeta até 65 em cada 100 mil 
pessoas. As enfermidades são 
caracterizadas por uma ampla 
diversidade de sinais e sinto-
mas e variam não só de doença 

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) foi o relator da matéria.

Venda de medicamentos 
veterinários genéricos

O senador Benedito de Lira 
(PP-AL) cobrou ontem (12) 
agilidade do governo para que 
seja possível a venda de remé-
dios veterinários genéricos. De 
acordo com o senador, a espera 
do setor agropecuário por essa 
mudança já dura 15 anos, desde 
quando ele, como deputado, 
apresentou projeto sobre o tema.

O texto, apresentado em 
2003, só foi aprovado pelo 
Congresso em 2012 e o decreto 
regulamentando a medida só 
veio em 2016, disse Benedito. 
Mas, ainda assim,  os genéricos 
veterinários ainda não são ven-
didos por “inação e negligência” 
do Ministério da Agricultura, 
que não adotou as providên-
cias técnicas necessárias para 
o registro, segundo o senador.

“Para que lei? Para que ter 
sido regulamentada, se não há 
interesse nenhum por parte 
do Ministério da Agricultura 
de tomar as providências para 
que o produto possa ir para as 
prateleiras das casas especiali-
zadas? Quantas e quantas vezes 
o Brasil sofre bloqueio por falta 
dessa atenção? Infelizmente, a 
gente assiste a tudo isso de bra-
ços cruzados. Para o governo, 
tanto faz como tanto fez”.

O senador informou ainda 
que o tema será debatido em au-
diência pública na Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) em agosto. A intenção é 
ouvir representantes do minis-
tério e tentar dar agilidade ao 
processo (Ag.Senado).
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Congresso aprova as diretrizes 
orçamentárias para 2019

O Congresso Nacional aprovou na madrugada de ontem (12) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para 2019. A matéria segue para sanção presidencial

lirio Beber,relator da proposta 
na  Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) argumentou que 
o dispositivo pretendia impedir 
que o governante eleito tivesse 
de arcar com compromissos 
fi rmados na gestão anterior. 
“Não conhecemos quem será 
o próximo presidente da Re-
pública, mas conhecemos o 
grau de difi culdades que ele 
terá de enfrentar”, defendeu. 
Também foi rejeitado o trecho 

que previa corte de 5% no cus-
teio administrativo para 2019, 
composto por despesas do dia 
a dia do governo, como água, 
luz, telefone, aluguéis e diárias. 

O texto da LDO prevê a re-
dução de 10% dos benefícios 
fi scais – como renúncias de 
impostos – no próximo ano. 
Atualmente, esses benefícios 
correspondem a 4% do PIB, so-
mando cerca de R$ 300 bilhões. 
O texto aprovado manteve a 

meta de défi cit primário em 
R$ 132 bilhões. Desse total, a 
União terá meta de défi cit de 
R$ 139 bilhões; as estatais fe-
derais  défi cit de R$ 3,5 bilhões. 
Em relação a regra de ouro, o 
relator manteve o dispositivo da 
LDO que autoriza o governo a 
enviar ao Congresso um projeto 
de crédito extraordinário para 
autorizar a emissão de títulos 
em caso de descumprimento 
da regra (ABr).

Eunício destaca aprovações nas 
áreas de segurança e economia

cortar direitos de servidores e 
terceirizados.

Indagado sobre outras pro-
postas aprovadas pelo Con-
gresso que podem ter impacto 
nas contas públicas, Eunício 
frisou que muitas delas foram 
encaminhadas pelo Executivo 
como a MP que estabelece 
preço mínimo para o frete – 
que abre brecha para anistiar 
multas de trânsito e judiciais 
aplicadas durante a greve. O 
Congresso também derrubou 
o veto ao projeto que instituía 
o Refi s para micros e pequenas 
empresas. “Todas as matérias 
que se referem a anistia, au-
mento de gastos e Refi s vieram 
do Executivo. Não nasceram no 
parlamento, mas é próprio da 
democracia, da Casa, emendar, 

mudar leis. É próprio do par-
lamento”, enfatizou.

Eunício indicou que fará 
reuniões com o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, para defi nir 
os projetos prioritários para 
o retorno em agosto. Devido 
à proximidade das eleições, 
pretende convocar semanas 
de esforço concentrado para 
garantir a votação de matérias 
importantes, como medidas 
provisórias. “Devemos fazer 
esforços concentrados no 
mês de agosto. Pelo menos 
dois para votarmos matérias 
pendentes como MPs. Depois 
faremos no meio de setem-
bro e vamos para as eleições 
em outubro”, explicou (Ag.
Senado).

Projeto aprovado cria a Política 
Nacional para Doenças Raras

para doença, como também de 
pessoa para pessoa acometida 
pela mesma condição.

O projeto, do ex-deputado 
Marçal Filho (MDB-MS), 
determina que a política seja 
implantada em até três anos, 
nas esferas nacional, estadual 
e municipal, para estabelecer 
uma rede de cuidados aos 
pacientes. Uma política de 
atenção para esse tipo de 
doença já é prevista desde 
2014 em portaria do Ministério 
da Saúde, mas a intenção do 
projeto é fortalecer a garantia 

aos pacientes.
A política reconhece o di-

reito de acesso dos pacientes 
diagnosticados com doenças 
raras aos cuidados adequados, 
o que inclui a provisão de me-
dicamentos órfãos. Esse tipo 
de medicamento, destinado 
ao tratamento das doenças 
raras, desperta pouco interes-
se da indústria farmacêutica 
porque em condições normais 
de mercado não é vantajoso 
desenvolver remédios desti-
nados a um pequeno número 
de doentes (Ag.Senado).

MP entra com ação de 
improbidade contra 

prefeito do Rio
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RESCISÃO DE CONTRATO INTERMITENTE
Como efetuar a rescisão por aviso trabalhado e indenizado de funcio-
nário intermitente? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, EMPRESA DEVE INFORMAR 
OS FUNCIONÁRIOS JÁ DEMITIDOS NO ANO DE 2016?

Informamos que somente os empregados com contrato ainda em 
vigor é que serão informados no eSocial, portanto, não será men-
cionado os empregados desligados.

CONTRATO INTERMITENTE PARA MÉDICO
Empresa pretende contratar médico com contrato intermitente, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRESENTAÇÃO DO EFD-REINF
Prestadores de serviço como administradora de consórcios com fatura-
mento de 10 milhões por ano, está obrigada a EFD-Reinf? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE APRENDIZ, A EMPRESA PRE-
TENDE CONTRATAR O MENOR, PODE SER EFETUADO CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA, COMO PROCEDER?

A nova contratação do ex aprendiz é legalmente possível e 
normal, contudo não poderá ser feito contrato de experiência, 
por força do previsto no artigo 452 da CLT.

RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL
Empresa optante pelo simples nacional, que presta serviços de 
poda de árvores, é obrigada a fazer a retenção do INSS na nota 
fiscal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM CARGO DE GERENTE
Funcionário com cargo de gerente tem direito a receber horas extras? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
PROCESSO Nº 1060308-88.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ADUBOS VIANNA S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO CNPJ 17.157.215/0001-13, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Garagem Florêncio de
Abreu, CNPJ, 54.199.351/0001-00 com endereço sito a Rua Florêncio de Abreu,282, Centro, São
Paulo/SP, CEP: 01030-000, alegando em síntese: A cobrança de R$ 3.864,92 (05/2018) , a ser
atualizada e acrescida das custas e parcelas que se vencerem no decorrer da lide. Esta ação foi
movida devido a ausência de pagamentos das despesas condominiais ordinárias e/ ou extraordinárias
e fundos de reserva da unidade condominial , 54 A , parte integrante do condomínio autor e de
propriedade da requerida Adubos Vianna S.A, Industria e Comércio . E estando a empresa requerida
em lugar ignorado por este juízo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) 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.                                                (12 e 13)

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008125-11.2013. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO JOSE ALVES DE 
LIMA, CPF 090.497.558-44, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FIEO - 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em síntese: objetivando 
o recebimento de R$ 12.668,87 (Dez/2013), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o valor devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários 
advocatícios, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2018. 2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000199-42.2014. 

8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELSO JOSÉ ALVES DE LIMA, 
RG 16433045, CPF 090.497.558-44, que FIEO – Fundação Instituto de Ensino para Osasco – 
UNIFIEO, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 16.481,36 (Jan/2014), 
oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes, referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a 
sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena 
de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 

14ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0138848-
75.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TELMA FACIOLI DE 
PAULA, RG 241733481, CPF 185.341.368-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de Abetec - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, objetivando o recebimento de 
R$3.917,17 (Abril/2011), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta 
de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2018. 

1ª Vara de Registros Públicos da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido 
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0033465-11.2011.8.26.0100 (USUC 731). O(A) 
Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Francisco Azevedo, Eponina da Veiga Azevedo, Rodrigo Azevedo, Cristina Araújo 
Azevedo, Francisco Domingos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Mauro Edgar da 
Costa e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Guaxupé, nº 680 Vila Mafra 46º Subdistrito Vila Formosa - São Paulo SP, com 
área de 186,29 m², contribuinte nº 055.285.0029-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

CONGEM INVESTIMENTOS S/A.
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 07 de fevereiro de 2.018.
Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 07/02/2.018.
Horário: 16:00hs. Convocação: Dispensada nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei das
S/A. Quorum de Instalação: Totalidade. Mesa Dirigente: Presidente: Vaney Iori; Secretá-
rio: Luigino Iori Filho. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) homologar a
integralização do capital social, feita em moeda corrente nacional, subscrito pelos acio-
nistas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Horus Brasil Mix, em
07/02/2018, dando-lhes quitação, no importe de R$ 4.100.000,00, representando
4.100.000, conforme Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia, admitindo-
o como acionista doravante. As ações ora homologadas participarão integralmente dos
resultados do exercício social em curso; (ii) em razão do aumento de capital social ho-
mologado no item acima, decidem os acionistas aprovar a alteração do caput do artigo
5º, e a consolidação, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a
seguinte redação: Artigo 5º - A sociedade possui um capital social subscrito e integra-
lizado de R$ 4.110.000,00; dividido por 4.110.000 ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP nº 135.667/18-5,
em 19/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONGEM INVESTIMENTOS S/A.
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 07 de fevereiro de 2.018.
Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 07/02/2.018.
Horário: 17:00hs. Convocação: Dispensada nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei das
S/A. Quorum de Instalação: Totalidade. Mesa Dirigente: Presidente: Vaney Iori; Secretá-
rio: Luigino Iori Filho. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Aprovar o acordo de
acionistas, nos termos e para os fins do artigo 118, da Lei das S/A, ora firmado, determi-
nando seu arquivamento na sede da Companhia, bem como determinam os acionistas que
a Diretoria providencie a inscrição no Livro de Registro de Ações Nominativas da Compa-
nhia, ao lado dos respectivos registros de Ações, os seguintes termos: “Os direitos de
voto inerentes às Ações representadas por este registro, assim como a transferência e
oneração destas ações por qualquer razão que seja, estão vinculados, e sujeitos ao
Acordo de Acionistas celebrado em 07/02/2.108”; (ii) Aprovar a instalação do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos da legislação, e conforme regula o Estatuto
Social, artigos 17º a 19º; (iii) O presidente recebeu a indicação do Sr. Vaney Iori, para
ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração e para presidi-lo, ofertada pelos
Acionistas, Sr. Vaney Iori e Sr. Luigino Iori Filho, acompanhada da Declaração prevista no
§ 4º, do Artigo 147, da Lei das S/A, que doravante ficará arquivada na sede da Companhia;
submetida a indicação à votação, foi aprovada por unanimidade a eleição do Sr. Vaney
Iori e sua escolha como Presidente do Conselho de Administração, dispensando-o de
prestar garantia, tomando-lhe a assinatura no Termo de Posse, que doravante ficará arqui-
vado na sede da Companhia; em seguida, o presidente recebeu a indicação do Sr. Tiago
Oliva Schietti, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração, ofertada
pelo Acionista, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Horus Brasil Mix,
acompanhada da Declaração prevista no § 4º, do Artigo 147, da Lei das S/A, que do-
ravante ficará arquivada na sede da Companhia; submetida a indicação à votação, foi
aprovada por unanimidade a eleição do Sr. Tiago Oliva Schietti, dispensando-o de pres-
tar garantia, tomando-lhe a assinatura no Termo de Posse, que doravante ficará arquivado
na sede da Companhia; por último, o presidente recebeu a indicação do Bruno Burilli
Santos, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração, ofertada por
ambos os Acionistas, em conjunto, acompanhada da Declaração prevista no § 4º, do
Artigo 147, da Lei das S/A, que doravante ficará arquivada na sede da Companhia; sub-
metida a indicação à votação, foi aprovada por unanimidade a eleição do Sr. do Bruno
Burilli Santos, dispensando-o de prestar garantia, tomando-lhe a assinatura no Termo de
Posse, que doravante ficará arquivado na sede da Companhia; (iv) O Presidente apresen-
tou a proposta orçamentária para o exercício de 2.108, cujo material já havia sido remetido
aos acionistas, na forma da legislação e estatuto social, não havendo dúvidas acerca da
proposta, submetida a proposta orçamentária para o exercício de 2.108 à votação, foi
aprovada por unanimidade, arquivando-se a cópia rubricada da peça na sede da Compa-
nhia; (v) Aprovar o limite global de remuneração para os administradores, por exercício,
no importe de até R$ 2.000.000,00; (vi) Aprovar a autorização de aumento de capital
social, mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de refor-
ma estatutária, até o limite de R$ 100.000.000,00, competindo ao Conselho de Administra-
ção fixar a espécie, classe, o preço e o número de ações a serem emitidas, bem como o
prazo e as condições de integralização; (vii) Aprovar e Ratificar o contrato de prestação
de serviços de gestão empresarial firmado em 28/07/2017 com as Partes Relacionadas,
os Acionistas Vaney Iori e Luigino Iori Filho, nos exatos termos do Artigo 12º, xvi, do
Estatuto Social; (viii) em razão da autorização de aumento de capital social pelo Conselho
de Administração da Companhia, decidem os acionistas aprovar a alteração do artigo 5º,
e seus parágrafos, e a consolidação, do Estatuto Social da Companhia, que passará a
vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - A sociedade possui um capital social subscrito
e integralizado de R$ 4.110.000,00; dividido por 4.110.000 ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal. § 1º - As ações da Companhia são registradas em livro próprio, poden-
do ser mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, em instituição habili-
tada a prestar tais serviços, sem a emissão de certificados, mediante decisão da Direto-
ria. § 2º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. § 3º - A Companhia
está autorizada a aumentar o capital social, mediante deliberação do Conselho de Admi-
nistração, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$ 100.000.000,00
de reais. § 4º - Competirá ao Conselho de Administração fixar a espécie, a classe, o preço
e o número de ações a serem emitidas, bem como o prazo e as condições de
integralização. § 5º - Dentro do limite do capital social autorizado, o Conselho de Adminis-
tração poderá: a) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição; e b) aprovar
aumento de capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem
bonificação em ações. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP
nº 135.668/18-9, em 19/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 14/12/2017. Horário: 10:30hs. Convocação: Dis-
pensada nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei das S/A. Quorum de Instalação: Totalidade. Mesa Dirigente:
Presidente: Vaney Iori; Secretário: Luigino Iori Filho. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) homologar a
completa integralização do capital social subscrito pelos acionistas fundadores, dando-lhes quitação; (ii) aprovar o
aumento de capital social da Companhia, por subscrição privada, com prazo de encerramento de 6 meses, dos atuais
R$ 10.000,00 para R$ 5.000.000,00, mediante a emissão de 4.990.000 novas ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, com base no artigo 170, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei
das S/A, tendo em vista notadamente seu valor patrimonial, a ser integralizada em moeda corrente nacional, na forma
dos respectivos boletins de subscrição, que serão devidamente arquivados na sede da Companhia; (iii) após a
apresentação do Presidente acerca das condições de negociação da subscrição e integralização das ações ordiná-
rias da Aviva Ambiental S/A pela Companhia, uma vez disponibilizado o Procedimento de Investimento Congem nº 01,
contendo as minutas definitivas de contrato de subscrição de ações ordinárias, em oferta primária; acordo de acio-
nistas; memorando de investimentos; modelos de avaliação internos; e demais documentos, que doravante perma-
necerão arquivados na sede da Companhia, concede-se autorização para a Diretoria celebrar contrato de subscrição
para aquisição das ações ordinárias emitidas pela Aviva Ambiental S/A; (iv) após apresentação do Presidente a
respeito das tratativas comerciais com o Fundo mencionado a frente, uma vez que este apresenta interesse em
subscrever e integralizar o aumento de capital aprovado acima, mas que só poderão o fazer no prazo e dentro das
regras detalhadas na minuta contratual que integra o Procedimento de Capitalização Congem nº 01, que doravante
fica arquivado na sede da Companhia, concede-se autorização para a Diretoria celebrar contrato de promessa de
subscrição de ações ordinárias com o Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Horus Brasil Mix; (v)
aprova a alteração no artigo 3º, e seus itens, do Estatuto Social da Companhia, para aperfeiçoar a redação e incluir
no objeto social as atividades afins às já descritas, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 3º - A
sociedade tem por objeto: (i) a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, no país ou no
exterior (“holding”); (ii) o planejamento, desenvolvimento, modelagem, elaboração, administração e coordenação de
concessões públicas, parcerias público privadas, e outros empreendimentos públicos e privados, individualmente ou
em conjunto com terceiros; (iii) coordenação geral, assessoria e gerenciamento administrativo, financeiro, de proje-
tos e de qualidade, em concessões públicas, parcerias público privadas, e outros empreendimentos públicos e pri-
vados, (iv) a consultoria em gestão empresarial e assessoria financeira, (v) executar todas as atividades afins,
correlatas, acessórias ou complementares às descritas nas alíneas anteriores. (vi) aprova a reforma do Capítulo IV
- Da Administração, vidando aperfeiçoar a redação dos artigos e incluir a Seção II - Do Conselho de Administração,
alterando e ajustando redação dos artigos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, que passarão a
vigorar com a seguinte redação: Capítulo IV - Da Administração. Seção I - Disposições Gerais. Artigo 13º - Os
órgãos da administração da Companhia são o Conselho de Administração e a Diretoria. Artigo 14º - A remuneração
global dos administradores será fixada pela Assembleia Geral. Artigo 15º - Os membros do Conselho de Administra-
ção, e seus suplentes, serão eleitos pela Assembleia Geral e serão empossados nos seus respectivos cargos
mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio e permanecerão no exercício de suas funções até a efetiva
posse de seus substitutos. § 1º - O prazo do Mandato dos Conselheiros é de 02 anos, unificado, permitida reeleição,
e termina sempre simultaneamente, ainda que algum deles tenha sido eleito depois dos demais. § 2º - Findo o man-
dato, os membros do Conselho de Admnistração permanecerão no exercício dos cargos até a posse dos novos
Diretores. Artigo 16º - Os Diretores eleitos serão empossados nos seus respectivos cargos mediante assinatura de
termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria e permanecerão no exercício de suas funções até a efetiva
posse de seus substitutos. § 1º - O prazo de Mandato dos Diretores é de 03 anos, permitida a reeleição. § 2º - Findo
o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício dos cargos até a posse dos novos Diretores. Seção
II - Conselho de Administração. Artigo 17º - O Conselho de Administração será composto de no mínimo 03 e no
máximo 05 membros efetivos, sendo facultada a indicação de suplentes. § Único: O Presidente do Conselho de
Administração será escolhido pela Assembleia Geral. Artigo18º - O Conselho de Administração se reúne, em caráter
ordinário, trimestralmente, sempre que convocado pelo Presidente, a quem cabe fixar a respectiva ordem do dia. As
reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com uma antecedência mínima de 5 dias úteis, e os documentos
que suportarem a ordem do dia, tanto para as reuniões ordinárias com para as extraordinárias, deverão ser encami-
nhadas juntamente com a convocação. § Único: O Conselho funciona com a presença da maioria de seus membros,
e delibera por maioria de votos. Artigo 19º - Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que
lhe sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto: (i) exercer as funções normativas das atividades da Sociedade, poden-
do avocar para seu exame qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral
ou da Diretoria; (ii) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; (iii) eleger os Diretores da Sociedade; (iv)
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deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar necessário ou exigido por lei e nos termos deste
Estatuto Social; (v) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade
e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) apreciar
os resultados das operações da Sociedade; (vii) escolher e destituir os auditores independentes; convocar os audi-
tores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários; a empresa de auditoria externa
reportar-se-á ao Conselho de Administração; (viii) apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e
deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; (ix) manifestar-se sobre proposta para operações de mudança do
tipo jurídico da sociedade, incluindo transformação, cisão, incorporação (e incorporação de ações) e fusão que
envolveram a Sociedade; (x) determinar a realização de auditoria ou tomada de contas nas subsidiárias, controladas
ou coligadas da Sociedade; (xi) manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia
Geral; (xii) manifestar-se sobre qualquer proposta para a alteração de qualquer dos artigos do Estatuto Social da
Sociedade; (xiii) apreciar qualquer proposta inicial, proposta de revisão ou aditamento ao Plano de Negócios; (xiv)
manifestar-se sobre qualquer proposta para aumentos de capital da Sociedade; (xv) manifestar-se sobre qualquer
proposta acerca da emissão de ações, bônus de subscrição, debêntures ou partes beneficiárias; (xvi) deliberar
quanto à participação em licitações e Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMIs) em consonância com o
Plano de Negócios da Sociedade; (xvii) aprovar a formalização de qualquer acordo judicial; (xviii) aprovar o atraso,
antecipação, parcelamento ou reescalonamento de quaisquer débitos tributários ou previdenciários, e o ingresso em
qualquer programa extraordinário de liquidação de débitos tributários ou previdenciários aprovados pela administra-
ção federal, estadual ou municipal; (xix) aprovar qualquer alteração no orçamento anual que, individualmente consi-
derada ou somada a outras alterações anteriormente aprovadas, signifique um aumento de até 15% nas despesas
projetadas para a Sociedade, em uma ou várias operações no mesmo exercício social; (xx) aprovar a celebração de
quaisquer contratos, verbais ou escritos com partes relacionadas; (xxi) aprovar a formalização de qualquer acordo,
convênio, contrato ou transação com qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual
ou municipal em consonância com o previsto no Plano de Negócios; (xxii) aprovar a antecipação de receitas ou a
securitização de recebíveis da Sociedade, sob qualquer forma; e (xxiii) aprovar a prorrogação ou renegociação de
dívidas da Sociedade por razões exclusivamente financeiras. Seção III - Diretoria. Artigo 20º - A Diretoria será
composta por no mínimo 02 e no máximo 04 membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração e
destituíveis pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Artigo 21º - Compete aos Diretores: (i) a administração e
gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, res-
salvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral;
(ii) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (iii) coordenar o andamento das atividades normais da
Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias
Gerais e nas suas próprias reuniões; (iv) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou
necessários; (v) elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício; (vi) elaborar e executar
planos de negócios, política de investimentos e de desenvolvimento e respectivos orçamentos; (vii) controle e
análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados espe-
rados; (viii) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remuneração pessoal; e (ix)
observado o quanto disposto neste Estatuto Social, em especial em seu artigo 12 e 20, transigir, renunciar,
desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipo-
tecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens móveis ou imóveis e conceder garantias assinando os res-
pectivos termos e contratos. Artigo 22º - A diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o
exigirem e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de 2
Diretores, sendo obrigatória a presença do Diretor Geral. Artigo 23º - A representação ativa e passiva da Com-
panhia será exercida conjuntamente por 2 Diretores, salvo se de outra forma previsto neste Estatuto Social ou
por dois procuradores devidamente nomeados pela Companhia, com poderes específicos e limitados à execu-
ção do respectivo ato. § Único - Salvo para medidas e ações judiciais e para defesa da Companhia em proces-
sos e procedimentos administrativos em geral, todas as procurações outorgadas pela Companhia terão prazos
de vigência determinados, não superiores a 01 ano. Artigo 24º - Os Diretores serão investidos de todos os
poderes para representação da Companhia e para a prática de todos os atos necessários para assegurar o
pleno desempenho de suas funções, sendo que, entretanto, aludidos poderes deverão ser exercidos de forma
a propiciar a consecução do objeto social, observadas as disposições fixadas pela Assembleia Geral, assim
como as prescrições legais e estatutárias. (vii) aprova a alteração e consolidação do estatuto social da
Companhia que passa avigorar com a redação nos termos do Anexo I. Encerramento: Formalidades legal registrada
na JUCESP nº 1.611/18-5, em 05/01/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 28/02/2.018. Horário: 10:00hs. Convocação: Dis-
pensada nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei das S/A. Quorum de Instalação: Totalidade. Mesa Dirigente:
Presidente: Vaney Iori; Secretário: Luigino Iori Filho. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) homologar a
integralização do capital social, feita em moeda corrente nacional, subscrito pelos acionistas Fundo de Investi-
mento em Participações Multiestratégia Horus Brasil Mix, em 26/02/02018, dando-lhes quitação, no importe de
R$ 890.000,00, representando 890.000, conforme Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia. As ações
ora homologadas participarão integralmente dos resultados do exercício social em curso. Homologa-se, ainda, o
encerramento do aumento de capital social aprovado por AGE do dia 14/12/2017, por completa integralização das
4.990.000 emitidas, dentro do prazo máximo estipulado. (ii) em razão do aumento de capital social homologado no
item acima, decidem os acionistas aprovar a alteração do caput do artigo 5º, e a consolidação, do Estatuto Social
da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - A sociedade possui um capital social
subscrito e integralizado de R$ 5.000.000,00; dividido por 5.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP nº 166.680/18-7, em 09/04/2018. Flávia Regina
Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social. Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º
- A sociedade é designada pela denominação Congem Investimentos S/A. Artigo 2º - A Companhia tem sede na Rui
Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP, CEP 13974-340, podendo criar e extinguir, por decisão da Diretoria,
filiais, agências e sucursais, escritórios, depósitos, estabelecimentos, departamentos e representações em qualquer
ponto do território nacional e no exterior. Artigo 3º - A sociedade tem por objeto a prestação de serviços de: (i) a
participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, no país ou no exterior (“holding”); (ii) o plane-
jamento, desenvolvimento, modelagem, elaboração, administração e coordenação de concessões públicas, parceri-
as público privadas, e outros empreendimentos públicos e privados, individualmente ou em conjunto com terceiros;
(iii) coordenação geral, assessoria e gerenciamento administrativo, financeiro, de projetos e de qualidade, em con-
cessões públicas, parcerias público privadas, e outros empreendimentos públicos e privados, (iv) a consultoria em
gestão empresarial e assessoria financeira, (v) executar todas as atividades afins, correlatas, acessórias ou com-
plementares às descritas nas alíneas anteriores. Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.
Capítulo II. Do Capital Social. Artigo 5º - A sociedade possui um capital social subscrito e integralizado de R$
5.000.000,00; dividido por 5.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. § 1º - As ações da Com-
panhia são registradas em livro próprio, podendo ser mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, em
instituição habilitada a prestar tais serviços, sem a emissão de certificados, mediante decisão da Diretoria. § 2º - É
vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. § 3º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital
social, mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, até o limite
de R$ 100.000.000,00 de reais. § 4º - Competirá ao Conselho de Administração fixar a espécie, a classe, o preço e
o número de ações a serem emitidas, bem como o prazo e as condições de integralização. § 5º - Dentro do limite do
capital social autorizado, o Conselho de Administração poderá: a) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de
subscrição; e b) aprovar aumento de capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem
bonificação em ações. Artigo 6º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária nominativa
dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único: A Companhia poderá adquirir suas próprias
ações para permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento. Artigo 7º - O capital social somente
poderá ser modificado com observância deste estatuto social bem como da Lei 6.404/76. Capítulo III. Da Assembleia
Geral. Artigo 8º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os
negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento
da Companhia. Artigo 9º - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, cabendo ao seu Diretor Geral
consubstanciar o respectivo ato. Poderá ainda, ser convocada na forma prevista no § Único do artigo 123 da Lei nº
6.404/76. Artigo 10º - A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Geral da Companhia, que procederá à eleição
da mesa Diretora, composta de um presidente e um secretário, escolhidos dentre os acionistas presentes. Na ausên-
cia ou impedimento do Diretor Geral, a Assembleia poderá ser instalada por qualquer Diretor presente ao ato, ou por
procurador devidamente investido de poderes específico para esse fim. Artigo 11º - Dos trabalhos e deliberações da
Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes,
que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. § 1º - A ata poderá ser lavrada na
forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos; § 2º - Salvo deliberações em contrário da Assembleia,
as atas serão publicadas e arquivadas no registro do comércio conforme disposto no Artigo 134 § 5º da Lei 6404/76,
com omissão das assinaturas dos acionistas. Artigo 12º - Anualmente, nos quatros primeiros meses subsequentes
ao término do exercício social, a Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, para: (i) quaisquer alterações do
Estatuto Social da Companhia; (ii) qualquer modificação (i.e. aumento ou redução) do capital social ou criação,
grupamento ou emissão de quaisquer ações (de qualquer tipo ou classe) ou de qualquer outro título (inclusive debên-
tures) pela Companhia (i.e., uma oferta pública inicial ou outra oferta pública de ações ou outros valores mobiliários,
de forma primária ou secundária), assim como a outorga de qualquer opção ou direitos pela Companhia ou sua
conversão em referidas ações ou valores mobiliários; venda de todas as ações da Companhia a terceiros; modifica-
ções aos direitos correspondentes a qualquer classe de ações ou qualquer resgate ou reaquisição pela Companhia
de quaisquer ações; (iii) aquisição ou alienação pela Companhia de quaisquer ações ou participações em outras
sociedades; (iv) a incorporação pela ou da Companhia, cisão da ou na Companhia e reestruturação societária da
Companhia; (v) cessão ou transferência de uma parte relevante ou da totalidade dos ativos da Companhia; (vi)
utilização de reservas de capital; (vii) aprovação das demonstrações financeiras, relatórios da administração,
alocação e distribuição de lucros, assim como outras distribuições (i.e., juros sobre o capital) na Companhia; (viii)
suspensão de exercício dos direitos de acionista nos casos previsto em lei; (ix) avaliação de bens com que o
acionista concorrer para a formação do capital social; (x) transformação, fusão, incorporação, cisão, liquidação,
dissolução, declaração de dividendos, mudança fundamental do objetivo da Companhia; (xi) nomeação, renomeação
e destituição de administradores; (xii) fixação da remuneração dos órgãos da administração, podendo determinar o
montante global anual ou especificar os valores atribuídos a cada um dos membros e/ ou dos administradores indi-
vidualmente; (xiii) investimentos em ativos fixos que não estejam contemplados no plano de negócios aprovado ou
que de outra forma não estejam em conformidade com o plano de negócios; (xiv) contratos relevantes que envolvam
valores que não façam parte da operação refletida no Orçamento e/ou Plano de Negócios; (xv) emissão de quaisquer
instrumentos de dívida, capital ou valores mobiliários e concessão de garantias; (xvi) operações com partes relaci-
onadas, sociedades afiliadas e acionistas; e (xvii) ajuizamento ou liquidação de qualquer litígio ou arbitragem relevan-
te, e declaração de falência ou de qualquer outra medida de recuperação judicial ou extrajudicial. Capítulo IV - Da
Administração. Seção I - Disposições Gerais. Artigo 13º - Os órgãos da administração da Companhia são o Con-
selho de Administração e a Diretoria. Artigo 14º - A remuneração global dos administradores será fixada pela Assem-
bleia Geral. Artigo 15º - Os membros do Conselho de Administração, e seus suplentes, serão eleitos pela Assembleia
Geral e serão empossados nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio e
permanecerão no exercício de suas funções até a efetiva posse de seus substitutos. § 1º - O prazo do Mandato dos
Conselheiros é de 02 anos, unificado, permitida reeleição, e termina sempre simultaneamente, ainda que algum deles
tenha sido eleito depois dos demais. § 2º - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanece-
rão no exercício dos cargos até a posse dos novos Diretores. Artigo 16º - Os Diretores eleitos serão empossados
nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria e
permanecerão no exercício de suas funções até a efetiva posse de seus substitutos. § 1º - O prazo de Mandato dos
Diretores é de 03 anos, permitida a reeleição. § 2º - Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no
exercício dos cargos até a posse dos novos Diretores. Seção II - Conselho de Administração. Artigo 17º - O
Conselho de Administração será composto de no mínimo 03 e no máximo 05 membros efetivos, sendo facultada a
indicação de suplentes. § Único: O Presidente do Conselho de Administração será escolhido pela Assembleia Geral.
Artigo18º - O Conselho de Administração se reúne, em caráter ordinário, trimestralmente, sempre que convocado
pelo Presidente, a quem cabe fixar a respectiva ordem do dia. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas
com uma antecedência mínima de 5 dias úteis, e os documentos que suportarem a ordem do dia, tanto para as
reuniões ordinárias com para as extraordinárias, deverão ser encaminhadas juntamente com a convocação. § Único:
O Conselho funciona com a presença da maioria de seus membros, e delibera por maioria de votos. Artigo 19º -
Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto:
(i) exercer as funções normativas das atividades da Sociedade, podendo avocar para seu exame qualquer assunto
que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria; (ii) fixar a orientação geral dos
negócios da Sociedade; (iii) eleger os Diretores da Sociedade; (iv) deliberar sobre a convocação da Assembleia
Geral, quando julgar necessário ou exigido por lei e nos termos destes Estatuto Social; (v) fiscalizar a gestão dos
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Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade e solicitando informações sobre contratos
celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) apreciar os resultados das operações da Socie-
dade; (vii) escolher e destituir os auditores independentes; convocar os auditores independentes para prestar os
esclarecimentos que entender necessários; a empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administra-
ção; (viii) apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assem-
bleia Geral; (ix) manifestar-se sobre proposta para operações de mudança do tipo jurídico da sociedade, incluindo
transformação, cisão, incorporação (e incorporação de ações) e fusão que envolveram a Sociedade; (x) determinar
a realização de auditoria ou tomada de contas nas subsidiárias, controladas ou coligadas da Sociedade; (xi) mani-
festar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral; (xii) manifestar-se sobre qual-
quer proposta para a alteração de qualquer dos artigos do Estatuto Social da Sociedade; (xiii) apreciar qualquer
proposta inicial, proposta de revisão ou aditamento ao Plano de Negócios; (xiv) manifestar-se sobre qualquer propos-
ta para aumentos de capital da Sociedade; (xv) manifestar-se sobre qualquer proposta acerca da emissão de ações,
bônus de subscrição, debêntures ou partes beneficiárias; (xvi) deliberar quanto à participação em licitações e Pro-
cedimentos de Manifestação de Interesse (PMIs) em consonância com o Plano de Negócios da Sociedade; (xvii)
aprovar a formalização de qualquer acordo judicial; (xviii) aprovar o atraso, antecipação, parcelamento ou reescalo-
namento de quaisquer débitos tributários ou previdenciários, e o ingresso em qualquer programa extraordinário de
liquidação de débitos tributários ou previdenciários aprovados pela administração federal, estadual ou municipal; (xix)
aprovar qualquer alteração no orçamento anual que, individualmente considerada ou somada a outras alterações
anteriormente aprovadas, signifique um aumento de até 15% nas despesas projetadas para a Sociedade, em uma ou
várias operações no mesmo exercício social; (xx) aprovar a celebração de quaisquer contratos, verbais ou escritos
com partes relacionadas; (xxi) aprovar a formalização de qualquer acordo, convênio, contrato ou transação com
qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal em consonância com o
previsto no Plano de Negócios; (xxii) aprovar a antecipação de receitas ou a securitização de recebíveis da Socie-
dade, sob qualquer forma; e (xxiii) aprovar a prorrogação ou renegociação de dívidas da Sociedade por razões
exclusivamente financeiras. Seção III - Diretoria. Artigo 20º - A Diretoria será composta por no mínimo 02 e no
máximo 04 membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração e destituíveis pela Assembleia
Geral, podendo ser reeleitos. Artigo 21º - Compete aos Diretores: (i) a administração e gestão dos negócios sociais
em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais
seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral; (ii) zelar pela observância da lei
e deste Estatuto Social; (iii) coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a implementa-
ção das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais e nas suas próprias reuniões;
(iv) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; (v) elaborar o relatório e as
demonstrações financeiras de cada exercício; (vi) elaborar e executar planos de negócios, política de investimentos
e de desenvolvimento e respectivos orçamentos; (vii) controle e análise do comportamento das sociedades contro-
ladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados esperados; (viii) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir
empregados e fixar os níveis de remuneração pessoal; e (ix) observado o quanto disposto neste Estatuto Social, em
especial em seu artigo 12 e 20, transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obriga-
ções, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens móveis ou
imóveis e conceder garantias assinando os respectivos termos e contratos. Artigo 22º - A diretoria reunir-se-á sem-
pre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, obser-
vado o quórum de instalação de 2 Diretores, sendo obrigatória a presença do Diretor Geral. Artigo 23º - A represen-
tação ativa e passiva da Companhia será exercida conjuntamente por 2 Diretores, salvo se de outra forma previsto
neste Estatuto Social ou por dois procuradores devidamente nomeados pela Companhia, com poderes específicos
e limitados à execução do respectivo ato. § Único - Salvo para medidas e ações judiciais e para defesa da Companhia
em processos e procedimentos administrativos em geral, todas as procurações outorgadas pela Companhia terão
prazos de vigência determinados, não superiores a 01 ano. Artigo 24º - Os Diretores serão investidos de todos os
poderes para representação da Companhia e para a prática de todos os atos necessários para assegurar o pleno
desempenho de suas funções, sendo que, entretanto, aludidos poderes deverão ser exercidos de forma a propiciar
a consecução do objeto social, observadas as disposições fixadas pela Assembleia Geral, assim como as prescri-
ções legais e estatutárias. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 25° - A companhia terá um Conselho Fiscal não
permanente composto por 03 membros efetivos e 03 membros suplentes. O Conselho Fiscal deverá funcionar somen-
te no exercício fiscal em que for instalado pelos acionistas, nos termos do artigo 161 e seguintes da Lei das S.A.
§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º
- O Conselho Fiscal exercerá as atribuições e os poderes conferidos pela lei, e estabelecerá, por deliberação majo-
ritária, o respectivo regimento interno. Capítulo VI - Exercício Fiscal e Destinação de Lucros. Artigo 26º - O exer-
cício social coincidirá com o ano civil, levantando-se em 31 de dezembro de cada ano o balanço geral e as respec-
tivas demonstrações financeiras exigidas por lei. Os resultados serão aplicados da seguinte maneira: (i) do lucro
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 189 da Lei das S.A., 5% serão aplicados na constituição da reserva
legal de que trata o artigo 193 da Lei das S.A; e (ii) do lucro líquido remanescente, 25% serão aplicados para a
distribuição, entre os acionistas, do dividendo obrigatório. § 1º - As demonstrações financeiras da Companhia serão
anualmente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários. § 2º - Mediante
decisão de acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a Companhia deverá preparar de-
monstração financeira temporária para propósitos fiscais ou de distribuição de dividendos intermediários. A Compa-
nhia poderá pagar juros sobre o capital próprio. Capítulo VII - Liquidação. Artigo 27º - A Companhia será dissolvida
nos casos previsto em lei, e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido na Lei das S.A. Capítulo
VII - Disposições Gerais. Artigo 28º - Em caso de abertura de capital da Companhia, tal operação será realizada no
segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure,
no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa. Artigo 29º - A Companhia disponibilizará, quando so-
licitado por quaisquer de seus acionistas, em prazo não superior a 5 dias, contados do recebimento do respectivo
requerimento, cópia de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aqui-
sição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da companhia. Para fins deste Estatuto Social,
compreende se por partes relacionadas: (i) o cônjuge ou parentes de até 2º grau, ou o cônjuge destes, dos acionis-
tas; (ii) qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, seja controlada pelos acionistas; e (iii) qualquer pessoa
que, em conjunto com um ou mais dos acionistas, detenha o controle de qualquer pessoa jurídica. Capítulo VIII –
Resolução de Conflitos. Artigo 30º - Os acionistas se obrigam a submeter toda e qualquer controvérsia, para a qual
não for possível uma solução amigável, ao juízo arbitral da Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio
Brasil Canadá - CAM/CCBC, e terá sede na cidade de São Paulo/SP, cujo laudo, a ser vazado, por escrito, será
inteiramente acatado, de forma irrecorrível, contanto que cumpridas as regras da Lei Federal nº 9.307/96. Artigo 31º
- A arbitragem a ser conduzida pela entidade eleita no artigo acima correrá em sigilo e deverá ser realizada por 1
árbitro de reconhecida capacidade técnica no assunto relacionado com a matéria objeto da disputa ou controvérsia,
sendo escolhido pelas partes de comum acordo, dentre aqueles que compõem o quadro da instituição arbitral. Caso
as partes, no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da decisão de submeterem a controvérsia à instituição
arbitral, não consigam chegar a um consenso sobre a escolha do árbitro, a arbitragem deverá então ser conduzida
por 3 árbitros e cada uma das partes indicará um árbitro, ficando a cargo da instituição arbitral designar um terceiro,
que atuará como presidente do conselho de arbitragem. Artigo 32º - A arbitragem estará sujeita às leis do Brasil e será
conduzida no idioma português, prevalecendo o regulamento da referida câmara arbitral para todos os fins de direito,
especialmente para a instalação, processamento e conclusão do juízo arbitral. Artigo 33º - Sem prejuízo do disposto
nos subitens precedentes, para a ressalva de seus direitos imediatos, nenhuma das partes estará impedida de
recorrer ao Poder Judiciário, ajuizando as medidas judiciais de natureza cautelar que entender pertinentes, na hipó-
tese de ameaça de lesão a quaisquer das prerrogativas estabelecidas neste instrumento ou na legislação aplicável,
cuja neutralização não possa ser obtida através de pronunciamento arbitral, não se configurando, nessa hipótese,
qualquer infração às regras ora estabelecidas. As matérias que comportem execução específica e direta de suas
obrigações terão a mesma prerrogativa. Artigo 34º - Os custos relativos ao procedimento arbitral e às medidas
judiciais acautelatórias, quando necessários, inclusive os honorários dos árbitros e dos advogados que atuarem na
arbitragem ou demanda, serão imputados à parte vencida ou, não havendo vencedor, rateados na forma prevista pelo
regulamento da instituição arbitral, se for o caso, ou ainda, quando aplicável, determinados pelo juízo de conformi-
dade com as regras do Código de Processo Civil. Artigo 35º - As partes elegem o foro da comarca de São Paulo/SP,
para fazer cumprir o laudo arbitral eventualmente expedido ou para o processamento de medidas cautelares que se
façam necessárias, bem como para a execução específica de obrigações, como acima estabelecido.

CONGEM INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 07 de Fevereiro de 2018

Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 07/02/2018.
Horário: 18:00hs. Presença/Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Quorum de Instala-
ção: Totalidade. Mesa: Presidente: Vaney Iori; Secretário: Tiago Oliva Schietti. Delibera-
ções Aprovadas por Unanimidade: (i) Aprovar e ratificar a nomeação dos atuais Direto-
res, eleitos pela Assembleia Geral de Constituição, de 03/07/2017, cujos mandatos termi-
narão em 02/07/2020; (ii) Aprovar a eleição, por unanimidade, do Sr. Tiago Oliva Schietti,
como Diretor Estatutário, sem designação específica, com mandato até 02/07/2020, sen-
do que o mesmo tomará posse de seu cargo mediante assinatura dos respectivo Termo de
Posse; o Diretor ora eleito declarara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membro da Diretoria
da Companhia. (iii) Observando-se o limite máximo global fixado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 07/02/2018, foi aprovada a distribuição e individualização da
remuneração global anual dos administradores da Companhia, da seguinte forma: (a)
Conselho de Administração: os membros do Conselho de Administração não serão remu-
nerados no exercício de 2018; Diretoria: (b.1) os 03 Diretores perceberão o pró-labore de
um salário mínimo por mês; (b.2) o Diretor Geral, Sr. Vaney Iori, perceberá, ainda, a título
de prestação de serviços, conforme aprovado na AGE aludida acima, nos termos do con-
trato de prestação de serviços, a remuneração fixa mensal de R$ 50.000,00 por mês; (b.3)
o Diretor sem designação específica, Sr. Luigino Iori Filho, perceberá, ainda, a título de
prestação de serviços, conforme aprovado na AGE aludida acima, nos termos do contrato
de prestação de serviços, a remuneração fixa mensal de R$ 35.000,00 por mês. Encerra-
mento: Formalidades legal registrada na JUCESP nº 135.669/18-2, em 19/03/2018. Flávia
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONGEM INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 28 de Fevereiro de 2018

Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 28/02/2018.
Horário: 15:00hs. Presença/Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Quorum de Instala-
ção: Totalidade. Mesa: Presidente: Vaney Iori; Secretário: Tiago Oliva Schietti. Delibera-
ções Aprovadas por Unanimidade: (i) homologar a integralização do capital social, feita
em moeda corrente nacional, subscrito pelo acionista, Fundo de Investimento em Parti-
cipações Multiestratégia Horus Brasil Mix, em 26/02/2018, dando-lhe quitação, no
importe de R$ 1.110.000,00, representando 1.110.000, conforme Boletim de Subscrição
arquivado na sede da Companhia. As ações ora homologadas participarão integralmente
dos resultados do exercício social em curso. O capital social integralizado da Compa-
nhia fica homologado em R$ 6.110.000,00, representado por 6.110.000. Encerramento:
Formalidades legal registrada na JUCESP nº 195.937/18-1, em 25/04/2018. Flávia Regina
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 23 de Julho de 2018, às 11 horas

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 11 horas do dia 23 de julho de 2018, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim 
Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do endereço da sede social da 
Companhia; (ii) alteração do artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da mudança mencionada no 
item (i); e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. Os acionistas poderão participar da Assembleia Geral 
Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei 
nº 6.404/76. São Paulo, 12 de julho de 2018. BANCO BMG S.A. Presidente do Conselho de Administração

BANCO

PADO COBRANÇAS S.A.
NIRE: 35.300.348.494 - CNPJ/MF n° 09.252.451/0001-90

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária em 30/05/2018.
Data/Hora e Local: Aos 30/05/2018, às 10hs, na sede da Sociedade, na Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126, 2º andar,
conjunto 21, CV 155, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Composição da Mesa: Andréa Nora Felicitas Gardemann (Presidente) e José
de Souza Júnior (Secretário). Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos
do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) aprovação das
contas dos administradores; e (ii) examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referente ao
exercício encerrado em 31/12/2017, publicadas no DOE e no jornal Empresas e Negócios na edição de 24.05.2018.
Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, tendo sido verificadas as seguintes delibe-
rações, todas aprovadas por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, oposição ou divergência: (i) Aprovaram integral-
mente o relatório de contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício encerrado em 31/12/2017. (ii) Aprovaram integralmente as destinações dos resultados. Declaração: Os acionistas
declaram, neste ato, que receberam cópia do relatório das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da
Sociedade 30 (trinta) dias antes da realização da presente Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais, a ata foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 30/05/2018. Andréa Nora Felicitas Gardemann (Presidente) e José
de Souza Júnior (Secretário). Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora, representada por Andréa Nora Felicitas
Gardemann. A presente ata confere com a original lavrada em próprio livro. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente;
José de Souza Júnior - Secretário. JUCESP nº 304.385/18-9 em 28/06/18. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Especial

Jonas Valente/Agência Brasil

Ao estabelecer direitos e responsabilidades, a lei 
vai trazer também impactos no cotidiano dos 
cidadãos, de empresas e dos órgãos públicos. 

O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente 
Michel Temer, e as novas regras só vão entrar em vigor 
daqui a um ano e meio.

O texto define dados pessoais como informações que 
podem identificar alguém (não apenas um nome, mas 
uma idade que, cruzada com um endereço, possa re-
velar que se trata de determinada pessoa). Além disso, 
disciplina a forma como as informações são coletadas e 
tratadas em qualquer situação, especialmente em meios 
digitais. Estão cobertas situações como cadastros ou 
textos e fotos publicados em redes sociais.

A nova regra também cria o conceito de dados sensíveis, 
informações sobre origem racial ou étnica, convicções 
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. 
Registros como esses passam a ter nível maior de pro-
teção, para evitar formas de discriminação. Esse tipo de 
característica não poderá ser considerado, por exemplo, 

para direcionamento de anúncios publicitários sem que 
haja um consentimento específico e destacado do titular. 
Já registros médicos não poderão ser comercializados.

Se sancionada, a lei valerá para atividades e pessoas 
em território nacional, mas também para coletas feitas 
fora, desde que estejam relacionadas a bens ou servi-
ços ofertados a brasileiros. Um site que vende pacotes 
de viagens com conteúdo em português e ofertas para 
brasileiros teria as mesmas responsabilidades de uma 
página sediada no país.

Finalidade específi ca e consentimento - O uso de dados 
não poderá ser indiscriminado, mas para uma fi nalidade 
determinada. Um prédio que solicite nome dos pais de 
alguém para acesso ao local, por exemplo, pode ser ques-
tionado. Os “testes de personalidade”, como o aplicado no 
Facebook que originou o vazamento de dados de 87 milhões 
de pessoas, usados pela empesa Cambridge Analytica, 
inclusive para infl uenciar eleições, são outro exemplo. 

Lei de proteção de dados vai mudar 
cotidiano de cidadãos e empresas

A nova lei geral de proteção de 
dados pessoais, aprovada terça-feira 
(10) pelo Senado, colocou o Brasil 
ao lado de dezenas de países que já 
têm legislação sobre o tema, como 
as nações europeias e boa parte da 
América do Sul

“As empresas vão ter de justificar o tratamento de 
dados. Isso tende a racionalizar a coleta, seja porque 
a lei pode proibir ou porque ele não vai valer a pena 
por gerar risco pouco razoável”, comenta Danilo Do-
neda, especialista em proteção de dados e consultor 
que participou ativamente do processo de discussão 
da lei. Além de uma finalidade específica, a coleta só 
pode ocorrer caso preencha requisitos específicos, es-
pecialmente mediante autorização do titular. Ou seja, o 
pedido de permissão passa a ser a regra, não um favor 
das empresas.

 “Por um lado, caminhamos, portanto, no sentido de 
minimizar a produção de dados que podem ser considera-

dos excessivos para a pres-
tação dos serviços, sendo 
também uma forma de segu-
rança”, avalia Joana Varon, 
da organização de direitos 
digitais Coding Rights. Se o 
titular consentir ao aceitar 
as “regras”, os chamados 
“termos e condições” usa-
dos por plataformas como 
Facebook, Twitter e Google, 
as empresas passam a ter o 
direito de tratar os dados, 
desde que não violem a lei. 
Contudo, a lei lista uma série 
de responsabilidades. 

Entre elas estão a garantia 
da segurança dos dados e 

a elaboração de relatórios de impacto à proteção de 
dados, se solicitados pela autoridade regulatória. A 
norma permite a reutilização dos dados por empresas ou 
órgãos públicos, em caso de "legítimo interesse” desses. 
Estabelece, no entanto, que esse reúso só pode ocorrer 
em uma situação concreta, em serviços que beneficiem 
o titular, respeitando os direitos dele.

Direitos
De outro lado, o titular ganhou uma série de direitos. 

Ele poderá, por exemplo, solicitar os dados que a empre-
sa tem sobre ele, a quem foram repassados e para qual 
finalidade. O titular terá ainda direito à portabilidade 
de suas informações, assim como ocorre com número 
de telefone. A possibilidade de levar os dados consigo 
é importante para que uma pessoa possa trocar de apli-
cativo sem perder seus contatos, fotos ou publicações.

Outra garantia importante é a relativa à segurança 
das informações. Além de assegurar a integridade dos 

 Ao estabelecer direitos e responsabilidades, a lei vai trazer também impactos no cotidiano dos cidadãos,
de empresas e dos órgãos públicos. 

Divulgação/ABr

dados e sua proteção contra vazamentos e roubos, as 
empresas são obrigadas a informar ao titular se houve 
um incidente de segurança. “Há também o direito à 
revisão de decisões tomadas com base no tratamento 
automatizado de dados pessoais que definam o perfil 
pessoal, de consumo ou de crédito. A Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados também terá o papel de 
realizar auditorias para verificação de possíveis aspectos 
discriminatórios nesse tipo de tratamento”, destaca 
Rafael Zanatta, do Instituto de Defesa do Consumidor 
(Idec).

O texto listou garantias específicas para crianças e 
pessoas com idade até 12 anos. “Para as famílias, isso 
significa ter, finalmente, uma forma de garantir que não 
estão usando dados de seus filhos de forma não autori-
zada. Afinal, as crianças estão em um processo peculiar 
de desenvolvimento e, por isso, são mais vulneráveis”, 
afirma Pedro Hartung, do Instituto Alana, organização 
voltada à defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Negócios

Ao estabelecer garantias e responsabilidades às em-
presas, a lei vai ter impacto importante nos negócios 
realizados no Brasil e com parceiras estrangeiras. A 
primeira mudança é que, com sua aprovação, o país 
passa a atender a exigências de outros países e regiões, 
como a União Europeia. Sem isso, as empresas nativas 
poderiam ter dificuldades para fechar negócios. Na 
avaliação do coordenador da área de direito digital da 
firma Kasznar Leonardos Advogados, Pedro Vilhena, as 
empresas deverão passar por um processo de adaptação. 

Elas tendem a racionalizar a coleta, uma vez que 
passarão a estar suscetíveis a sanções por parte da 
autoridade regulatória. De acordo com o texto, as pe-
nalidades poderão chegar a R$ 50 milhões. “O valor de 
R$ 50 milhões é considerável para algumas, mas, para 
outras, é irrisório. A principal sanção é a proibição de 
tratamento de dados. Algumas empresas podem ter que 
deixar de operar porque não cumpriram obrigações da 
lei”, destaca Vilhena.

Autoridade regulatória
O detalhamento de boa parte dessas regras, direitos 

e responsabilidades depende da autoridade regulató-
ria prevista no texto. Ela poderá definir parâmetros 
(como as exigências mínimas de segurança), realizar 
auditorias, solicitar relatórios de impacto à proteção 
de dados e será a responsável por fiscalizar e definir 
possíveis punições. Contudo, sua criação vem sendo 
alvo de polêmica. 

Segundo o professor de direito da Universidade Ma-
ckenzie e fundador da organizaçao Data Privacy Brasil, 
Renato Leite, há questionamentos no Executivo tanto 
de caráter jurídico quanto político e orçamentário. Mas 
a não criação da autoridade, alerta o especialista, pode 
afetar duramente a efetividade da lei. “Termos a regra 
sem uma autoridade que faça a sua aplicação é abrir 
espaço para uma grande chance de insucesso. É o risco 
de ser uma lei que na prática ´não pegue´”.
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News@TI
Brasil melhora cinco posições no Índice 
Global de Inovação e chega ao 64º lugar

@O Brasil ganhou cinco posições no Índice Global de Inovação (IGI) 
deste ano, subindo do 69º para o 64º lugar em um ranking de 126 

países. No entanto, o avanço não coloca o país na liderança da inovação 
na América Latina, que segue com o Chile na primeira posição regional. 
A classifi cação é publicada anualmente pela Universidade Cornell, pelo 
INSEAD e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) são parceiros do IGI (https://www.
globalinnovationindex.org/Home).

São Paulo, sexta-feira, 13 de julho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

Saiba o que seus arquivos 
corporativos dizem sobre

sua estratégia de segurança

Os gastos com segurança 

digital vêm crescendo de 

maneira constante nos 

últimos anos, e devem 

alcançar quase US$ 100 

bilhões em todo o mundo 

em 2018, de acordo com 

informações do Gartner

No entanto, se engana 
quem pensa que, de 
alguma maneira, isso 

pode levar a uma redução 
no número de incidentes de 
segurança reportados.

Dados divulgados pelo 
CERT.br revelaram que, nos 
últimos dois anos, o número 
de incidentes cresceu vertigi-
nosamente. Em 2017, foram 
reportados mais de 833 mil 
incidentes – são praticamente 
mais de 2 mil incidentes por 
ano. A tendência é que, em 
2018, esse número seja ainda 
maior com a aplicação de no-
vos ataques tirando proveito 
de eventos mundiais, como 
a Copa, causando disrupções 
massivas e custosas em escala 
global.

Novas regulamentações, 
como o GDPR, que passou a 
valer na Europa e deve afetar 
empresas em todo o mundo 
que lidam com dados de ci-
dadãos europeus e vai exigir 
que as empresas monitorem e 
reportem violações de dados, 
estão pressionando os execu-
tivos brasileiros para investir 
cada vez mais na segurança 
das informações.

Diante deste cenário, o 
Varonis Global Data Risk Re-
port chamou a atenção para a 
quantidade de dados sensíveis 
abertos a todos os funcionários 
nas empresas, revelando que, 
em média, 21% das pastas nas 
organizações estão acessíveis 
a todos os colaboradores, e 
41% das organizações tinham, 
ao menos, 1.000 arquivos 
sensíveis abertos a todos os 
funcionários – incluindo da-
dos sensíveis regulados pelo 
PCI-DSS, pelo GDPR e outros 
padrões. Essa é apenas uma 
das descobertas que podemos 
fazer quando damos atenção 
aos dados ocultos nos sistemas 
corporativos.

Com o volume crescente de 
informações que temos pro-
duzido, a tendência é que os 
ataques, sejam eles de origem 
interna ou externa, sejam cada 
vez mais destrutivos – bem 
mais do que precisam ser.

Você pode não saber onde 

estão seus dados, mas os 

hackers sabem

É fácil demais para as ame-
aças internas e externas (que 
já estão dentro da rede) terem 
acesso às suas informações 
mais valiosas. No caso das 
ameaças internas, como já têm 
acesso aos dados, tudo o que 
precisam fazer é bisbilhotar 
para encontrar os arquivos 
desprotegidos.

Já no caso dos hackers exter-
nos, basta penetrar as defesas 
do perímetro da rede – algo 
que é feito com facilidade, 
especialmente pelos cibercri-
minosos mais sofi sticados. As 
portas de entrada favoritas são 
os e-mails de phishing, que, 
depois de fazerem as vítimas 
baixar os malwares, dão aos 
hackers acesso efetivo aos 
recursos internos, como se 
fossem funcionários.

Além do phishing, os hackers 
também se aproveitam de 
vulnerabilidades como senhas 
fracas e falhas de segurança 
em sistemas desatualizados. 
Por isso, muito além de in-

vestir em soluções pontuais, 
é fundamental estar atento 
ao que acontece com o que de 
fato deve ser protegido: suas 
informações.

Infelizmente, a maioria das 
empresas não sabe o que se 
passa dentro do perímetro. 
Nas conversas que temos com 
executivos de tecnologia da 
informação e líderes de segu-
rança digital, fazemos sempre 
o mesmo tipo de pergunta: 
“Como você saberia se 10 mil 
dos seus arquivos contendo 
dados sensíveis estivessem 
corrompidos ou fossem aces-
sados ou deletados?”.

A resposta pode ser sur-
preendente para quem nunca 
trabalhou com TI, mas a maio-
ria das organizações não está 
monitorando o modo como 
seus arquivos são usados. Sem 
esse monitoramento, é muito 
difícil detectar quando os da-
dos estão em perigo. Imagine, 
por exemplo, que uma empresa 
de cartões de crédito esteja 
tentando detectar transações 
fraudulentas sem conseguir 
monitorar as cobranças – é 
praticamente impossível.

Invista seus recursos 

onde os riscos estão

Na medida em que o volume 
de dados cresce, as empresas 
que investirem de maneira 
inteligente, com base na priori-
zação dos riscos, vão estar mui-
to melhor preparadas para a 
próxima onda de ciberataques 
do que aqueles que decidiram 
fi car no escuro em relação aos 
seus dados.

Se sua empresa é uma das 
que pretendem aumentar os 
investimentos em segurança, 
elaboramos alguns passos que 
vão ajudá-lo a garantir um alto 
retorno de investimento:

1. Avalie seus riscos

Identifi que dados importan-
tes, sensíveis e regulados onde 
provavelmente estão e, ainda 
mais importante: onde você 
menos espera que estejam. 
Vá além, e mapeie quem tem 
acesso a essas informações, 
monitorando se estão sendo 
usadas (ou não) e por quem. 
Isso vai ajudá-lo a decidir se 
todos os dados que você tem 
são necessários ou não (é 
provável que metade deles 
esteja obsoleta), para ver onde 
estão mais expostos e sujeitos 
a ameaças.

2. Comece a lidar com os 

riscos

Depois de identifi car onde 
estão seus dados sensíveis, 
como os dados de cartões de 
crédito e as informações pesso-
ais de clientes e funcionários, 
comece a isolá-los e tornar seu 
acesso mais difícil para fun-
cionários com credenciais de 
segurança comuns e hackers. 
Além disso, arquive, delete ou 
coloque em quarentena os da-
dos desnecessários – essas in-
formações são pouco benéfi cas 
para você e muito vantajosas 
para os cibercriminosos.

3. Minimize os riscos

Defina proprietários de 
dados para tomar decisões 
importantes relacionadas às in-
formações: quem deve ganhar 
ou perder acesso? O que pode 
ser considerado um uso acei-
tável da informação? Quando 
um dado deve ser deletado? 
Depois disso, ajude-os a to-
marem decisões com o mínimo 
de esforço manual. Com isso, 
você reduz os riscos e aumenta 
a efi ciência ao mesmo tempo.

(*) É vice-presidente da Varonis para 
a América Latina.

Carlos Rodrigues (*)

A internet é, sem dúvida, 
a base do movimento de ino-
vação. Da mesma forma que 
os custos de comunicação da 
internet caíram para valores 
próximos a zero, espera-se 
que os custos transacionais 
e organizacionais também 
caiam próximos a zero, à 
medida que estruturas orga-
nizacionais estão sendo, cada 
vez mais, distribuídas e habili-
tadas para informação.[1]

Logo, é nesse movimento 
que a tecnologia Blockchain 
vem agregando valor a diver-
sos modelos de negócios para 
reduzir custos de transações e 
torná-las auditáveis, gerando 
confi ança. O setor de agronegócios, por exemplo, pode apro-
veitar novas oportunidades em tecnologia, diante das diversas 
soluções a serem exploradas, uma vez que é tradicionalmente 
muito conservador.

O Brasil, que é o maior país da América do Sul e da região 
da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área 
territorial, com 8.516.000 km², pode, por exemplo, romper 
essa barreira geográfi ca com a tecnologia Blockchain, aliada 
à Computação Cognitiva e Internet das Coisas, possibilitando 
maior assertividade para agilizar toda cadeia de produção de 
um produto, com dados registrados à prova de fraudes. Quando 
se fala em produtos perecíveis, a referida assertividade é pri-
mordial, uma vez que, através da tecnologia, repensa-se todo 
o design organizacional existente para redução do tempo de 
logística e fraude, economizando, muito provavelmente, valores 
consideráveis para esse mercado.

Para exemplifi car os benefícios mencionados, seja pela tec-
nologia Blockchain ou por redes permissionadas, em outubro 
de 2016, a empresa Maersk participou da criação do protótipo 
do projeto de digitalização do fl uxo de trabalho no transporte, 
em parceria com a IBM, eliminando documentos em papel, que 
pode substituir a documentação tradicional. Sua demonstração 
foi realizada na entrega de recipientes com fl ores frescas do 

Quênia para o porto de Ro-
terdã. Além disso, esquemas 
semelhantes foram testados 
no fornecimento de lotes de 
laranja na Califórnia e abacaxi 
da Colômbia.

Não é à toa que, no Brasil, 
a IBM pesquisa soluções digi-
tais com Blockchain voltadas 
ao agronegócio. Em 2017, a 
IBM Brasil[2] anunciou o de-
senvolvimento da plataforma 
IBM AgriTech, em parceria 
com empresas tradicio-
nais do agronegócio e com 
companhias emergentes do 
setor de tecnologia agrícola 
brasileiro, para consolidar 
dados, tecnologias e solu-
ções capazes de resolver as 

demandas daquele mercado.
Assim, empresas que já são globais e integradas podem 

tornar-se ainda mais rápidas em suas transações negociais, 
aumentando a capacidade de competição, maior expansão, 
mas com um sistema de troca segura de dados para certifi car 
toda complexidade e volume de informações que o mercado 
de agronegócio exige. A possibilidade, portanto, de que dados 
auto executáveis, programados numa tecnologia que torne os 
registros imutáveis, auxiliem esse mercado, refere-se tanto pela 
imprescindibilidade de exportação, como pela necessidade de 
garantir, de forma sustentável, o transporte, armazenamento e 
entrega dos produtos que irão do campo à mesa do consumidor.

É nessa lógica de integração de troca segura de dados que 
se refl ete sobre diversas implementações para o agronegócio, 
com a junção de computação cognitiva, IoT e Blockchain, desde 
aplicação em títulos de crédito, como a Cédula e Nota de Crédito 
Rural, relacionadas ao fi nanciamento das atividades agrícolas e 
agropecuárias, até transporte de cargas fracionadas. Vislumbra-
-se, portanto, maior sofi sticação da cadeia global de alimentos 
e do agronegócio, com maior integridade das informações, 
reduzindo fraudes, custos e tempo despendido.

(Fonte: Amanda Lima é articulista do Manual Bockchain).

Blockchain: como implementar do 
campo à mesa do consumidor?

Juliana Ribeiro Soares (*)

O que deveria ser algo 
extremamente isolado 
virou uma prática cor-

riqueira e até usual para muita 
gente que deveria ser modelo 
de lisura e de caráter ilibado.

Dentre os mais variados ti-
pos de corrupção, um é tema 
recorrente nos noticiários: a 
lavagem de dinheiro. Mas, o 
que realmente signifi ca esta 
expressão?

Trata-se do procedimento 
usado para disfarçar a origem 
de recursos ilegais. É quando 
alguém ganha dinheiro de forma 
ilícita e não pode sair por aí 
gastando o que “conquistou”. 
E, para tentar esconder os indícios de que fez algo errado, arma 
estratégias para afastar toda e qualquer suspeita dos órgãos 
competentes pelas investigações.

O termo surgiu nos Estados Unidos para mascarar um tipo de 
falsifi cação de dólares. Os fraudadores colocavam as notas em uma 
máquina de lavar para que elas fi cassem com uma aparência bastante 
usada. Mas, com o passar dos anos, o método mudou (e muito). 

A integração do sistema fi nanceiro mundial tem permitido que 
os recursos passem de uma conta bancária para outra, de um país 
para o outro, tudo em questão de segundos. Assim, o “dinheiro 
sujo” acaba sendo incorporado à economia.

Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
de 2,5% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) de cada país no 
mundo têm origem ilícita. Em termos de Brasil, apenas para citar 
um exemplo, esse percentual equivaleria de R$ 165 bilhões a R$ 
330 bilhões (PIB do Brasil em 2017 = R$ 6,6 trilhões).

Mas, engana-se quem acha que a lavagem de dinheiro está 
restrita apenas aos governos. Infelizmente, ela também está 
presente dentro das empresas. Neste contexto, para ajudar a 
combater tal problema, o Brasil aprovou, em março de 1998, a 
Lei nº 9613, que dispôs sobre os crimes de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema 

Prevenção à lavagem de dinheiro –
as empresas devem fazer a sua parte
Nos últimos anos, o brasileiro passou a conviver diariamente com notícias sobre a corrupção nos mais 
diversos níveis dentro e fora de todas as esferas dos governos federal, estaduais e municipais

fi nanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei; criou o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e deu outras 
providências ao tema.

Esta Lei atribuiu às pessoas físicas e jurídicas, de diversos 
setores econômico-fi nanceiros, uma maior responsabilidade na 
identifi cação de quem pode ter dinheiro ilícito, com a manutenção 
de registros de todas as movimentações e com a comunicação 
de operações suspeitas. Foi uma forma de dar continuidade a 
compromissos internacionais assumidos a partir da assinatura 
da Convenção de Viena, de 1988. 

Em relação ao COAF, para quem não sabe, é o órgão responsável 
por receber, examinar e identifi car as ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas e também por comunicar às autoridades com-
petentes para a instauração dos procedimentos cabíveis. Além 
disso, coordena e propõe mecanismos de cooperação e de troca de 
informações que possam ajudar a viabilizar o combate à ocultação 
ou dissimulação de bens, direitos e valores; disciplina e aplica 
penas administrativas; e assessora os setores econômicos para 
os quais não haja instituição reguladora ou fi scalizador próprio.

E para ajudar a combater esta prática desonesta, tem sido cada 
vez maior o número de empresas nacionais que começaram a 
implantar, em sua rotina de Compliance, o processo de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro (PLD), um programa para impedir que 
isto ocorra dentro do ambiente corporativo.

No entanto, para que a PLD seja de fato efetiva, é preciso que 
todos os colaboradores tenham conhecimento sobre o que é o 
programa, e como ele funciona dentro da organização, para es-
tarem envolvidos na inibição a este tipo de crime. É preciso criar 
uma cultura de buscar informações e verifi car, sempre, empresas 
e pessoas relacionadas ao negócio, e, sobretudo, analisar a fundo 
o universo o qual está inserido.

Por isso, é indiscutível a importância de implementar – e 
conscientizar-se sobre – o programa de Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro. Afi nal, só assim será possível ter base e, principal-
mente, plena ciência dos fatos para tomar decisões assertivas 
para combater os delitos desta natureza.

(*) É gerente de Compliance do pag!
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 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 13 de Julho de 2018. Dia de Santo Henrique I, Santa An-
gelina de Marciano, São Joel, e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a 
integridade. Dia do Engenheiro de Saneamento, Dia dos Cantores 

e Compositores Sertanejos, e Dia Mundial do Rock. Hoje aniver-
saria o ator Harrison Ford que completa 76 anos, o cantor, compositor 
e violonista mineiro João Bosco que chega aos 72 anos, a atriz Lília 
Cabral que nasceu em 1957 e o ator Murilo Benício que faz 47 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Câncer é uma pessoa séria, romântica, 
charmosa que gosta de se divertir e que com dedicação veio para 
prosperar. Costuma ter sucesso na carreira militar, chegando à fama. 
Terá ajuda e o favor de pessoas importantes, obtendo a confi ança e o 
reconhecimento de seus superiores. Têm grande facilidade em sinte-
tizar os fatos e entender rapidamente o conjunto dos acontecimentos. 
É normalmente fi el na amizade e relações amorosas e aceita a vida 
como ela se apresenta, mesmo as difi culdades. É uma pessoa racional, 
pensativa e voltada para os seus próprios interesses. Porém é também 
muitas vezes sensível à crítica alheia e se sente incompreendido.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte:  27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

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

Esta sexta é o primeiro dia da lunação. Lua entrou na fase Nova e dá início a lunação de Câncer. O eclipse solar aconteceu 
no fi nal da quinta abre as portas para as mudanças que estávamos preparando. O potencial energético dessa lunação 
ganha ainda mais força com o eclipse da Lua e do Sol. A Lua continua fora de curso até ingressar em Leão às 14h32. 
Depois da metade da tarde o astral vai fi car mais alegre, nos sentiremos animados e com bastante vitalidade. Porém, 
à noite será preciso fi car atento aos imprevistos. A Lua em tensão com Urano pode trazer um pouco de instabilidade, 
irritação e explosões emocionais.
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Aproveite para conviver na intimi-
dade e manter contatos na parte da 
tarde. Tome cuidado com as facilida-
des que tiram seu empenho. Negocie 
e faça uma revisão de necessidades, 
repensem atitudes para melhorar 
as fi nanças e ganhar mais dinheiro. 
64/664 - Vermelho.

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso, sexual e familiar no fi nal 
desta sexta. A comunicação ajuda a 
superar difi culdades e a noite será 
ótima para encontrar pessoas e 
manter contatos e se entender com 
pessoas com quem se tem afi nidade. 
78/478 - Azul.

Esta sexta é o momento para se 
recuperar de desgastes e atrasos 
ocorridos esta semana e resgatar as 
energias. A noite será ótima para en-
contrar pessoas e manter contatos. 
As confusões no trabalho logo serão 
resolvidas, desde que mantenha a 
diplomacia. 49/449 - Branco. 

Melhora a situação fi nanceira através 
de assuntos novos, modernos e avan-
çados. Porém as facilidades podem 
atrapalhar tirando a disposição para 
melhorar seu dinheiro. Evitando os 
ciúmes e viva um momento muito 
feliz junto das pessoas queridas e 
com seu amor. 95/595 - Branco.

Haverá clareza e chance de corrigir 
aquilo que está errado. Boas novas 
chegarão depois do aniversário, 
espere até lá. Porém, à noite será 
preciso fi car atento aos imprevistos. 
A Lua em tensão com Urano pode 
trazer um pouco de instabilidade, 
irritação e explosões emocio-
nais.67/367 - Vermelho.

A Lua continua fora de curso até 
ingressar em Leão às 14h32. Depois 
da metade da tarde o astral vai fi car 
mais alegre, nos sentiremos anima-
dos e com bastante vitalidade. Man-
tenha a rotina principalmente nos 
negócios. Suas chances de melhoria 
virão em breve. 16/416 - Verde.

É bom baixar as expectativas pela 
manhã. Até mesmo para achar 
objetos perdidos o dia é ideal. Ao 
fi nal da tarde há forte propensão à 
turbulência emocional. Terá situação 
positiva no trabalho e nas relações 
sociais, mas aguarde, tudo tem a hora 
certa. 43/343 - Verde.

O eclipse solar aconteceu no fi nal 
da quinta abre as portas para as 
mudanças que estávamos prepa-
rando. O potencial energético dessa 
lunação ganha ainda mais força 
com o eclipse da Lua e do Sol. As 
facilidades fazem com que relaxe e 
deixe de lado assuntos pessoais e 
domésticos. 92/892 - Azul.

Siga em frente com seus planos e 
acredite que os resultados espera-
dos chegarão brevemente. Assun-
tos imobiliários, fi nanciamentos e 
empréstimos devem ser adiados. 
Anime-se mais pois na semana que 
vem tudo que espera vai dar certo. 
84/684 - Marrom.

Sua imaginação criativa deve ser usa-
da em suas realizações. As facilidades 
é que não deixam explorar todo seu 
potencial. Difi culdade na expressão 
do afeto, problemas de antipatia e 
isolamento. É tempo de desenvolver-
se e aprender mais no trabalho que 
quer executar. 93/693 - Azul.

A noite será ótima para encontrar 
pessoas e às atividades intelectuais e 
aos contatos. Irá viver bom momento 
em seu ambiente, junto de pais e 
fi lhos e dos familiares. A comunica-
ção ajuda a realizar bons negócios 
e levar adiante os que estejam em 
andamento. 43/143 - Branco.

Pode receber algum benefício ines-
perado, pois a comunicação propicia 
bons negócios. Atitudes que vier a 
tomar serão responsáveis por melho-
rias ou crises no ambiente. Por isso, 
pense bem antes de agir para não 
se arrepender de atitudes tomadas. 
18/418 - Rosa.

Simpatias que funcionam
Para quem somente fi ca, começar a namo-

rar: Retire 3 espinhos de uma rosa vermelha 
e coloque dentro do perfume que você usa e 
que a pessoa gosta.  Peça para Santo Antônio 
remover os obstáculos;  Se for para a felicidade 
de ambos.  Use o perfume sempre que estiver 
com a pessoa.
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GASNATURAL

Órgão 
responsá-
vel pela
gustação

(?) o sete:
fazer tra-
vessuras

A dieta
que não
permite
carnes

Wander-
ley (?),

técnico de
futebol

Cantora
de "Chan-

delier"
(2014)

Dente que
nasce na

vida
adulta

Abrir o
(?): contar
um segre-
do (bras.) 

Pequena 
proprie-

dade rural

A região
dos desen-
carnados
(Espir.)

Soluções
(?): con-
têm água
(Quím.)

Conjunção
que

designa 
alternativa

Combustí-
vel de
táxis e
ônibus

Antigos 
marcadores
de tempo
usados

por
egípcios e
babilônios

Canal de
TV a cabo
Sufixo de
"cafeína"

to pequena
Que se

contesta

Hastes do
moinho

Cidade de
São Paulo

Engenho
explosivo

Puxo (obje-
to pesado)

Recurso ilícito
proibido no desporto
por alterar o desem-
penho de um atleta

Prancha fle-
xível para
saltos em
piscinas

Famoso
casal da

Literatura
universal

O "S" da
sigla MST
Empresa 

fonográfica

(?) Penn, 
ator de "21
Gramas"

(Cin.)
Ordinal
(abrev.)

(?) entre:
através de

Módulo de
armazena-
mento de
produtos

em navios 
e em portos

A 3a nota
musical

Coisa mui-
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Homenagem
Depois de passar por Es-

tados Unidos, França, Ale-
manha, Noruega e China e 
algumas cidades brasileiras, 
o duo Olívia e Francis Hime 
apresenta hoje o show Sem 
mais adeus, em homenagem a 
Vinicius de Moraes. Na escolha 
do repertório, Euridice, Pela 
luz dos olhos teus, Saudade 
de amar, entre outros. Um 
pouco antes do centenário 
de nascimento de Vinicius de 
Moraes, Olivia Hime se deu 
conta de que entre as várias 
homenagens programadas, 
nenhuma passava pelo Ita-
maraty. “Afi nal, Vinicius era 
diplomata”, percebeu. E foi 
a partir desta percepção que 
Olívia e Francis Hime, criaram 
um show de vozes e piano, sob 
a direção de Flávio Marinho.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, 
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (14)  
às 21h30. Ingresso: R$ 120 .

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Infantil
A peça “Os Saltimbancos” foi 

inspirada no conto dos irmãos 
Grimm “Os Músicos de Bremen”, 
narra a história do encontro de 
quatro animais (um jumento, 
um cachorro, uma galinha e 
uma gata), que devido a maus 
tratos, fugiram de seus pa-
trões. Juntos decidem formar 
um grupo musical e rumam à 
cidade para começar a carreira 
artística. No caminho encontram 
seus antigos donos e temendo 
serem novamente escravizados, 
resolvem enfrentá-los. Os bichos 
vencem e chegam à conclusão de 
que unidos conseguirão superar 
todas as difi culdades. Com An-
tônio Veloso, Paulo Cavalcante , 
Cristiane Alves, Maira Machado, 
Mayara Guedes, Daiane Alves, 
Mateus Oliveira, Stefani Nunes 
e Lais Camargo.

Serviço: Teatro Ruth Escobar,R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Sábados  às 17h30. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). 

Em comemoração aos seus 
20 anos de carreira, o ator 
Eraldo Fontiny apresenta a 
comédia “Gente, a Lili sumiu!”. 
A peça conta a estória do su-
miço misterioso de Lili uma 
menina que sempre faz o que 
quer porque sua mãe deixa. 
O enredo gira em torno da 
tentativa de descobrir quem 
é o responsável pelo sumiço 
da menina. Será a divertida 
Meire Caixeta ou o ingênuo e 
atrapalhado Seu Manel? Teria 
Cynthia, a defensora da moral 
e dos bons costumes, algo a 
ver isso? Ou Marcos Paulo, 
um deslumbrante roqueiro 
anônimo, que tem inveja da 
fama de Lili?

Com participação dos bonecos do cabeção, construídos 
pelo artista Paulo Farah para celebrar o período festivo 
julino. Com xote, baião e ciranda, os músicos Ana Clau-
dia Cesar (cavaquinho e voz), Liliana Bertolini (fl auta 
transversal e voz), Rosana Bergamasco (violão e voz), 
Aline Reis (sanfona), Wilson Dias (bateria) e Renato 
Vidal (percussão e voz) transformam o show na praça 
do Sesc santo Amaro em uma grande quadrilha julina. 
Suíte Forró, Cajuína, Sala Reboco, Xote meninas, Seve-
rina Xique, Sabiá, Morena Tropicana e Táxi Lunar são 
algumas das músicas que estão no repertório do show.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sábado (14) às 17h. 
Entrada franca.

Andrea Cavinato

A peça “Cabeças 
Trocadas” é uma 
montagem do grupo 
Caixa de Fuxico da 
Cooperativa Paulista 
de Teatro, adaptada 
do romance do alemão 
Thomas Mann pela 
atriz Andrea Cavinato, 
com direção de Rosana 
Pimenta

A peça aborda sentimen-
tos humanos intensos e 
a forma como as atitu-

des podem expressar nossos 
desejos mais secretos, além 
de expor questões ligadas 
ao patriarcado e ao feminino 
em uma trama carregada de 
metáforas e ironia. Andrea 
Cavinato, que está em cena 
junto com a musicista Estela 
Carvalho, conduz a história e 
interpreta todos os persona-
gens. O espetáculo tem sua 
estética no teatro épico. A 
encenação usa o recurso da 
narrativa e do ritual - soma-
do ao teatro de sombras e à 
música ao vivo - para compor 

“Cabeças Trocadas”
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esse enredo fi losófi co e discutir 
as relações entre físico e espi-
ritual, desejo e tabu, sagrado 
e profano. O enredo se passa 
em uma aldeia na Índia. Dois 
amigos, bem diferentes tanto 
fi sicamente como na condição 
social e na forma de pensar 

a vida, vivem uma estranha 
aventura com uma mulher, a 
bela Sita. Em um momento de 
desespero, Sita toma a deci-
são impensada, ajudada pela 
deusa Kali, de trocar a cabeça 
do marido com a do amigo. As 
consequências de suas escolhas 

são surpreendentes e acabam 
por custar a vida desse trio 
amoroso.

 Serviço: SP Escola de Teatro, Pça 
Franklin Roosevelt, 210,  Consolação, tel. 
3775-8600. Sextas, sábados e segundas às 
21h e domingos às 19h, bate-papo (dia 15). 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 06/08.

Forró do Cabeção

Forró do Cabeção.
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Introspecção
Tire algum tempo para se reagrupar e para a introspecção. 
Antes que avance para algo novo, tire um tempo e faça um 
pouco de introspecção e conheça este novo você que esteve 
emergindo nos últimos meses. Você esteve se desprendendo 
do velho e o novo está pronto para entrar. Cabe a você decidir 
como gostaria que isto fosse.Você está entrando em um tempo 
de ação movida pelo espírito e, então, deixe as suas inspirações 
se transformarem com este novo você. Não há razão para temer 
ou se preocupar com tudo o que está acontecendo, pois você é 
totalmente apoiado nesta grande mudança. Imagine algo novo 
e seja um pouco ousado para que você tenha a coragem de 
fazer isto acontecer. Tenha grandes sonhos desta vez e deixe 
que as suas inspirações se transformem em sua nova realidade. 
Pensamento para hoje: Recue por um momento e se reagrupe, 
renove-se e ganhe uma perspectiva mais clara enquanto se 
prepara para avançar. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias

“Gente, a Lili sumiu!”

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318,  Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta (20) 
às 21h30, sábado (21) às 21h e domingo (22) 
às 19h. Ingressos: De R$ 40 a R$ 80.

Eraldo Fontiny
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As pessoas não se 

cansam de ressaltar 

como o marketing é algo 

crucial para os negócios

Porém, sobretudo quando 
falamos de grandes em-
presas, o marketing pode 

estar sendo apenas um desperdí-
cio imenso de verba. O departa-
mento cria, transmite e não tem 
retorno. Diretores trocam suas 
equipes, mas o ciclo se repete. 
As vendas não aumentam e há 
uma sensação constante de que 
é preciso algo maior, grandioso, 
que atinja o público através de 
uma forma que seja impossível 
ignorar aquela campanha. O 
ponto é que é bem possível que 
as campanhas estejam sendo 
ignoradas. Então, é preciso 
abandonar o marketing? Essa 
ferramenta já não funciona? 

Claro que não! O problema 
está em como as empresa fazem 
o marketing, hoje em dia. Foi-
se o tempo em que campanhas 
bonitas atraiam o consumidor. O 
público se tornou mais exigente 
e, acima disso, está calejado por 
anos e anos de propaganda, 
ações promocionais e diversos 
outros estímulos. Tornamo-nos 
anestesiados como sociedade, 
e passamos a buscar aquilo que 
fala a nossos interesses, fi ltrando 
o excesso. É uma questão que 
beira a acomodação sensorial. 

Mas, então como resolver 
isso? Simples, é preciso olhar 
para o cliente e, quem está 
constantemente olhando para 
ele é o trade marketing. É uma 
área diferente, ativa em diversos 
níveis, e na maioria das empre-
sas, totalmente ignorada pelo 
marketing. O curioso é que o 
trade possui, exatamente, as 
informações relevantes sobre 
comportamento de compra dos 
clientes para ajudar o marke-
ting a defi nir a estratégia das 
campanhas.

Quando a campanha vai se 
desdobrar no PDV, a falta de 
informações sobre as especifi ca-
ções técnicas dos materiais para 
determinado tipo de canal, faz 
com que o marketing crie peças 
que não são permitidas ou não 
são adequadas para o público 
daquele determinado canal. O 
maior motivo pelo qual o marke-
ting, literalmente, desperdiça o 
dinheiro das empresas, é porque 
essa falta de comunicação não o 
permite ser assertivo. O que tem 
potencial para ser excelente, não 
se baseia em dados reais. 

Os departamentos de marke-
ting, quando vão criar uma 
campanha, muitas vezes brifam a 
agência, e a agência cria somente 
com base em feeling, sem dados 
que embasem ou direcionem o 
conceito de comunicação. Já 
quando ele utiliza as informa-
ções vindas do trade, há sucesso 
na comunicação.

Não importa o quão alto se 
grite. Se você está gritando para 
alguém que não pode te ouvir, 
a mensagem não irá chegar. É 
preciso saber como fazer para 
ser entendido. Pense em uma 
venda sendo feita para uma 
pessoa presa atrás de um vidro 
com isolamento acústico. Falar 
não adianta, mas escrever sim. O 
importante é levar a mensagem 
certa, na forma certa.

Do ponto de vista de quem 
convive diariamente com as 
mudanças e desafi os do varejo, 
parece um pouco estranho que 
haja uma falta de comunicação 
entre o marketing e o trade 
marketing. Isso porque, enten-

dendo a fundo os dois processos, 
é quase absurdo considerar 
que as empresas negligenciem 
o potencial do trade marketing 
como estratégia de marketing.

Talvez um dos motivos princi-
pais dessa falta de diálogo entre 
os departamentos, seja a falta de 
conhecimento dos decisores a 
respeito do assunto e a totalida-
de do potencial dessa união. O 
marketing é algo que está muito 
mais facilmente compreendido 
no cotidiano empresarial, mas 
ainda há dúvidas sobre o trade 
marketing. Isso dificulta um 
olhar positivo.

Se ambos departamentos 
andassem juntos, eles poderiam 
trazer experiências e realidades 
para a discussão que fossem 
capazes de gerar bons insights 
e soluções para problemas que 
ambos enfrentam. As marcas 
atualmente se comunicam mui-
to com informações pensadas 
de dentro pra fora, quando na 
verdade o trade pode trazer a 
informação que permitirá ao 
marketing se comunicar usando 
informações coletadas direta-
mente de quem compra. 

É possível perceber que há 
uma cultura de desvalorização 
do trade marketing. No passa-
do, só existia a comunicação 
da marca direta com o público, 
via televisão por exemplo. Isso 
começou a mudar conforme 
o tempo foi passando. A infl a-
ção foi controlada, o comércio 
conquistou espaço na cadeia 
de negociação nos processos 
de venda. Foi aí que o trade 
marketing começou a ganhar 
importância.

O trade aborda a inteligência 
dos processos de comércio. Ele 
abrange a comunicação, mas 
sobretudo, o entendimento do 
consumidor para direcionar 
ações assertivas no PDV. É 
saber como vender, para quem 
vender e porquê, tudo se ba-
seando nas informações que o 
próprio consumidor e mercado 
possuem. É uma observação 
complexa do mercado com 
foco no consumidor, e não na 
venda em si. 

Estamos em uma época de 
revolução das estratégias de 
varejo. Porém, apesar das facili-
dades tecnológicas, o PDV ainda 
é um local de decisão, porque a 
tendência mundial mostra que 
o cliente quer se conectar com 
uma marca, quer vivenciar a 
mesma, e isso ocorre no ponto 
de venda. Por fi m, é possível ver 
que toda ação de marketing se 
benefi ciaria de um diálogo mais 
intenso com o trade marketing. 
Ignorar essa conexão é ignorar 
parte central do processo, uma 
parte que está entre produto 
e cliente - e que na verdade 
permite intensifi car a ligação 
entre ambos. 

Enquanto o marketing irá 
criar meios de conectar o 
consumidor à marca, de forma 
ideológica, o trade marketing irá 
fornecer uma experiência que 
torna o consumidor fi el ao que 
ele vivencia dentro da marca. 
Não é apenas uma estratégia, é 
parte fundamental do processo. 
Se mais empresas compreen-
dessem isso, mais fácil seria 
possibilitar um real crescimento 
de vendas motivado por uma 
satisfação do cliente. Vender 
uma marca é vender uma ideia. 
Vender usando trade marketing 
é viver essa ideia. 

(*) - É diretor da Red Lemon Agency, 
agência especializada

em comunicação, fi eld marketing
e ações promocionais.

Marketing: será que 
você está jogando seu 

dinheiro fora?
André Romero (*)

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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De acordo com do Banco 
Central, o cheque especial 
é utilizado como extensão 
da renda e ocupa a terceira 
posição no ranking de inadim-
plência do órgão, com 13,6%, 
perdendo apenas para dívidas 
com cartão de crédito (33,2%) 
e operações de renegociação 
de dívidas (17%).

Isso acontece pela facili-
dade, já que a utilização do 
cheque especial é feita sem 
qualquer solicitação direta ao 
banco e ainda, pela ausência 
de cobrança de taxa adicional.

Os bancos estão obrigados a 
oferecer linhas de créditos mais baratas 
aos clientes que utilizarem por 30 dias, 
mais de 15% do valor disponível. A medida, 
que já havia sido anunciada em abril pela 
Febraban, foi incentivada pelo governo 
para tentar reduzir os juros aplicados aos 
cartões de crédito, empréstimos e taxas 

“Não existe hora certa 
para começar. In-
dependentemente 

do momento da vida, é muito 
importante a cultura de poupar 
e investir para garantir tran-
quilidade no futuro ou para 
guardar com a fi nalidade de 
realizar sonhos ou atingir metas 
de vida. O cuidado deve ser para 
escolher o investimento certo 
para seus objetivos, suas neces-
sidades, seu perfi l de risco e sua 
idade”, afi rma Carlos Eduardo 
Eichhorn, diretor da Mapfre 
Investimentos. De acordo com 
o especialista, o primeiro passo 
deve ter como prioridade cons-
truir uma reserva emergencial, 
portanto o ideal é que tenha 
um investimento conservador 
(renda fi xa pós-fi xada) de ele-
vada liquidez. 

Neste caso, são boas alterna-
tivas os fundos referenciados 
DI, nos quais a rentabilidade 
esperada é próxima à taxa de ju-
ros CDI, que é a média dos juros 
praticados pelos Certifi cados 
de Depósitos Interbancários. 
Geralmente, as empresas de 
distribuição de produtos fi nan-
ceiros oferecem questionários 
e ferramentas para ajudar cada 
cliente a identifi car seu perfi l, 

Quer começar a investir? 
Especialistas ensinam passo a passo
Apesar de o interesse da população brasileira por investimentos ter aumentado nos últimos anos, o tema 
ainda parece um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. Não precisa ser. Atualmente é mais fácil 
encontrar informações e profi ssionais capacitados a ajudar a dar os primeiros passos nesse universo

sante a eliminação desse 
défi cit do que a realização 
de um investimento con-
servador;

 2. Crie uma reserva 

emergencial: após o pla-
nejamento fi nanceiro, é 
aconselhável compor um 
patrimônio de segurança, 
investindo em ativos de 
baixo risco e alta liquidez 
para utilização em situa-
ções imprevisíveis;

 3. Defi na seus objetivos: 
após a composição da 
“reserva emergencial”, 
determine as metas e 
o horizonte de investi-
mento para atingi-las. 
Isso varia ao longo da 
vida, assim é necessário 
entender qual o investi-
mento ideal para alcançar 
o que almeja (comprar 
imóvel ou automóvel, ca-
samento, aposentadoria 
complementar);

 4. Selecione os ativos: 
com ajuda de um con-
sultor de investimentos, 
escolha o instrumento 
fi nanceiro ideal para atin-
gir os objetivos defi nidos.

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

entretanto também é necessá-
rio que a escolha seja adequada 
aos objetivos defi nidos.

 “Por exemplo, se eu pretendo 
realizar uma viagem ao exterior 
e os custos são dolarizados, um 
investimento em fundo cambial 
pode atender este objetivo. Já 
se desejo constituir uma re-
serva emergencial, devo optar 
por um fundo referenciado 
DI. Mas se busco um retorno 
complementar para médio e 
longo prazos, então um fundo 
multimercado ou até de ações 
podem ajudar a atingir este 
objetivo”, diz Eichhorn. “Não 

há uma regra defi nida para este 
processo, mas o ideal é que a 
pessoa conheça bem quais são 
os principais riscos envolvidos 
em cada produto e a razão pela 
qual escolheu aquele investi-
mento”.

Confi ra o passo a passo para 
começar a investir: 
 1. Faça um planejamen-

to financeiro: poupe 
recursos considerando 
todos os compromissos 
assumidos e gastos men-
sais. Quite as dívidas com 
taxas elevadas antes, pois 
pode ser mais interes-
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Alerta para as novas regras no Cheque Especial
saldo devedor e do acúmulo 
dos juros. Entretanto, caso 
não seja possível, qualquer 
medida que venha reduzir 
as altíssimas taxas de ju-
ros é bem-vinda, em que 
pese ainda ser insufi ciente. 
Nos casos de correntistas 
com difi culdades de manter 
controle ao usar o cheque 
especial, a dica da associa-
ção é solicitar ao banco o 
cancelamento deste recurso, 
uma vez que nenhum cliente 
é obrigado a fi car atrelado a 
um contrato que prejudique 
as suas fi nanças.

Para identifi car qual o perfi l do consu-
midor e descobrir qual é a opção de conta 
bancária indicada para ele, a ‘Proteste’ 
criou um simulador de contas bancárias. 
Basta acessar (https://www.proteste.org.
br/dinheiro/conta-corrente/simulador/
contas-bancarias).

de fi nanciamento em geral, que aplicam 
taxas bem superiores à Selic, que é o 
índice balizador do fi nanciamento das 
instituições tradicionais.

Para a ‘Proteste’, a melhor maneira 
de se proteger é não utilizar o limite do 
cheque especial, evitando a formação do 
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A Copa do Mundo da Rússia já está na 
reta fi nal. Para muitos torcedores, o cli-
ma da maior festa do futebol teve início 
bem antes da abertura do campeonato 
mundial, com o álbum de fi gurinhas das 
seleções. Desde março, pessoas de todas 
as idades correm contra o tempo para 
completá-lo. Ok, mas o que isso tem a 
ver com investimentos? 

O ‘Como Investir’, site da Anbima (As-
sociação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais), que 
desvenda conceitos sobre investimentos 
e fi nanças pessoais, fez um paralelo entre 
as fi gurinhas e os ativos fi nanceiros para 
entender o funcionamento básico dos 
mercados primário e secundário.
 • Banca de jornal e mercado pri-

mário - Quando você compra um 
pacotinho de figurinhas em uma 
banca de jornal, é como se estivesse 
adquirindo um ativo fi nanceiro no 
mercado primário. Isso signifi ca que 
você negociou diretamente com a 
companhia emissora dos papéis. Por 
exemplo: quando uma empresa faz 
um IPO (Oferta Pública Inicial) na B3, 
ela dá a oportunidade de as pessoas 
se tornarem sócias comprando suas 
ações. 

Voltando às fi gurinhas… Na banca de 
jornal (o mercado primário), você compra 
diretamente o pacote de fi gurinhas. Agora 

imagine que nesse pacotinho há fi gurinhas 
repetidas. Não dá para jogar fora, muito 
menos fi car guardando, certo? Da mesma 
forma, você não precisa ser sócio de uma 
empresa durante a vida toda. É assim 
que os amigos se reúnem, por exemplo, 
para trocar fi gurinhas, ou os investidores 
negociam os ativos fi nanceiros.
 • Troca de fi gurinhas e mercado 

secundário - Enquanto as fi gurinhas 
podem ser trocadas entre as pessoas, 
as aplicações fi nanceiras também são 
negociadas diretamente entre os inves-
tidores. Essa troca de fi gurinhas (ops, 
ativos) se dá no chamado mercado 
secundário.

Diferentemente do mercado primário, 
no secundário, os recursos não vão para 
a companhia emissora dos papéis. Isso 
porque os investidores negociam os ativos 
entre si. Basta combinar com outra pessoa 
(ou mais de uma) para que ocorra a troca 
de fi gurinhas. 

Outro exemplo é a negociação de títulos 
públicos. Se o objetivo for resgatar o dinhei-
ro aplicado antes do vencimento, é possível 
vender os papéis no mercado secundário. 
O site ‘Como Investir’ traz notícias sobre 
o universo de fi nanças pessoais, sempre 
acompanhando os assuntos que fazem 
parte do cotidiano das pessoas e o que 
acontece na economia do país (https://
comoinvestir.anbima.com.br/). 

Fast-food americanos 
apostam em robôs 
como funcionários

Os restaurantes de fast-food nos Estados 
Unidos estão recorrendo aos robôs para 
suprir défi cits de mão de obra. Esse é o caso 
de John Miller, administrador e fundador 
do CaliBurger, que não consegue encontrar 
alguém que queira trabalhar na empresa. 
A solução foi o Flippy, uma máquina que 
gira os hambúrgueres e limpa a grelha. Até 
o fi nal do ano, Miller pretende utilizar o 
Flippy em 10 dos 50 restaurantes da rede, 
mas não quer demitir o seu pessoal, que se 
dedicará a funções “menos desgastantes”, 
segundo ele.

Dados do Departamento do Trabalho 
dos Estados Unidos apontam que o setor 
hoteleiro registrou em abril 844 mil vagas 
disponíveis, e os níveis de desemprego em 
restaurantes chegam ao mínimo histórico 
de 6%. Além disso, a taxa de emprega-
dos em restaurantes subiu de 1,6 milhão 
de maio de 2013 para 11,9 milhões em 
maio de 2018. Scott Murphy, diretor de 
operações da Dunkin ‘Donuts, diz que 
nunca viu um mercado de trabalho tão 
difícil. “Passamos muito tempo treinando 
as pessoas, e um mês depois elas vão 
embora”, reclamou.

Já Patrick Sugrue, diretor executivo da 
Saladworks- rede de 95 lojas com sede na 
Pensilvânia- , afi rmou que essas melhorias 
tecnológicas dão certa tranquilidade. 
“Ter essa tecnologia a disposição torna 
a situação mais fácil de manejar”, disse 
(ANSA).

O que as fi gurinhas da Copa 
têm a ver com investimentos?

Divulgação

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: RUDAH PORAN DE PAULA, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
administrador, natural de Curitiba, PR, nascido no dia (21/10/1982), residente e domici-
liado no Sumarezinho, SP, fi lho de João Carlos de Paula e de Gisele Aparecida Mendes 
Paredes de Paula. A pretendente: FERNANDA ABREU TANURE, de nacionalidade 
brasileira, solteira, advogada,natural de Salvador, BA, nascida no dia (22/04/1986), 
residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de José Eduardo Pinheiro 
Santos Tanure e de Adalgisa Maria Abreu Tanure.

O pretendente: RAFAEL DE MIRANDA VOLPE, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
produtor de eventos, natural de Belém (3º Ofício), PA, nascido no dia (13/11/1989), 
residente e domiciliado em Pinheiros, SP, fi lho de João Luis Volpe e de Marta Maria de 
Miranda Cadaval Volpe. A pretendente: ANA CAROLINA LIMA RALPH, de nacionalida-
de brasileira, solteira, farmacêutica, natural de Manaus (8º Ofício), AM, nascida no dia 
(26/07/1988), residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto 
da Costa Raph Filho e de Alriza Lima Ralph
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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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

Conveniência, você 

vai pagar muito por 

isto e detalhe vai pagar 

sorrindo!

Com a desenfreada ocu-
pação dos grandes cen-
tros urbanos e a dis-

seminação dos gagdgets em 
uma velocidade astronômica, 
a relação entre indivíduos e 
suas cidades está sendo rede-
senhada para uma dimensão 
de referências e valores nunca 
antes imaginada. Um dos efei-
tos mais curiosos que podemos 
observar nas grandes cidades 
diz respeito a relação das pes-
soas com o tempo. 

As reponsabilidades se mul-
tiplicam e os afazeres do dia a 
dia se transformam em uma 
verdadeira maratona, que 
se renova a cada 24 horas, 
jogando toda a pressão sobre 
as costas de cada cidadão. O 
tempo parece tomar a forma 
de um vilão, daqueles que 
suga sua energia de forma 
impiedosa, dando a sensação 
de que todo o esforço, nunca 
será sufi ciente para cumprir 
com as obrigações. 

Em 1930, o economista John 
Maynard Keynes previu que a 
tecnologia avançaria tanto que 
por volta de 2028 as pessoas 
precisariam trabalhar somen-
te três horas por dia para se 
sustentar, passando o tempo 
restante descansando e se 
divertindo. Embora estejamos 
há 14 anos do prazo previsto, os 
seres humanos não poderiam 
estar mais distantes desta 
realidade e a tecnologia é o cul-
pado e também o catalizador.

Esta sensação de impotência 
é reforçada pelo fato de que a 
internet mudou a referência de 
tempo. O click de um mouse, 
um toque na tela de um tablet 
ou celular e as soluções que 
buscamos se materializam de 
forma instantânea. Esta dinâ-
mica quando levada do mundo 
virtual para o dia a dia, aumenta 
a ansiedade e sensação de 
frustração, quando no mundo 

real as coisas não acontecem na 
mesma velocidade do mundo 
digital. 

Diante desta frenética reali-
dade, a frase do físico Benja-
mim Franklin quem diz “Tempo 
é Dinheiro”, nunca fez tanto 
sentido. Conveniência será um 
dos produtos mais desejados 
e valorizados nas próximas 
décadas. As pessoas estarão 
dispostas a pagar mais por 
qualquer rotina que possa tra-
duzir ganho de tempo em suas 
vidas. Se observamos bem, 
nós já o fazemos. Quando se 
entra em um supermercado e 
compra-se um pacote de salada 
pronta, na realidade estamos 
comprando “tempo”. 

O valor que se paga, frente a 
quantidade referencial de pro-
duto contido na embalagem, é 
determinantemente pautado 
pela conveniência que se tem 
em não ter que selecionar e 
higienizar o produto, já que 
o mesmo está pronto para o 
consumo. Quanto tempo, que 
podemos aplicar em outras 
rotinas, ganhamos com isto? 
Desta forma, mais de 50% do 
valor pago, diz respeito a um 
elemento intangível da cadeia 
de valor, o tempo. 

Exemplos como este estarão 
presentes em tudo que nos 
cerca e serão cada vez mais 
valorizados. De roupas inteli-
gentes que não amassam e eli-
minam odores a refrigeradores 
que identifi cam e enviam lista 
de produtos que precisam ser 
adquiridos para o seu celular. 

A mudança da natureza da 
relação dos seres humanos 
com as grandes cidades está 
alterando as cadeias de valo-
res, forçando companhias a 
repensar e redesenhar quase 
tudo que fazem. Quem fi zer 
mais e melhor em menos tempo 
será o vencedor e acredite, a 
empresa que fi zer seu cliente 
ganhar tempo, terá a sua pre-
ferência. 

(*) - É empreendedor com formação 
em Marketing na Universidade da 

Califórnia – Berkeley. Desenvolvedor 
do conceito de Cidades Móveis.

Conveniência,
a revolução do tempo 
nas grandes cidades

Paulo Hansted (*)

São Paulo, sexta-feira, 13 de julho de 2018
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O pretendente: DANIEL HENRIQUE PALMIERI BUTTINO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Henrique Piçarra Buttino e de Rita de Cássia 
Palmieri Buttino. A pretendente: ANA CLARA FRANCO FLORESI, solteira, profi ssão 
médica, nascida em Mogi Guaçu - SP, no dia 08/04/1983, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Floresi e de Maristela Franco Floresi.

O pretendente: JOÃO BAPTISTA BORGES PEREIRA CYRINO DE SÁ, solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/08/1987, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luiz Cyrino de Sá e 
de Flávia Rodrigues Borges Pereira de Sá. A pretendente: CAROLINA DE ALMEIDA 
CASTELO BRANCO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
11/04/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Sergio Rodrigues Castelo Branco e de Marcia Cristina de Almeida Castelo Branco.

O pretendente: ROBINSON DA COSTA BERTOLI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/11/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sylvio Fernão Caldeira Bertoli e de Sandra Cristina da Costa Bertoli. 
A pretendente: JULIANA CURIATI ABBUD, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22/02/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jeff erson Butti Abbud e de Maria Rita Esper Curiati Abbud.

O pretendente: CAÍQUE PEDROSA DE SOUZA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/09/1992, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ivando Ribeiro de Souza e de Antonia Pedrosa de Souza. A pretendente: 
FERNANDA GUALBERTO CARVALHO, solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 15/01/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando Soares de Carvalho e de Maria de Fatima Gualberto de Carvalho.

O pretendente: FLÁVIO HENRIQUE ROSA TATIT JÚNIOR, solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em Marília- SP, no dia 26/04/1990, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flávio Henrique Rosa Tatit e de Mara Lúcia Giometti 
Bertonha Tatit. A pretendente: KARLA GOMES, solteira, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo- SP, no dia 25/01/1990, residente e domiciliada na Vila Gumercindo, São 
Paulo - SP, fi lha de Ailton Gonçalves Gomes e de Celia Regina Ferro Gomes.

O pretendente: CÁIO BORIA DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São José dos Campos - SP, no dia 16/11/1984, residente e domiciliado em Indianópolis, 
São Paulo - SP, fi lho de Jônatas Campos de Oliveira e de Irma Salgado Boria de Oliveira. 
A pretendente: MARINA FAGÁ RIBEIRO DO VALLE, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/10/1985, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar Cardoso Ribeiro do Valle e de Ana 
Eloisa Fagá Ribeiro do Valle.

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:

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

O pretendente: LUIGI VARELLA FIORITO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 17/10/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Luís Fiorito e de Tânia Varella Fiorito. A pretendente: CINTHIA RODRIGUES 
CARDOZO, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/01/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Cardozo e de 
Maria Luiza Rodrigues Cardozo.

O pretendente: VINICIUS RICARDO RITTER GONÇALVES, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Curitiba - PR, no dia 09/02/1970, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Braulio Zanotto Gonçalves e de 
MIriam Janine Ritter Gonçalves. A pretendente: NATHANE BARRETO DE FREITAS, 
solteira, profi ssão aviadora, nascida em São Gonçalo - RJ, no dia 27/08/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wellington Paiva de Freitas e de 
Rosivalda Barreto de Souza Freitas.

O pretendente: MICHEL TRIDICO TORTELI, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1984, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Antonio Torteli e de Marta Regina 
Tridico Torteli. A pretendente: FERNANDA PINTO MASSOTE, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em Santos SP, no dia 05/05/1987, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Augusto Massote e de 
Marta Venice Pinto Massote.

O pretendente: MATHEUS RIBEIRO LIMA BRAGA, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Salvador - BA, no dia 11/09/1986, residente e domiciliado em Montevideu, 
Uruguai, fi lho de Sérgio Lins Lima Braga e de Silvia Maria Ribeiro Lima Braga. A 
pretendente: PRISCILLA SIMÕES FREIRE DE CARVALHO, solteira, profi ssão 
empresária, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 07/03/1986, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Claudio Freire de Carvalho e de Claudia 
Maria Maron Simões dos Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRUNO SHIBATA RAMOS DA SILVA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/02/1988, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Ramos da Silva e de Suely Shibata. A convivente: 
MIRIAM CARDOSO NOGUEIRA, solteira, profi ssão designer, nascida em Belo 
Horizonte - MG, no dia 25/11/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Lineu Pigat Nogueira e de Cléa Regina Cardoso Nogueira. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigídos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: EDUARDO ANTONIO LEOMIL DE PAULA, divorciado, profi ssão 
engenheiro mecanico, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 18/01/1964, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Emygdio de Paula e de Elvira 
Leomil de Paula. A convivente: ANA CAROLINA LEOMIL DE OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Londrina - PR, no dia 15/11/1976, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vagner Moreira de Oliveira e de Tania Gomes 
Leomil de Oliveira. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em 
Casamento e apresentaram os documentos exigídos pelo artigo 1525, números I, III, IV 
e V do Código Civil Brasileiro.
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: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA REIS, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, 
nascido em Acopiara - CE (distrito de Tussu), no dia 27/05/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Araujo dos Reis e de Francisca Nogueira da Silva 
Reis. A pretendente: DÊLANE NECO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Acopiara - CE (distrito de Santo Antonio), no dia 28/10/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Ricardo de Souza e de Rozimaria Neco da Silva.

O pretendente: CAIO CESAR GUIDINI, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/11/1989, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Guidini e de Claudia Rebeca de Oliveira. 
A pretendente: CAROLINE GAJEVIC ASSIS VILELA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 15/05/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Assis Vilela e de Smiljka Gajevic Vilela.

O pretendente: RAFAEL MATOS GODOY, estado civil solteiro, profi ssão consultor, 
nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 09/05/1993, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Marreiro Godoy e de Maria Helena 
Alves de Matos Godoy. A pretendente: CAROLINA CORDEIRO FERRARI, estado civil 
divorciada, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no 
dia 05/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio 
Ferrari e de Izabel Cordeiro dos Santos.

O pretendente: EDUARDO KARPISCHEK MARTINEZ, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/09/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Sanchez Martinez e de 
Iara Karpischek Martinez. A pretendente: VANESSA DOS SANTOS LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de recursos humanos, nascida em Cascavel - CE (1º Ofício), 
no dia 17/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Maciel de Lima e de Jozelia dos Santos Lima.

O pretendente: RICARDO VIANA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de T.I, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 31/05/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sinval Simões de Sousa e de Maria dos 
Anjos Pacifi co Viana de Sousa. A pretendente: BÁRBARA SANTANA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão supervisora de logística, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 28/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gerson de Oliveira e de Lucia Santana da Silva de Oliveira.

O pretendente: NATANAEL GONÇALVES JANUARIO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido em Mauá - SP, no dia 05/01/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elisaldo Januario Pereira e de Maria Cristina 
Santana Gonçalves. A pretendente: THAINÁ BIANCA SANTOS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 28/02/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Aurelio da Silva 
e de Kelly Cristiane Mares 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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Entretanto, 62,3% afir-
mam não saber o que 
é o Fatah, organização 

política pela libertação da Pa-
lestina. Os dados são de uma 
pesquisa feita com 1.095 pesso-
as no dia 17 de maio, realizada 
pela StandWithUs Brasil, ONG 
educativa ligada a Israel, por 
meio da plataforma Toluna.

Assim, segundo o especialista 
no confl ito palestino-israelense 
André Lajst, apesar do interes-
se dos brasileiros pelo confl ito, 
não saber o que é o Fatah, por 
exemplo, deixa clara a falta de 
informação em questões bási-
cas ligadas a esse tema. “Basta 
uma rápida pesquisa no Google 
para perceber que ele [confl ito 
israelense-palestino] chama 
mais atenção do que guerras 
com maior número de mortos, 
a exemplo da guerra civil síria 
que em sete anos teve mais de 
511 mil mortos”, explicou Lajst, 
que também é da ONG.

Além disso, 61% dos entre-
vistados acreditam, ainda, que 
a melhor saída para o confl ito 

Mas, 62,3% não sabem o que é o Fatah,

diz pesquisa de uma ONG.

Confl ito israelense-palestino 
interessa a 70% de brasileiros
A maioria dos brasileiros das classes A, B e C (73,7%) se interessa pelo Oriente Médio, enquanto 67,6% 
têm particular curiosidade pelo confl ito israelense-palestino

EP
A se, para 53% dos entrevistados 

o motivo de não ter acontecido 
é culpa das lideranças israelen-
ses e palestinas, seguida pela 
pressão contrária de países do 
mundo árabe. Ainda sobre a não 
existência de um país palestino, 
33,61% afi rmam que os EUA 
são os grandes responsáveis, 
não permitindo que a separação 
aconteça. Já 17,7% culpam a 
liderança palestina, enquanto 
16,7% dos entrevistados acre-
ditam que a responsabilidade 
seja unicamente da liderança 
israelense.

Jerusalém, Gaza e Cisjor-
dânia: Para 26,5% dos entre-
vistados, Jerusalém deve ser 
capital de Israel, enquanto 
26,4% afi rmam que deveria ser 
capital tanto de Israel quanto 
de um Estado palestino. Cer-
ca de 24,3% acredita que o 
local deveria ser uma cidade 
controlada por um organismo 
internacional, como a ONU, e 
para somente 7% dos entrevis-
tados deveria ser capital dos 
palestinos (ANSA).

é a de dois Estados, criando 
um país palestino ao lado de 
Israel, e são otimistas em re-
lação a isso: 53,7% esperam 
que haverá paz entre os povos. 
Essa ideia de solução de dois 
Estados também é a mais 
aprovada entre as populações 
envolvidades na disputa, 
segundo pesquisa conduzida 
pelo Tami Steinmetz Center 

for Peace da Univerisdade 
de Tel Aviv e pelo Palestinian 
Center for Policy and Survey 
Research, de Ramallah, di-
vulgada em 2017. Segundo o 
estudo, 53% de israelenses e 
52% dos palestinos acreditam 
que essa seria a melhor saída 
para o confl ito.

Se essa seria a solução mais 
viável para resolução do impas-

Com apenas 11 anos de idade, o 
jovem Kareem Waris Olamilekan se 
tornou ícone das artes visuais pelos 
seus desenhos hiper-realistas na 
Nigéria. A fama lhe rendeu o título 
de “Leonardo da Vinci”, e alusão ao 
gênio italiano do renascimento. O 
menino, cujo apelido é Waspa, foi 
elogiado pelo presidente francês, 
Emmanuel Macron, que visitou Lagos 
no começo do mês.

Considerado o artista plástico pro-
fi ssional mais jovem da Nigéria, Waspa 
começou a desenhar aos 6 anos e 
está aprimorando suas habilidades na 

Talentoso, jovem de 11 anos vira o ‘Da Vinci da Nigéria’
Ayowole Academy of Art, escola criada 
pelo artista nigeriano Adeniyi Adewole. 
O garoto, que trabalha em um pequeno 
estúdio em um bairro pobre de Lagos, 
usa somente lápis e caneta esferográfi ca 
em seus retratos.

Em entrevista à BBC, Waspa afi rmou 
que quer se ver “entre os grandes ar-
tistas do mundo”. Seu retrato preferido 
foi um que fez sobre a sua realidade, 
chamado “Daily Bread” (Pão Diário). 
“Porque é sobre suor e lágrimas. Minha 
família e eu trabalhamos muito antes de 
comer, antes de colocar algo na boca”, 
contou ele (ANSA).
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Garoto foi 

elogiado pelo 

presidente 

francês, 

Emmanuel 

Macron.

O fotógrafo de casamentos 
Onur Albayrak chegou a uma 
festa em Malatya, no sudeste 
da Turquia, na semana passada, 
imaginando um dia de trabalho 
comum, entre retratos român-
ticos e imagens de celebração.

Mas, quando viu a esposa, 
percebeu imediatamente que 
algo estava errado. “Percebi 
que ela tremia e perguntei 
quantos anos tinha.

Primeiro disse 15, depois, 
16. Então me virei e me pre-
parei para ir embora”, contou 
Albayrak à imprensa local, em 
mais um exemplo do fenôme-
no das “esposas meninas” na 

Turquia. A reação do fotógrafo 
enfureceu o noivo, que queria 
obrigá-lo a fazer o trabalho. 
Albayrak se recusou, e iniciou-
se uma briga com o esposo, 
que acabou até com o nariz 
quebrado. “Ouvi que queriam 
me denunciar. Que o façam. 
Eu só fotografei uma realidade 
deste país”, disse.

Desde então, o fotógrafo vi-
rou uma celebridade nas redes 
sociais na Turquia, onde muitos 
o consideram um herói. Ele 
contou que já recebeu mensa-
gens de mais de 100 “wedding 
planners” prometendo boicotar 
casamentos que envolvam me-

nores de idade. “Estou feliz por 
ter contribuído para sensibilizar 
sobre o problema. Nos últimos 
dois dias, meu telefone não 
parou de tocar”, revelou ele. 
Segundo a lei turca, a idade 
mínima para o matrimônio é 
de 18 anos, que pode cair para 
17 em situações excepcionais e 
com autorização judicial.

Ainda assim, casamentos 
com adolescentes continuam 
sendo comuns no país, es-
pecialmente em áreas mais 
conservadores do sudeste. 
De acordo com o Instituto 
Nacional de Estatística, 5% 
dos matrimônios na Turquia 

têm noivas menores de idade, 
mas ONGs garantem que o 
número é maior, já que muitos 
casamentos religiosos não são 
registrados imediatamente.

No ano passado, o governo 
aprovou uma contestada lei que 
permite aos muftis, autoridades 
muçulmanas reconhecidas 
como funcionários públicos, 
celebrarem casamentos com 
valor legal. A medida foi apoiada 
pelo presidente Recep Tayyip 
Erdogan, para “facilitar os 
procedimentos”, porém, para 
a oposição, reduz o controle 
do Estado sobre as “esposas 
meninas” (ANSA).

Fotógrafo turco boicota casamento com menor e vira herói

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000825-61.2014. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRE 
NAKAYAMA CAMPOS, CPF 338.118.918-20, que AMC – SERVIÇOS EDUCIONAIS LTDA, lhe ajuizou 
uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 17.107,00 (Fev./2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo as mensalidades não pagas. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e 
honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2018. 

2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE EGLANTINA BARTOLETTI 
MENEGHELI, REQUERIDO POR JOSÉ LUIZ VALENTE - PROCESSO Nº1064378-
46.2017.8.26.0100. A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV 
- Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Betina Rizzato Lara, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29/05/2018, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de EGLANTINA BARTOLETTI MENEGHELI, CPF 132.164.088-92, 
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). José Luiz Valente. 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 12 de junho de__2_0_1_8. 
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