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BOLSAS
O Ibovespa: +1,4% Pontos: 
78.571,29 Máxima de +2,58% 
: 79.489 pontos Mínima de 
+0,02% : 77.500 pontos Volu-
me: 13,09 bilhões Variação em 
2018: 2,84% Variação no mês: 
7,98% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 25.058,12 Nasdaq: -0,07% 
Pontos: 7.820,20 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7758 Venda: R$ 3,7768 
Variação: -1,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,86 Venda: R$ 3,96 
Variação: -1,74% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7787 Venda: R$ 
3,7793 Variação: -2,71% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7630 
Venda: R$ 3,9200 Variação: 
-1,93% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,82% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.231,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,58% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,900 
Variação: -1,39%.

Cotação: R$ 3,7805 Variação: 
-1,43% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,1724  Venda: US$ 1,1724  
Variação: +0,68% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4250 Venda: R$ 
4,4270 Variação: -1,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3930 Ven-
da: R$ 4,6070 Variação: -1,2%.

Futuro: -0,2% Pontos: 78.790 
Máxima (pontos): 80.335 Míni-
ma (pontos): 78.545. Global 40 
Cotação: 749,665 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

“O voto deve ser 
rigorosamente 
secreto. Só assim, 
afi nal, o eleitor não 
terá vergonha de votar 
no seu candidato”.
Apparício Torelly (1895/1971)
(Barão de Itararé)
Jornalista brasileiro

aponta que o índice fechará 
o ano em 4,2%. A projeção 
está próxima da estimati-
va do mercado fi nanceiro. 
Na edição mais recente do 
Boletim Focus, os analistas 
projetam infl ação ofi cial de 
4,15% (ABr).

A greve dos caminhonei-
ros e a demora na re-
cuperação econômica 

fi zeram a equipe econômica 
reduzir a estimativa de cres-
cimento da economia para 
este ano. Segundo o Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas, divulgado sexta-
-feira (20) pelo Ministério do 
Planejamento, a estimativa 
caiu de 2,5% para 1,6%. A 
estimativa de infl ação pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
aumentou de 3,4% para 4,2%. 

De acordo com a equipe 
econômica, a alta do dólar e 
o impacto da paralisação dos 
caminhoneiros contribuíram 

 Equipe econômica reduz para 
1,6% previsão de crescimento 
do PIB para este ano

para aumentar a projeção de 
infl ação ofi cial. 

Para 2019, a estimativa para 
o crescimento econômico de 
2019 caiu de 3,3% para 2,5%, 
disse o secretário de Política 
Econômica do Ministério da 
Fazenda, Fábio Kanczuk. 
Segundo ele, a queda de 0,9 
ponto percentual na projeção 
para o PIB de 2018 deve-se a 
três motivos: 0,2 ponto deve-
-se à greve dos caminhoneiros, 
0,35 ponto deve-se à diminui-
ção da liquidez internacional 
decorrente da perspectiva de 
aumento de juros nos Estados 
Unidos e 0,35 ponto restante 
tem origem no agravamento 
das incertezas internas.

O secretário disse que al-
guns indicadores de junho, 
como consumo de papelão e 
de energia elétrica, mostram 
que a economia está se re-
cuperando na margem (em 
relação a maio), apesar de a 
previsão para o ano inteiro 
ter sido reduzida. “Na mar-
gem, estamos observando 
uma melhoria. É sinal de que 
o governo fazendo trabalho 
fi scal e reduzindo incerteza, 
podemos ter números me-
lhores para o ano que vem”, 
declarou.

A estimativa da Fazenda 
coincide com a do Banco Cen-
tral (BC). No último Relatório 
de Infl ação, divulgado no fi m 

A alta do dólar e o impacto da paralisação dos caminhoneiros contribuíram

para aumentar a projeção de infl ação ofi cial.

de junho, o BC reduziu de 2,6% 
para 1,6% a estimativa de cres-
cimento para o PIB em 2018. A 
previsão da equipe econômica, 
no entanto, está mais otimista 
que a do mercado fi nanceiro. 
Na última edição do Boletim 
Focus, pesquisa semanal com 

instituições fi nanceiras divul-
gada pelo BC, a projeção de 
crescimento dos analistas de 
mercado caiu de 1,53% para 
1,5% este ano.

A previsão para o IPCA tam-
bém coincide com a do último 
Relatório de Infl ação do BC, que 

Confi ança da indústria 
O Índice de Confi ança da Indús-

tria, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), registrou queda de 
0,5 ponto na prévia de julho, na 
comparação com junho. Com o 
dado preliminar, o indicador chega 
a 99,6 pontos (em uma escala de 
zero a 200 pontos) e volta para um 
patamar abaixo dos 100 pontos. A 
queda da confi ança na prévia de 
julho foi provocada pela piora das 
expectativas do setor.

Na mesma convenção que 
homologou a candidatura de 
Ciro Gomes à Presidência 
da República, o PDT decidiu 
delegar à Executiva Nacional 
a escolha do candidato a vice 
na chapa do partido. Caberá 
também à cúpula pedetista 
articular com outras legen-
das e fechar a coligação que 
apoiará o presidenciável. Os 
partidos têm até o dia 15 de 
agosto para apresentar ao TSE 
a chapa completa, incluindo as 
legendas aliadas.

Depois de aclamado candida-
to a presidente, Ciro apresentou 
suas principais proposta. “A 
primeira e mais urgente tarefa 
é gerar empregos”, afi rmou. 
E para gerar empregos, Ciro 
disse que é preciso investir em 
ciência, tecnologia e inovação, 
bem como recuperar a indústria 
brasileira. Enumerou ainda a 
melhoria da segurança pública, 
com uma maior participação do 
governo federal, o aprimora-
mento da educação e da saúde, 

O ministro da Seguran-
ça Pública, Raul Jungmann, 
afi rmou que será criada uma 
Comissão Nacional de Inteli-
gência e Operações contra o 
crime organizado. O foco da 
comissão será o combate às 
facções criminosas que atuam 
no sistema penitenciário brasi-
leiro. Jungmann declarou que o 
controle dos grupos criminosos 
está tornando o Brasil refém do 
sistema prisional. 

“O sistema penitenciário bra-
sileiro, que já é o terceiro maior 
do mundo, está sob o controle 
das facções e grupos criminosos, 
por isso eu estou criando a Co-
missão Nacional de Inteligência 
e Operações, reunindo todos 
os órgãos do governo federal 
e do governo estadual para 
combater as facções criminosas, 
que hoje representam a maior 
ameaça à segurança pública 
dos brasileiros e brasileiras e 
às instituições, à sociedade e à 
própria democracia”, afi rmou.

Jungmann disse que o minis-
tério vai fi nanciar os estados 
que quiserem bloqueadores de 
sinais de celular e tornozeleiras 
para evitar o encarceramento 
de mais jovens. O ministro citou 
ainda um projeto que tramita no 
Congresso e prevê que os chefes 
de facções cumpram toda a pena 
no sistema de segurança máxima, 
e não apenas um ano como é hoje. 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

Civis e militares receberam 
na sexta-feira (20) a medalha 
Mérito Santos-Dumont, em 
cerimônia na Base Aérea de 
Brasília, com a presença do 
presidente Temer. Em men-
sagem lida na solenidade, o 
comandante da Aeronáutica, 
tenente-brigadeiro do ar Ni-
valdo Luiz Rossato, disse que 
“os desafi os do Brasil são tão 
grandes quanto as suas dimen-
sões” e registrou que a FAB é 
um dos pilares da defesa da 
soberania quando o país passa 
por difi culdades. 

A solenidade comemorou o 
145º aniversário do marechal 
do ar, Alberto Santos Dumont. 
“Consciente das difi culdades 
que passa o país, a FAB, como 
um dos pilares da defesa da 
soberania, tem feito o seu 
trabalho, navegando na rota 
do possível e focada no futuro 
da nação”, diz a mensagem do 
Comandante da Aeronáutica. 

O comandante Nivaldo Luiz 
Rossato citou como projetos 
estratégicos da Aeronáutica 
o jato Gripen NG, o avião da 
Embraer KC-390 e o Progra-
ma Estratégico de Sistemas 
Espaciais, que, segundo o mi-
litar, colocará o Brasil em uma 
condição competitiva na área 

Temer na solenidade em 

comemoração aos 145 anos de 

nascimento de Santos Dumont, 

na Base Aérea de Brasília.

O ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago, informou que 
vai propor ao presidente Temer 
o adiamento em um ano do 
reajuste dos servidores públi-
cos, atualmente previsto para 
2019. Segundo ele, a ideia é 
encaminhar ao Congresso outra 
MP ou um projeto postergando 
a última parcela do reajuste, 
anunciada mediante acordo 
com a categoria, para 2020. O 
ministro anunciou a proposta 
ao conceder entrevista coletiva 
para apresentar o Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas, em que reduziu a 
estimativa de crescimento da 
economia para este ano de 2,5% 
para 1,6%. 

“Eu vou propor ao presiden-
te o adiamento por um ano 
do aumento do salário dos 
servidores. O impacto [se for 

Ministro do Planejamento, 

Esteves Colnago.
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Saldo líquido de 
emprego formal 

Brasília - O Brasil encerrou 
o mês de junho com o fecha-
mento de 661 vagas de em-
prego com carteira assinada, 
de acordo com o saldo entre 
contratações e demissões do 
Caged divulgado pelo Ministé-
rio do Trabalho. Um ano antes, 
a economia brasileira havia re-
gistrado a abertura (líquida) de 
16.702 empregos com carteira 
assinada.

Junho foi o primeiro mês 
com queda do emprego formal 
no ano de 2018. Até poucas 
semanas atrás, o mercado de 
trabalho ainda criava vagas. 
Em abril, o País havia criado 
121.146 empregos, mas em 
maio o número já havia caído 
expressivamente para 33.659 
postos. O último resultado ne-
gativo foi registrado em dezem-
bro de 2017, quando o Brasil 
perdeu 340.087 empregos com 
carteira assinada (AE).

Brasília - O presidente do 
MDB, Romero Jucá (RR), 
disse na sexta-feira (20), que 
o partido está preparado para 
“sair sozinho” na campanha ao 
Palácio do Planalto. O senador 
tentou minimizar o apoio do 
Centrão ao presidenciável do 
PSDB, Geraldo Alckmin, sob o 
argumento de que essa adesão 
já era esperada, e reafi rmou 
a candidatura de Henrique 
Meirelles pelo MDB.

“Temos tempo de TV su-
fi ciente no horário eleitoral 
e capilaridade nos Estados. 
Estamos preparados para sair 
sozinhos e não vejo qualquer 
problema nisso”, argumen-
tou Jucá. Embora Meirelles 
não tenha conseguido fechar 
qualquer aliança até agora, o 
presidente do MDB negou que 
ele esteja isolado na campa-
nha. “Está todo mundo con-
versando com todo mundo. 
Até o fi m do mês muita água 
pode rolar.”

O bloco formado por DEM, 
PP, Solidariedade e PRB, 
conhecido como Centrão, 
decidiu apoiar Alckmin na 
quinta-feira (19). A revira-
volta de última hora ocorreu 
depois que o PR - chefi ado 
pelo ex-deputado Valdemar 
Costa Neto, condenado no 
processo do mensalão - se 
juntou ao grupo. Até então, a 

Presidente do MDB, senador 

Romero Jucá.
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Planejamento vai propor adiar 
reajuste de servidores para 2020

prorrogação, a proposição deve 
ser enviada ao Legislativo antes 
do projeto do Orçamento de 
2019. Conforme a legislação, o 
governo precisa enviar até 31 
de agosto a peça orçamentária 
para o ano seguinte. “A medida, 
se for encaminhada, abre espaço 
para melhorar o Orçamento do 
próximo governo de [despesas] 
discricionárias. Então, efetiva-
mente, é importante ser enca-
minhada antes do PLOA”, disse.

Colnago explicou que a Lei 
de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) para o ano que vem foi 
aprovada pelos parlamentares 
sem o dispositivo que proibia 
novos reajustes salariais do 
funcionalismo público, mas a 
equipe econômica ainda vai 
se debruçar sobre o texto para 
decidir se recomendará ou não 
veto presidencial (ABr).

postergado o reajuste] para 
todos os servidores, civis e 
militares, é em torno de R$ 11 
bilhões. Se a gente propuser [o 
adiamento] apenas dos servido-
res civis, o impacto seria de R$ 
6,9 bilhões”, afi rmou.

De acordo com Colnago, caso 
o presidente concorde com a 

'Aeronáutica, pilar da 
defesa da soberania'

espacial, gerando empregos e 
agregando conhecimento tec-
nológico ao país. O Gripen NG, 
fabricado pela empresa sueca 
Saab, é a nova aeronave de caça 
da FAB. O Embraer KC-390 é 
uma aeronave para transporte 
tático/logístico fabricado pela 
Embraer Defesa e Segurança, 
subsidiária do grupo brasileiro 
Embraer (ABr).

Jucá: MDB preparado para 
‘sair sozinho’ na eleição

tendência do bloco era apoiar 
o pré-candidato do PDT, Ciro 
Gomes.

“É natural o apoio desse 
grupo a Alckmin. Ir para o 
Ciro é que não seria natural”, 
afi rmou Jucá, em referência à 
divergência ideológica entre o 
Centrão e o pré-candidato do 
PDT. Pelo acordo, o vice “ar-
ranjado” para o tucano seria 
o empresário Josué Gomes da 
Silva, fi liado ao PR e fi lho do 
vice-presidente José Alencar, 
morto em 2011. Antes de o 
Centrão recuar no apoio a 
Ciro para fechar com Alck-
min, Meirelles tentou atrair 
legendas do bloco para sua 
campanha (AE).

Será criada comissão 
contra o crime organizado

O projeto prevê ainda o fi m das 
visitas íntimas e que as visitas fa-
miliares ou com advogados sejam 
monitoradas em parlatórios. 

Segundo o ministro, o Brasil 
tem hoje, aproximadamente, 
70 facções criminosas, desde 
locais até internacionais, como 
o PCC, que atua em 5 países da 
América do Sul e outras regiões. 
Jungmann chamou a atenção 
ainda para a falta de controle 
sobre o sistema prisional. Nas 
próximas semanas o presidente 
Temer vai editar um decreto que 
cria uma política nacional para 
presos egressos e vai disponibili-
zar, inicialmente, R$ 50 milhões 
para iniciativas que inibam a 
reincidência de crimes (ABr).

Vice na chapa de Ciro será 
escolhido pela Executiva do PDT

além de equilibrar as contas pú-
blicas e acabar com privilégios 
na administração pública. 

Mais de uma vez, Ciro citou o 
ex-governador Leonel Brizola, 
fundador do PDT, que morreu 
em 2004, mas ainda é reveren-
ciado no partido. 

“Recebo esta grave missão 
do PDT do meu amigo Leonel 
Brizola, porque quero cuidar do 
nosso povo. Quero protegê-lo”, 
disse. Ciro Gomes defendeu 
uma campanha em que o de-
bate de ideias prevaleça sobre 
o ódio: “O Brasil não vai sair 
desta situação difícil na base 
do nós contra eles”.

Ainda sem vice e sem alianças, 
Ciro convidou “todos as forças 
políticas” a se juntarem ao PDT 
para “ajudar a mudar o Brasil”. 
O presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, disse que agora a 
missão dos fi liados e simpatizan-
tes é multiplicar o trabalho que 
já vem sendo desenvolvido pelo 
país e defender a candidatura 
de Ciro Gomes (ABr). 
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Um fenômeno 
chamado Bitcoin

A primeira vez que ouvi 

falar em Bitcoin foi em 

uma conversa com uma 

empreendedora, que 

lidera uma software 

house de aplicativos

Após ela falar que trans-
formou R$ 10 mil em 
R$ 50 mil em poucas 

semanas com Bitcoin, comecei 
a ler sobre essa moeda digital e 
criptografada. Quanto mais eu 
pesquisava, mais fi cava viciado 
nesse fenômeno. Acredito que 
a pergunta mais frequente 
sobre o bitcoin é: por que isso 
foi criado? E a resposta, tão 
claramente visível, está incor-
porada na base do primeiro 
bloco considerado a gênese 
do Bitcoin. 

Na criação desta criptomo-
eda, o pensamento principal 
foi como integrar idéias já 
existentes da comunidade 
cypherpunk. Ideias propostas 
por David Chaum, que pre-
cederam quase vinte anos do 
surgimento do Bitcoin, com 
seu projeto “Untraceable 
Electronic Cash”, exploravam 
a possibilidade de transações 
anônimas usando vários pro-
tocolos criptográfi cos. A falha 
do projeto, no entanto, era ser 
centralizado.

O bitcoin é apenas uma 
das dezenas de milhares de 
projetos de electronic cash. O 
sucesso do bitcoin eu atribuo a 
alguns fatores: além dos blocos 
em cadeia, foi por causa da 
própria natureza e premissa do 
bitcoin. Foi a ideia de qualquer 
um poder gerar sua própria 
forma de dinheiro por meio da 
mineração. 

Esse é o principal motivo, e 
porque estava relacionado a 
moeda de valor e troca. Não 
era somente pela segurança 
da tecnologia do código, era 
porque tinha a ver com dinhei-
ro. Centrou-se em dinheiro. 
Isso é algo que as pessoas se 
importam.

Como economista, poder 
vivenciar o surgimento de 
uma nova moeda baseada em 
um protocolo é muito espe-
cial. Melhor ainda, por ser 
uma moeda que não precisa 
de uma instituição fi nanceira 
para ser transacionada. É a 
primeira rede distribuída de 
transferência peer-to-peer, é 

alimentada por seus usuários 
sem autoridade central ou 
intermediários.

O mercado de criptomoedas 
não é um ambiente regulamen-
tado, e por isso muitas pessoas 
ainda não entraram nesse 
ecossistema. Os primeiros a 
adotarem o Bitcoin como mo-
eda eram membros da comuni-
dade cypherpunk que estavam 
em busca de anonimato, um 
mundo sem poder centralizado 
e sem tributos governamentais 
e taxas bancárias. 

Toda tecnologia tem uma 
curva de adoção da tecnologia 
e após sair na mídia, isso passa 
a virar conversa de bar e con-
sequentemente os fundos de 
investimento começam a estu-
dar esse mercado. No ano pas-
sado, movimentou-se entrou 
muito dinheiro institucional 
investindo em criptomoedas, 
e isso tem suas vantagens e 
desvantagens.

Um dos ônus é que os tuba-
rões do mercado de investi-
mento passam a manipular o 
mercado e, como vantagem, 
a regulamentação desse mer-
cado agora é bem-vinda, visto 
que boa parte do mercado é 
constituído de dinheiro insti-
tucional que prefere estar num 
mercado regrado em detrimen-
to de uma terra sem leis. 

Se a regulamentação fosse 
constituída antes de fundos 
de investimento entrarem 
nesse ambiente, a comunidade 
cypherpunk poderia desistir 
do Bitcoin, por não ser mais 
possível viver sem tributos 
governamentais e taxas ban-
cárias. O futuro do Bitcoin 
depende do futuro da tecno-
logia. Enquanto o computador 
quântico não for realidade, 
a segurança do Bitcoin será 
mantida. As fortes oscilações 
no preço do Bitcoin dominam 
as notícias diárias. 

Mas sob as manchetes, as 
startups de blockchain estão 
construindo infraestrutura 
para apoiar tanto os mercados 
de criptomoedas públicos 
quanto às iniciativas que 
podem transformar a forma 
como as transações fi nancei-
ras atuais são executadas e 
registradas.

 
(*) - É articulista

do Manual Blockchain
(linkedin.com/in/augustositio/).

Augusto Sitio (*)
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Trump se diz pronto 
a taxar todos os 
produtos chineses

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, se disse pon-
to a sobretaxar todos os produtos 
importados da China, em uma 
medida que valeria mais de US$ 
500 bilhões. A declaração foi dada 
em uma entrevista à “CNBC”, em 
meio à guerra comercial entre 
os dois países, defl agrada pelo 
próprio Trump. 

“Não faço isso por razões polí-
ticas, mas porque é a coisa justa 
para nosso país. Fomos engana-
dos pela China por muito tempo”, 
disse. A disputa começou com a 
decisão dos EUA de sobretaxar o 
aço chinês em 25% e o alumínio 
em 10%, com o argumento de 
proteger a “segurança nacional”. 
Já a China reagiu aumentando 
as tarifas sobre o sorgo norte-
-americano.

Na semana passada, a imprensa 
dos EUA publicou que a Casa 
Branca já tem uma lista de pro-
dutos chineses que serão sobre-
taxados a partir de setembro, em 
uma medida de US$ 200 bilhões. 
No entanto, o Senado aprovou 
uma moção não-vinculante que 
pede para o presidente consultar 
o Congresso antes de impor novas 
tarifas invocando a “segurança 
nacional”. Atualmente, o défi cit 
comercial dos EUA com a China 
é de US$ 375 bilhões por ano 
(ANSA).

O CEO da TIM Participações, 
Stefano De Angelis, renunciou 
ao cargo, após ter concluído 
seu mandato de dois anos no 
comando da empresa.

Para seu lugar, o conselho 
de administração da matriz 
na Itália nomeou, por una-
nimidade, Sami Foguel, que 
assumirá a função em 23 de 
julho. De Angelis, segundo a 
TIM, manterá sua posição de 
conselheiro, a fi m de “garantir 
uma efi caz passagem de poder”. 
Engenheiro de formação pela 
Unicamp, Foguel era diretor 
de operações (COO) da com-
panhia aérea portuguesa TAP 
desde 2017. Além disso, já 
passou pelo banco HSBC e pela 
consultoria McKinsey.

A notícia da troca no coman-
do da TIM Participações chega 
em meio à divulgação de seus 
resultados do segundo trimes-
tre de 2018, que registraram 
um aumento de 5,8% na receita 
líquida total e de 53,2% no lucro 
líquido. Entre abril e junho, a 
empresa arrecadou R$ 4,171 
bilhões, contra R$ 3,942 bilhões 
do mesmo período do ano pas-
sado. Já o lucro subiu de R$ 219 
milhões para R$ 335 milhões. A 
base de clientes sofreu queda 

Pulverização de plantações de forma aérea tem contaminado comunidades rurais,

indígenas e quilombolas.

A contaminação ocorre 
quando há pulverização 
de plantações de forma 

aérea ou terrestre próximo a 
casas e escolas. Foram entre-
vistadas 73 pessoas intoxicadas 
em sete localidades nos estados 
do Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Minas Gerais, 
Goiás, Pará e Bahia. O levanta-
mento foi realizado entre julho 
de 2017 e abril de 2018. 

O relatório concluiu que as 
pessoas que entram em con-
tato com os defensivos são 
intoxicadas de maneira aguda, 
apresentando náusea, vômito, 
dor de cabeça, dormência e 
irritação dos olhos. Os sintomas 
coincidiam com o momento da 
pulverização aérea ou por terra. 
Hugo dos Santos, professor de 
comunidades rurais em Rio 
Verde, Goiás, foi vítima de um 
acidente há cinco anos dentro 
de uma escola em que trabalha-
va. Na ocasião, um avião des-
pejou defensivo sobre o local, 
atingindo diversas crianças. As 
lavouras fi cam muito próximas 
à escola.

Richard Pearshouse, diretor 
da Divisão de Meio Ambiente da 
entidade, disse que a legislação 

O Palácio Buckingham permanecerá abertos ao público até

30 de setembro e o custo das entradas oscilam

entre 13,5 e 24 libras.

Como acontece em todos 
os verões no Reino Unido, o 
Palácio de Buckingham abriu 
suas portas para visitação do 
público, informou a família 
real britânica em seu perfi l 
ofi cial no Twitter. Um dos 
salões principais abrigará a 
exposição “Prince and Pa-
tron” (Príncipe e Patrono), 
por causa do 70º aniversário 
do príncipe Charles. “Os visi-
tantes poderão desfrutar de 
uma exibição especial com 
uma seleção de obras de arte 
escolhida pessoalmente por 
Vossa Alteza Real”, informou 
em seu site a Royal Collection 
Trust, organização que admi-
nistra o patrimônio da família 
real britânica.

Na exposição, as obras de 
arte favoritas do príncipe de 
Gales serão exibidas junto 
com outras criadas por artis-
tas jovens, apoiados por três 
organizações beneficentes 
que ele mesmo fundou: a 
Royal Drawing School, a 
Prince’s Foundation School of 
Traditional Arts e a Turquoise 
Mountain. Entre os trabalhos 

O índice acumula altas de 1,65% no ano e de 4,6% nos últimos 

12 meses.

O custo de vida na região 
metropolitana de São Paulo 
registrou a terceira alta con-
secutiva em junho, de 0,97%, 
a maior variação mensal desde 
fevereiro de 2016, quando as-
sinalava elevação de 0,98%. O 
indicador já havia registrado 
aumentos de 0,17% em abril 
e de 0,19% em maio. Assim, o 
índice acumula altas de 1,65% 
no ano e de 4,6% nos últimos 
12 meses. Os dados são da pes-
quisa Custo de Vida por Classe 
Social (CVCS), realizada men-
salmente pela FecomercioSP.

Entre as nove categorias 
que compõem o indicador, três 
registraram variação negativa 
em junho: educação (-0,07%), 
artigos do lar (-0,10%) e ves-
tuário (-0,25%), porém, foram 
insuficientes para conter a 
elevação geral do custo de 
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Relatório denuncia contaminação de 
comunidades rurais por agrotóxicos
Moradores de comunidades rurais, indígenas e quilombolas são vítimas de intoxicação por 
agrotóxicos, aponta relatório da organização Human Rights Watch, divulgado sexta-feira (20) na 
capital paulista

brasileira é falha. Não existe 
regulamentação proibindo a 
pulverização terrestre próximo 
a áreas sensíveis, como institui-
ções de ensino e residências. A 
pulverização aérea tem limitação 
para ocorrer a 500 metros de 
locais sensíveis, regra constan-
temente ignorada, constatou o 
estudo. Na Câmara, uma comis-
são especial aprovou no último 
dia 25 o projeto que fl exibiliza o 
uso de agrotóxicos no país. 

Na avaliação do diretor da 
Human Rights Watch, essa lei 
é ruim para o país. “Em vez de 
enfraquecer a legislação de agro-
tóxicos, o Brasil deve aumentar a 
fi scalização e estabelecer redução 
dos agrotóxicos altamente peri-
gosos. O Brasil é um dos maiores 
mercados de agrotóxicos do 
mundo”, disse, ao não concordar 
que o projeto traga modernização 
à legislação brasileira. 

O relatório aponta que entre 

os dez agrotóxicos mais utiliza-
dos no Brasil estão quatro que 
já foram banidos na Europa. Um 
deles, é o atrazina, usado em 
plantações de milho, cana-de-
-açúcar e sorgo. O especialista 
disse que estudos comprovam 
prejuízo ao sistema endócrino, 
sobretudo em crianças e ado-
lescentes. Richard disse que a 
Europa proibiu o atrazina por 
sua persistência na água para o 
consumo humano (ABr). 

Palácio de Buckingham abre 
suas portas para visitação

presentes, destacam-se “A Tri-
buna dos Uffi zi”, encomendada 
em 1772 pela rainha Charlotte 
a Johan Joseph Zoffany, e o 
manto de Napoleão Bonaparte, 
retirado de sua carruagem ime-
diatamente depois da Batalha 
de Waterloo em 1815.

“A cor, o padrão e a história 
do manto causaram fascinação 
em Vossa Alteza Real desde 
a primeira vez em que viu o 
objeto exposto no Castelo de 

Windsor”, detalhou a Royal 
Collection Trust em relação 
à peça que pertencera a Na-
poleão. O Palácio Buckingham 
e a exposição permanecerão 
abertos ao público até 30 de 
setembro e as entradas, cujo 
custo oscila entre 24 libras 
(US$ 31,16) e 13,5 libras (US$ 
17,53), podem ser adquiridas 
através do site ofi cial da Royal 
Collection Trust (Agência 
EFE).

Custo de vida subiu pelo terceiro mês 
seguido na Grande São Paulo

classes D e E foram as que 
mais sentiram os aumentos dos 
preços em junho, com altas de 
1,56% e 1,49%, respectivamen-
te. Enquanto as classes B e A 
foram as menos prejudicadas, 
assinalando variações de 0,67% 
e 0,71%, sucessivamente.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o comportamento obser-
vado em junho para os preços 
do varejo não surpreendeu. Os 
produtos alimentícios mostra-
ram pressão nos itens in natura, 
em decorrência do clima ad-
verso, que afeta a produção de 
alguns desses produtos, e tam-
bém dos efeitos da paralisação 
dos caminhoneiros. A greve não 
afetou somente a distribuição, 
mas também atrapalhou a ca-
deia produtiva, e isso deve ser 
sentido de forma mais residual 
ainda nos próximos meses.

vida já que a soma dos pesos 
desses grupos no orçamento 
familiar é de cerca de 17%. O 
grupo alimentação e bebidas 
foi o principal responsável pela 
alta do indicador, com elevação 
de 2,07%. 

A paralisação dos caminho-

neiros entre maio e junho e 
a consequente crise de desa-
bastecimento teve impacto 
sobre os preços dos produtos 
perecíveis que principalmen-
te exigem uma reposição de 
estoques mais frequente. Na 
segmentação por renda, as 

TIM anuncia novo CEO 
e alta de 53% no lucro

de 7% (de 60,831 milhões para 
56,554 milhões), mas com um 
aumento de 20,5% no pós-pago 
(de 15,835 milhões para 19,077 
milhões), o que está em linha 
com a estratégia da TIM, já que 
esse segmento gera mais valor.

Entre os clientes pré-pagos, o 
número caiu 16,7%, de 44,996 
milhões para 37,477 milhões. 
Já a quantidade de clientes 
TIM Live saltou 21,5%, de 348 
mil para 423 mil. Atualmente, 
a operadora possui 31,313 
milhões de usuários 4G, alta 
de 38,9%.  A rede 4G da em-
presa cobre 3.138 municípios 
brasileiros, o que corresponde 
a 92% da população urbana do 
país. “A mudança do perfi l da 
base de clientes e a aposta na 
evolução da rede 4G trouxeram 
mais resiliência ao negócio da 
TIM. Com isso, estamos pre-
parados para a execução dos 
nossos objetivos, mesmo em um 
cenário de maior instabilidade”, 
comentou De Angelis (ANSA).



Existe momento certo 
para trocar de carreira?

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

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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A - Canudos de Plástico
A Marriott International anuncia que deu início a um plano para acabar com 
o uso de canudos de plástico e palitos descartáveis para misturar feitos de 
plástico, em todas as suas mais de 6,5 mil propriedades de 30 marcas ao redor 
do mundo. O plano será completamente implementado no prazo de um ano 
e espera-se que, a partir desta data, a empresa deixe de usar mais de um 
bilhão de canudos de plástico por ano, além de cerca 250 milhões de palitos 
para misturar. Um único canudo de plástico, utilizado por apenas 15 minutos, 
nunca vai se decompor por completo. A iniciativa é a mais nova mudança 
adotada pela empresa hoteleira para aumentar a sustentabilidade de suas 
operações e reduzir o consumo do material descartável (www.marriott.com). 

B - Joalheria no Brasil
No próximo dia 25 (quarta-feira), às 19h, na Unibes Cultural (Rua 
Oscar Freire, 2500), acontece o evento ‘Joia Brasileira’. Quem media o 
encontro é Claudia Dayé, autora do livro Joalheria no Brasil, e a primeira 
convidada é a designer de joias Miriam Mamber. O objetivo é apresentar 
ao público o depoimento de joalheiros que estão sendo reconhecidos no 
mundo inteiro por suas criações arrojadas, deslumbrantes e especiais 
em algum sentido, seja na concepção, no uso do material ou na técnica 
desenvolvida. Para ilustrar a conversa, imagens de peças de destaque são 
projetadas na tela, revelando as várias faces da joia brasileira. O encontro 
é gratuito e as incrições são feitas em em (www.unibescultural.org.br).  

C - Presenciar a Fórmula 1
Para manter a tradição de surpreender seus clientes, o Shopping Market 
Place preparou uma promoção especial e inédita para comemorar o ‘Dia 
dos Pais’. De 1º a 12 de agosto, os consumidores que realizarem compras 
no valor mínimo de R$ 300,00 nas lojas participantes, poderão concorrer 
a 10 pares de ingressos para a Fórmula 1 mais 10 kits Torcedor GP Brasil, 
que contém dois bonés e duas camisetas. Além disso, os clientes serão 
presenteados com uma garrafa do vinho italiano Miluna Rosso Puglia, 
da Grand Cru. Para participar, basta apresentar o cupom/nota fi scal no 
Posto de Trocas – localizado no Piso Superior. O sorteio será realizado 
no dia 13 de agosto. Mais informações no site (www.marketplace.com.br)

D - Cursos para 3ª Idade 
A USP abriu as inscrições para as atividades do segundo semestre de 

2018 do programa ‘USP Aberta à Terceira Idade’. Em sua 49ª edição, a 
iniciativa gratuita, realizada na capital e nos campi do interior, disponi-
biliza 4.279 vagas, divididas entre disciplinas regulares, oferecidas nos 
cursos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam 
cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais. Os 
interessados não precisam ter vínculo com a Universidade e devem ter 
mais de 60 anos. O programa se posiciona como um polo de discussão 
sobre o tema do envelhecimento, com atividades e parcerias que vão 
além das disciplinas abertas especifi camente a esse público. Saiba mais 
em (http://prceu.usp.br/3idade/).

E - Conselhos Comunitários 
A Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim  criou o “Manual 
de Apoio à Implantação dos Conselhos Comunitários Consultivos”. A 
nova versão do manual torna mais simples às empresas e indústrias a 
implantação de um Conselho Comunitário Consultivo, que é um canal 
de troca de informações entre a indústria química e representantes das 
comunidades do entorno das fábricas. Apesar de ter sido elaborado por 
profi ssionais da indústria química ele pode ser adotado por qualquer 
segmento econômico que saiba da importância de se estabelecer uma 
comunicação e um canal de relacionamento com os moradores do entorno 
das plantas industriais. O Manual está disponível em: (https://abiquim.
org.br/publicacoes/publicacao/164). 

F - Vida e Carreira
Em sua 10ª edição, a série ‘Encontro com os escritores’ recebe a premiada 
escritora Marina Colasanti, para falar sobre sua carreira, processo de 
escrita, vida pessoal e autografar seus livros. O evento gratuito acon-
tece no próximo dia 31 (terça-feira), às 19h, na Praça da Sé, 108, 7º 
andar, e será mediado pelo jornalista e crítico literário Manuel da Costa 
Pinto. Pintora e gravadora de formação, é também ilustradora de vários 
de seus livros. Foi publicitária, apresentadora de televisão e traduziu 
obras fundamentais da literatura. Jornalista e poeta, publicou livros de 
comportamento e de crônicas. É uma das mais premiadas escritoras 
brasileiras. Inscrições: (http://editoraunesp.com.br)

G - Cultura e Gastronomia
Entre os dias 24 de agosto e 2 de setembro, acontece o 21º Festival 

Cultura e Gastronomia de Tiradentes, cidade mineira que completa 300 
anos, com sua gastronomia original. A programação inclui aulas teóricas 
e interativas, cozinhas ao vivo, além da oportunidade de conhecer (e 
experimentar) receitas e produtos de chefs e produtores mineiros. Uma 
programação artística especial dá a trilha sonora perfeita ao evento. A 
base da curadoria gastronômica do evento é a Expedição Fartura – Co-
midas do Brasil que já percorreu o Brasil inteiro coletando informações 
sobre chefs, produtores, produtos, ingredientes, mercados e receitas. 
Mais informações: (www.farturabrasil.com.br).   

H - Matérias sobre Neurocirurgia
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) premiará as melhores 
publicações jornalísticas relacionadas à neurocirurgia. O prêmio ‘SBN 
de Jornalismo – 2018’ distribuirá R$ 41.000, divididos em quatro cate-
gorias (mídia impressa, rádio, televisão e on-line), além de premiação 
especial para a melhor publicação do ano. Reconhecerá os trabalhos 
divulgados pelos veículos de comunicação que divulguem temas ligados 
à neurocirurgia e que valorizem a autoestima dos portadores, minimizem 
o preconceito, esclareçam dúvidas da população e defendam políticas 
públicas de saúde que melhorem o acesso e qualidade no atendimento 
dos doentes. O regulamento e a fi cha de inscrição estão disponíveis no 
site: (http://portalsbn.org/premio-sbn-de-jornalismo/).

I - Bolsas para Brasileiros 
A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) 
está oferecendo três bolsas de seu programa de MBA Internacional em 
2019 para estudantes brasileiros. Considerado um dos 10 melhores dos 
Estados Unidos na área de negócios, o International Business Education 
and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um programa de um ano, criado 
para profi ssionais em meio de carreira que estão sendo preparados para 
assumir altos cargos globais. Para os interessados, a USC organiza uma 
info session online para explicar todo o processo, desde a inscrição até 
as atividades realizadas durante a jornada acadêmica. A inscrição é 
gratuita pelo link: (http://goo.gl/forms/SGrzwH2wVM9DtiCv1).

J - Testes em Animais
A The Body Shop® promove, no próximo dia 29 (domingo), ato pú-
blico seguido de caminhada a favor da proibição de testes em animais 
na indústria cosmética. A concentração será em frente ao vão do 
Masp a partir das 11h e a caminhada, que segue até o Hotel Ibis na 
Consolação, está prevista para 12h. No ponto fi nal do ato haverá feira 
de adoção de pets promovida, além da confecção de pinturas de arte 
urbana. Além de chamar atenção para a causa, a ação também tem 
como objetivo angariar assinaturas para a campanha Forever Against 
Animal Testing. A iniciativa consiste em um abaixo assinado, cuja 
meta é coletar 8 milhões de assinaturas globalmente. Informações: 
(www.thebodyshop.com.br).

A - Canudos de Plástico
A Marriott International anuncia que deu início a um plano para acabar com 

2018 do programa ‘USP Aberta à Terceira Idade’. Em sua 49ª edição, a 
iniciativa gratuita, realizada na capital e nos campi do interior, disponi-
biliza 4 279 vagas divididas entre disciplinas regulares oferecidas nos

Sócrates, fi lósofo grego, 

dizia há mais de 2.000 

anos uma frase sábia: 

“Conhece-te a ti mesmo”. 

A recomendação vale 

para os dias de hoje

Antes de tomar qualquer 
decisão, você precisa 
compreender as suas 

próprias motivações, caracte-
rísticas, competências e habi-
lidades. Vou dar um exemplo. 
Alguém diz para você: “Puxa, 
gostei do seu atendimento. Já 
pensou em ser vendedor?”. E 
você para e pensa: “É mesmo... 
Como nunca pensei nisso an-
tes?”. É um sinal de que você 
não refl etiu sobre si mesmo, 
não se descobriu de verdade.

Esse autoconhecimento 
ocorre em diferentes estágios 
da vida, dependendo da pessoa 
e das circunstâncias que ela 
enfrenta. O trabalhador que 
escolhe o caminho do funcio-
nalismo público aos 18 anos 
em busca de estabilidade e 
salário fi xo possivelmente não 
será desafi ado a perscrutar seu 
íntimo e verifi car que outro 
caminho poderia ter tomado 
na vida. A tendência é que ele 
permaneça mergulhado na 
rotina – cômoda ou incômoda 
– das suas obrigações.

Por outro lado, o mesmo 
jovem de 18 anos munido de 
‘rebeldia’ e disposto a se enten-
der, avaliar os sonhos e correr 
atrás deles antes de tomar 
uma decisão profi ssional pos-
sivelmente poderia encontrar 
um emprego mais instigante e 
motivador, para o qual tivesse 
vocação.

Vocação é a palavra-chave. O 
trabalhador mais feliz é aquele 
que faz o que gosta.

Como eu disse, o autoco-
nhecimento pode ocorrer 
com alguém num estágio mais 
maduro da vida profi ssional. 
Pode surgir de uma ruptura 
emocional, da falência da 
empresa onde trabalhava, de 
uma reforma estrutural da 
instituição onde atua, de um 
acidente, uma doença, ou até 
um insight que o faça ver que 
está desperdiçando a vida num 
trabalho rotineiro e chato. 

O que fazer, então? Sair cor-
rendo e pedir demissão para 
buscar outro emprego que 
ofereça mais realização? Tem 

gente que faz isso, mas não 
é recomendável. Precisamos 
ter cuidado com os impulsos. 
É importante avaliar primeiro 
as próprias motivações, refl etir 
sobre os possíveis obstáculos 
e então decidir o que se quer 
fazer da vida. Aí pesquisa-se o 
mercado, traça-se uma meta e 
prepara-se um plano. 

Portanto, a resposta para 
o título deste artigo é esta: 
existe um momento certo para 
cada pessoa quando se trata 
de trocar de carreira. E, pode 
acreditar, nunca é tarde. 

Há dezenas de exemplos. 
Lembro-me de uma reporta-
gem publicada pela revista 
Exame (25 de fevereiro de 
2016), que mostra alguns ca-
sos. Um deles é Marcos Amaro, 
fi lho do fundador da TAM, 
comandante Rolim Amaro. 
Começou carreira trabalhando 
com o pai, mas em 2013 decidiu 
vender tudo o que tinha e virou 
artista plástico. Garante que 
está mais feliz agora. 

Bruno Minervino fez um 
trajeto quase inverso: interes-
sado pela informática, evoluiu 
na área da publicidade digital 
e aos 24 anos era gerente de 
operações online em diversas 
empresas. Foi a partir de um 
telefonema-convite que re-
solveu largar tudo e se tornar 
piloto de avião.

Mas um dos casos mais em-
blemáticos, para demonstrar 
que não existe época e nem 
idade certa para trocar de 
carreira, é o da Juliane Ma-
rinho. Depois de atuar como 
advogada por 18 anos, tendo 
chegado a ocupar o cargo de 
diretora jurídica e diretora de 
investimento na Odebrecht, 
abandonou tudo para criar 
uma empresa virtual que, entre 
outras coisas, ajuda pessoas 
a promoverem sua transição 
profi ssional.

Aí está. É possível mudar de 
profi ssão aos 24 ou aos 44. Bas-
ta se conhecer bem, respeitar 
a própria vocação e trabalhar 
para encontrar o lugar mais 
adequado para a sua satisfação 
profi ssional e pessoal.

 
(*) - Engenheiro Metalurgista pela 

Mackenzie, Mestre em Alumínio 
pela Escola Politécnica, Economista 

pela FGV, Master em Business 
Administration pela Los Angeles 

University e CEO da Thomas
Case & Associados

(www.thomascase.com.br).

Norberto Chadad (*)

Apesar da recente decisão 
da presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, de suspender 
liminarmente a regra que fi xa 
em até 40% o pagamento de 
exames e consultas em planos 
de saúde de coparticipação, o 
diretor de Desenvolvimento 
Setorial da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
Rodrigo Aguiar, continuou a 
defender a manutenção do 
índice. “Não há razões técnicas 
que justifi quem a alteração 
do índice. A ANS está segura 
quanto à adequação do per-
centual defi nido”, disse.

Aguiar disse que a compe-
tência da agência para editar 
a Resolução Normativa nº 
433, que trata do assunto, foi 
balizada pela Advocacia-Geral 
da União (AGU), que analisou 
previamente a proposta. O 
diretor comentou ainda sobre 

Diretor da ANS, Rodrigo 

Aguiar, defende que cliente de 

coparticipação pague até 40% 

custos médicos.

O aumento médio de 6,77% no custo da energia elé-
trica no país foi o principal responsável pela infl ação de 
0,64% registrada pela prévia de julho do IPCA-15. Entre 
a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena 
de julho (período de apuração da pesquisa), houve 
reajustes da tarifas nas concessionárias de São Paulo, 
Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte. O custo 
com habitação, que subiu 1,99%, foi puxado também 
por aumentos de preço do gás de botijão (1,36%), gás 
encanado (1,24%) e tarifa de esgoto (1,27%).

O aumento de preços dos alimentos foi puxado por 
produtos como leite longa vida (18,3%), frango inteiro 

(6,69%), frango em pedaços (4,11%), arroz (3,15%), pão 
francês (2,58%) e carne (1,1%). Por outro lado, alimentos 
que tinham sentido uma alta de preços na prévia de junho 
devido à greve dos caminhoneiros, desta vez tiveram de-
fl ação: batata-inglesa (24,8%), tomate (23,57%), cebola 
(21,37%), hortaliças (7,63%) e frutas (5,24%).

A infl ação dos transportes foi infl uenciada bas-
tante pelo aumento da passagem aérea (45,05%). 
Os combustíveis, que haviam tido alta de 5,94% em 
junho, tiveram defl ação de 0,57%, por causa da queda 
de preços do óleo diesel (6,29%), etanol (0,78%) e 
gasolina (0,37%) (ABr).

O cálculo do IOF é realizado pela aplicação de uma alíquota 

diária ao montante da operação.

A edição de sexta-feira 
(20) do DOU trouxe a 
‘Instrução Normativa nº 

1.814’ com a atualização. “O 
objetivo é evitar contenciosos 
administrativos ou judiciais 
causados por interpretação 
equivocada das regras de cálcu-
lo do IOF na prorrogação, reno-
vação, novação ou consolidação 
de operações de crédito”, disse 
a Receita, em nota.

Segundo o órgão, há ações 
judiciais semelhantes em di-
versas regiões do país em que 
os contribuintes alegam que 
na prorrogação, renovação, 
novação, composição e conso-
lidação de operações de crédito 
não haveria nova cobrança de 
IOF sobre os montantes que 
conformaram a base de cálculo 
na contratação original.

A Receita diz que o cálculo 
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Regras de IOF sobre empréstimos 
são atualizadas pela Receita

Receita Federal atualizou as regras da cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) nas operações de renegociação de 
empréstimos

tores, como o prazo decorrido 
até cada amortização, atrasos e 
adiantamentos nos pagamentos 
ou a prorrogação de contrato, 
aspectos que podem modifi car 
o valor do imposto a pagar”.

Nas operações de crédito com 
prazo inferior a 365 dias, a base 
de cálculo do IOF será o valor não 
liquidado da operação anterior-
mente tributada. Essa tributação 
será considerada complementar 
à anteriormente feita, aplicando-
-se a alíquota em vigor à época 
da operação inicial até completar 
365 dias. Nas operações de cré-
dito com prazo igual ou superior 
a 365 dias, haverá incidência 
de IOF complementar sobre o 
saldo não liquidado da opera-
ção anteriormente tributada. A 
exceção é se a operação já tiver 
sido integralmente tributada pelo 
prazo de 365 dias (ABr).

do IOF sobre operações de 
crédito é realizado pela aplica-
ção de uma alíquota diária ao 
montante da operação, com 

cobrança limitada aos primei-
ros 365 dias. “Na apuração do 
imposto devido deve-se levar 
em consideração diversos fa-

ANS está segura da cobrança 
de 40% em coparticipação

recente polêmica envolvendo 
o papel da ANS: a função de 
agências reguladoras, segundo 
ele, é promover o equilíbrio do 

setor, sem atuar em prol de 
um único público.

O diretor da ANS classifi cou 
ainda como “totalmente equi-
vocada” a afi rmação de que 
houve “expansão de maneira 
irresponsável” dos limites de 
coparticipação. Segundo ele, 
tais mecanismos existem há 
mais de 20 anos sem qualquer 
limite imposto às operadoras. 
“Hoje, são aplicados percen-
tuais de 50%, 60%, 70%. A 
norma determinou um teto 
de 40%”. Ele também negou 
que a ANS tenha, nos últimos 
anos, recomendado que esse 
índice fi casse em 30%.

Apesar de continuar de-
fendendo o teto de 40%, 
Rodrigo Aguiar reconheceu 
que “se o Judiciário e Legis-
lativo (...) proferirem decisão 
determinando a alteração de 
tal percentual, a ANS o fará 
prontamente” (ABr).

Energia elétrica impulsiona infl ação ofi cial na prévia de julho

Acordos com a 
Tunísia nas áreas 
empresarial e turismo

Em visita ofi cial à Tunísia, o 
ministro das Relações Exterio-
res, Aloysio Nunes Ferreira, 
assinou acordos de cooperação 
nas áreas de turismo e empre-
sarial. O chanceler discutiu com 
o ministro dos Negócios Es-
trangeiros tunisiano, Khemaïes 
Jhinaoui, as negociações de dois 
acordos na área econômico-
-comercial: o acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e a 
Tunísia e o acordo de facilitação 
de investimentos.

Ao final do encontro, foi 
assinado acordo para a im-
plementação de ações de co-
operação na área do turismo, 
como capacitação profi ssional 
e promoção recíproca de des-
tinos. Paralelamente à visita, 
ocorreu a 8ª edição do Conselho 
Empresarial Brasil-Tunísia. A 
Fiesp assinou acordo com o 
Centro de Promoção de Ex-
portações da Tunísia, com o 
objetivo de promover e facilitar 
o intercâmbio de informações 
sobre o ambiente de negócios e 
os contatos entre empresários 
dos dois países.

A Tunísia é o sétimo principal 
destino das exportações brasi-
leiras na África. A corrente de 
comércio bilateral no ano passado 
foi de US$ 337 milhões, com su-
perávit brasileiro de US$ 286 mi-
lhões. De acordo com o ministério, 
o acordo bilateral de cooperação 
e facilitação de investimentos e 
acordo de livre comércio repre-
sentarão importantes vetores da 
aproximação econômica entre os 
dois países (ABr).
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Por que investir em 
energia elétrica solar?

A energia elétrica solar 

tem ganhado cada vez 

mais espaço nos lares 

brasileiros. Além dos 

benefícios econômicos, 

há ainda muitas 

vantagens ambientais

A geração de 1000MWp, 
sufi ciente para abaste-
cer 20 mil casas, evita a 

emissão de 175 mil toneladas 
de CO2 por ano. Além disso, 
quanto mais investirmos em 
energia elétrica solar, menor 
será a dependência das usi-
nas termoelétricas, que são 
caras e agressivas ao meio 
ambiente. Ou seja, há inúmeras 
vantagens. Segundo dados da 
Bloomberg New Energy Finan-
ce, os investimentos mundiais 
em energia solar somaram US$ 
160,8 bilhões em 2017, repre-
sentando um aumento de 18% 
em relação a 2016. 

Dentre as energias renová-
veis, a solar é a que mais tem 
se destacado, representando 
48% do total de energia limpa. 
No Brasil, o investimento em 
energia solar no ano passado 
foi de US$ 6,2 bilhões, com 
alta de 10% em relação a 2016. 
O país é um dos com maior 
incidência de radiação solar, o 
que aumenta e potencializa a 
geração desse tipo de energia 
por aqui.

1. O sistema solar foto-
voltaico utiliza uma energia 
renovável para geração de 
eletricidade e tem como astro 
principal a mais democrática 
de todas a fontes de energia, o 
sol, que é infi nito e inesgotável. 
O sistema é simples. Durante 
o dia, com a incidência da lu-
minosidade solar, a energia é 
gerada por meio de placas de 
captação. 

Aquilo que não é consumido 
origina um crédito junto à 
concessionária local. Durante 
a noite, o usuário utiliza a 
energia que vem da rede, mas 
como tinha créditos, não paga 
por ela. Se produzir mais do 
que consumir, fi ca com bô-
nus. Na prática, o consumidor 
acaba pagando apenas a tarifa 
mínima;

2. Dá até para transferir 
para outras instalações, des-
de que seja de uma mesma 
concessionária. Os créditos 
podem ser consumidos em 
outro estabelecimentos, desde 
que sejam do mesmo CPF ou 

CNPJ. É possível também fazer 
a distribuição compartilhada 
em condomínios ou empre-
endimentos de múltiplas uni-
dades consumidoras. Nessa 
confi guração, a energia gerada 
pode ser repartida entre os 
condôminos em percentuais 
defi nidos pelos próprios con-
sumidores. 

Mesmo que o sistema esteja 
instalado num único medidor, 
as quotas de crédito para 
compensação de energia serão 
abatidas das contas dos partici-
pantes de forma independente, 
desde que a geração esteja na 
mesma área de propriedade 
do empreendimento. Outra 
possibilidade do sistema foto-
voltaico é o consumo remoto, 
que permite a geração de 
energia em um local para uso 
em outro endereço. 

O autoconsumo remoto 
amplia a oportunidade de uso 
da energia solar para diversos 
seguimentos, além dos ganhos 
técnicos de possibilitar a ins-
talação em local com maior 
irradiação e condições técnicas 
mais favoráveis. Essa modali-
dade permite a compensação 
dos créditos nas áreas urbanas, 
como prédios comerciais, es-
critórios, apartamentos, lojas 
em shopping, empresas de 
serviços e outros; 

3. O sistema tem uma vida 
útil elevada, sendo, geral-
mente, superior a 20 anos. 
Seus equipamentos têm se 
modernizado, tornando-se 
mais potentes e resistentes. 
Os custos de instalação vem 
reduzindo à medida que a 
tecnologia se populariza. O 
sistema, além de fácil instala-
ção, requer pouca manutenção 
ao longo do tempo. Isso sem 
falar na valorização comercial 
do imóvel, que se torna muito 
mais atrativo para o mercado 
imobiliário.

Com todos esses benefícios, 
a energia elétrica solar tende 
a crescer cada vez mais. Essa 
fonte de energia limpa, além 
de democrática, possui muitas 
vantagens fi nanceiras. Livrar-
-se das elevadas contas de 
energia elétrica e ainda contri-
buir para o meio ambiente tem 
sido um desejo muito comum e, 
principalmente, mais possível 
para todos. 
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Preso o
ex-governador 

de Mato 
Grosso do 
Sul, André 
Puccinelli

O ex-governador de Mato 
Grosso do Sul, André Pucci-
nelli, foi preso na sexta-feira 
(20) pela Polícia Federal 
(PF). Também foram pre-
sos os advogados André 
Puccinelli Júnior, fi lho do 
ex-governador, e João Pau-
lo Calves. Os mandados de 
prisão foram expedidos pela 
3ª Vara Federal de Campo 
Grande a pedido do Minis-
tério Público Federal (MPF).

Segundo a PF, o pedido 
de prisão foi feito com base 
na decisão do STF, em maio 
de 2018, relativa à 5ª fase 
da Operação Lama Asfál-
tica, defl agrada em 14 de 
novembro de 2017, a qual 
havia determinada a prisão 
preventiva de outros oito 
réus do mesmo caso. A 5ª 
Fase da Operação Lama As-
fáltica, chamada de Papiros 
de Lama, foi defl agada com 
objetivo de combater uma 
organização criminosa que 
desviava recursos públicos. 

Os acusados foram acu-
sados, entre outros crimes, 
de fraudar licitações e su-
perfaturar obras, causando 
um prejuízo ao Erário de 
mais de R$ 235 milhões. Os 
presos fi zeram exames de 
corpo de delito no Instituto 
Médico-Legal e estão neste 
momento na sede da Supe-
rintendência da PF em Cam-
po Grande, onde aguardam 
a “disponibilidade das vagas 
nos presídios corresponden-
tes as suas prerrogativas”, 
diz a PF.

Puccinelli, o fi lho e João 
Calves já haviam sido presos 
no ano passado, durante  a 
Operação Papiro de Lama, 
uma das fases da Lama As-
fáltica, mas foram colocados 
em liberdade por força de 
um habeas corpus concedido 
pelo desembargador Paulo 
Fontes, do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3), 
em caráter liminar (decisão 
provisória) (ABr).

O Partido Social Cristão (PSC) 
lançou na sexta-feira (20), em 
Brasília, o ex-presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvi-
mentismo Econômico e Social 
(BNDES), Paulo Rabello de 
Castro, como canditado à Presi-
dência da República. O partido é 
presidido pelo Pastor Everaldo.

Nascido no Rio de Janeiro em 
1949, Rabello de Castro, de 69 
anos, é doutor em economia 
pela Universidade de Chicago. 
Foi presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE) e mais recen-
temente comandou o BNDES, 
de junho de 2017 a março de 

2018. Fundador da SR Rating, 
primeira empresa brasileira de 
classifi cação de riscos de cré-
dito, é também autor de mais 
de 10 livros. 

Ex-presidente do Lide Eco-
nomia, coordenou até junho 
de 2016 o Movimento Brasil 
Efi ciente. Liberal por formação 
e convicção, Rabello defende 
o estabelecimento de um sis-
tema tributário mais enxuto e 
efi ciente. Também é favorável 
à redução da máquina do Es-
tado. Antes de se fi liar ao PSC, 
em 2017, foi do Partido Verde 
(2002-2010) e do Partido Novo 
(2016-2017) (ABr).

Ex-presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro.

O deputado Vitor Lippi (PSDB-SP) 
ressaltou a necessidade de apoio às mães 
que cuidam em tempo integral de filhos 
com deficiência grave. O tucano é autor 
do projeto que estende a concessão do 
Benefício de Prestação Continuada às 
mães de crianças com elevado grau de 
incapacidade e dependência.

O projeto altera a Lei da Assistência 
Social e assegura abono especial no valor 
de um salário mínimo ao mês para a mulher 

que se dedique ao auxílio permanente de 
pessoa com defi ciência. O objetivo é ga-
rantir a proteção de famílias em situação 
de extrema vulnerabilidade social. Lippi

aponta que a necessidade de cuidados 
com o filho com deficiência impossibilita 
a mãe de trabalhar e gerar renda para 
a família. “Milhares de mães brasileiras 
nesta situação se dedicam completa-
mente aos filhos”, apontou.

Lippi argumenta que a proposição tem 

caráter humanitário, justo e necessários 
para as mães. “Para essas famílias o nosso 
objetivo é contribuir com um salário a 
mais. A família já tem que gastar com 
fraldas, transporte, medicamentos, pela 
necessidade especial dessas crianças”, 
disse. O parlamentar ainda argumenta 
que a proposta vai ao encontro dos 
princípios contidos na Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (psdbnacamara).

Tânia Rêgo/ABr

O projeto em tramitação 
na Câmara teve a vo-
tação adiada para pelo 

menos após as eleições de 
outubro. Todavia, os deputados 
aprovaram uma proposta que 
abre caminho para a venda de 
seis distribuidoras de energia 
do Norte e Nordeste. O texto 
já está no Senado e vai tramitar 
em regime de urgência.

Para o representante do 
Amazonas, senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), cada uma 
das concessionárias precisa 
ser analisada separadamente, 
pois existem companhias já 
em condições de serem en-
tregues à iniciativa privada 
e outras cuja privatização 
é inviável, a não ser que os 
consumidores sejam expos-
tos a um reajuste de tarifas 
absurdo: “Eu posso citar a 
Amazonas Energia, que tem 
dívida com a Petrobras de R$ 
20 bilhões. Como privatizar 
uma empresa que deve R$ 20 

Hidrelétrica Dardanelos, em Aripuanã (MT), pertence à 

Eletronorte, empresa do sistema Eletrobras.

Um estudo divulgado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aponta que o país regis-
trou no ano passado 388.263 
casos de agressão contra mu-
lheres, o que representa um 
aumento de 16% em relação 
ao ano de 2016. Para tentar 
diminuir essas estatísticas, 
diversas propostas legislati-
vas avançaram no Senado no 
primeiro semestre.

Em março, nas celebra-
ções do Dia Internacional da 
Mulher, três projetos foram 
aprovados com o mesmo obje-
tivo, atendendo a uma reivin-
dicação da bancada feminina. 
Dois deles já foram publicados 
no DOU e transformados em 
leis. Um deles, delega à Po-
lícia Federal a atribuição de 
investigar crimes associados 
à divulgação de mensagens 
de conteúdo misógino pela 
internet. 

Outra lei já em vigor teve 
origem no projeto tornando 
crime o descumprimento das 
medidas protetivas previstas 
na Lei Maria da Penha para 

Crimes contra a mulher terão punições mais duras, a fi m de 

evitar novas agressões.

Os alimentos servidos na 
merenda escolar poderão 
contribuir para incentivar a 
economia solidária regional. 
Tramita no Senado proposta 
que dá preferência na compra 
de produtos para a merenda 
escolar aos produtores rurais e 
suas cooperativas que operem 
em regime de economia solidá-
ria. O projeto do senador Otto 
Alencar (PSD-BA), aguarda 
parecer do relator Wellington 
Fagundes (PR-MT) na Comis-
são de Agricultura (CRA).

O texto inclui a economia 
solidária no artigo que incentiva 
a compra de produtos oriundos 
da agricultura familiar, dos em-
preendedores familiares rurais, 
das comunidades tradicionais 
indígenas e das comunidades 
remanescentes de quilombos. 
“Não se pode negar atenção à 
importância para a sustenta-
bilidade advinda da economia 
solidária, que opera por meio 
de organizações que se estru-
turam na forma de autogestão, 
promovendo a solidariedade e 

O projeto incentiva a compra de produtos oriundos da 

agricultura familiar.
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Destino da Eletrobras aguarda por 
senadores na volta do recesso

O senadores voltarão do recesso com a missão de analisar um assunto polêmico e de grande 
importância para o governo: a desestatização da Eletrobras

contra a população da região 
Norte e contra o país”, afi rmou 
a oposicionista.

O senador Magno Malta (PR-
-ES), por sua vez, disse a pri-
vatização, além de ser um tema 
naturalmente complexo, vai 
esbarrar também no período 
eleitoral. “Estamos entrando 
num processo eleitoral e não é 
tempo para isso. As casas vão 
entrar num recesso branco, e 
isso não pode ser feito a toque 
de caixa até porque falta legiti-
midade aos gestores para tocar 
tal projeto agora, uma vez que 
estamos fi ndando um governo 
cheio de denúncias”. Outro 
que defende um longo debate 
sobre o tema é o senador José 
Medeiros (Pode-MT). Na visão 
dele, chegou o momento em 
que a população está discu-
tindo muito o tamanho do 
Estado e, como sempre ocorre 
nos momentos de difi culdades, 
‘vem a turma dos extremos’ 
(Ag.Senado).

bi sem que isso tenha impacto 
gigantesco na conta de luz 
paga pelos consumidores?”. 

Para a senadora Vanessa 
Grazziotin (PcdoB-AM), o fato 
de o projeto não ter sido votado 
antes do recesso signifi cou um 
fôlego extra para que a proposta 
seja discutida com mais tempo. 

“Diante da iminência de não 
poder privatizar imediatamente 
o sistema Eletrobras como um 
todo, o governo tenta mos-
trar serviço para o mercado, 
vendendo inicialmente seis 
distribuidoras. Acontece que 
no entorno dessa possível 
privatização há algo criminoso 

Novas leis para diminuir 
violência contra mulheres

proteger mulheres vítimas de 
algum tipo de violência domés-
tica ou familiar. O texto estabe-
lece pena de detenção de três 
meses a dois anos para quem 
desobedecer à decisão judicial 
nesse sentido e suspende ou 
restringe o direito do agressor 
portar armas, caso ele disponha 
dessa licença.

Uma proposta que crimina-
liza a violação da intimidade 
da mulher foi aprovada pelo 

Plenário do Senado e retornou 
para análise da Câmara por 
ter sofrido modifi cações. O 
projeto enquadra o registro 
ou divulgação não autorizada 
de cenas de intimidade se-
xual – a chamada “vingança 
pornográfi ca” – como uma 
forma de violência doméstica 
e familiar. A pena deverá ser 
de reclusão de dois a quatro 
anos e pagamento de multa 
(Ag.Senado).

PSC lança ex-presidente 
do BNDES à Presidência 

da República

Merenda escolar poderá priorizar 
produtos da economia solidária

a justiça dentro dos sistemas 
produtivos, tendo como agen-
tes as cooperativas, associações 
e bancos”, destaca o senador na 
justifi cativa do projeto.

Outra proposta de incentivo 
à aquisição de produtos da agri-
cultura familiar para a merenda 
escolar está em análise na Co-
missão de Educação. O projeto, 

da senadora Rose de Freitas 
(Pode-ES), amplia de 30% 
para 50% a parcela dos recursos 
federais para o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(Pnae) usados na aquisição de 
gêneros da agricultura familiar, 
do empreendedor familiar rural 
ou de suas organizações (Ag.
Senado).

Benefício às mães que cuidam de fi lhos com defi ciência



Em nosso direito 

o principio da 

força obrigatória 

dos Contratos está 

estabelecido no Código 

Civil, art. 475 que 

dispõe:

“A parte lesada pelo 
inadimplente  pode 
pedir a resolução 

do contrato, se não preferir 
exigir-lhe o cumprimento 
cabendo, em qualquer dos 
casos, indenização por perdas 
e danos”

Orlando Gomes a propósito 
diz que o principio da força 
obrigatória consubstancia-se 
na regra de que o contrato é 
lei entre as partes celebradas 
que seja, com observância de 
todos os pressupostos e requi-
sitos necessários à sua valida-
de deve ser executado pelas 
partes legais imperativas (In 
Contrato – Ed. Forense) 

Na mesma linha está o juris-
ta Fran Martins que assinala 
“nos contratos que dão lugar 
ao nascimento de obrigações 

para ambas as partes é lógico 
que cada uma deve cumprir a 
obrigação assumida. Se assim 
não o fi zer cabe à outra parte 
pedir a resolução do contrato, 
com o ressarcimento dos pre-
juízos sofridos por esse não 
cumprimento. (In Contratos 
Comerciais – Edit. Forense)

Descumprimento 
Involuntário

O descumprimento involun-
tário ocorre nas hipóteses de 
força maior e caso fortuito.

Caso fortuito é o fato 
geralmente da natureza, 
imprevisto e inevitável que o 
agente não pode impedir, não 
tendo, por isso, podido cum-
prir as obrigações. Exemplo 
claro: queda de barreiras na 
estrada, etc..

Força Maior 
É um fato, geralmente 

humano de acontecimento 
inevitável que impede o agen-
te de cumprir a obrigação. 
Exemplo: o mais notório é 
a greve.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

O Principio
da força obrigatória 
nos Contratos

Leslie Amendolara (*)
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SUSPENDER O PRÓ-LABORE
Sócio é obrigado a ter retirada de pró-labore para recolher INSS, 
qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR ACORDO COM FUNCIONÁRIO QUE TENHA ESTABILI-
DADE PODE SER EFETUADA?

Considerando se tratar de rescisão por acordo entre as partes enten-
de-se não poder ser aplicada ao empregado estável.

AVISO SUPERIOR A 30 DIAS
Quando o aviso prévio trabalhado for superior a 30 dias, a empresa 
é obrigada a pagar os dias restantes como indenizados? Qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA OU TERCEIRIZADA 
Quais os critérios para contratação de mão de obra temporária e de 
terceirizados na empresa, qual é a diferença entre as duas contratações? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O FUNCIONÁRIO TERÁ FÉRIAS DE 20 DIAS + ABONO. O GOZO 
SERÁ EM 02 PERÍODOS. EM QUE MOMENTO DEVE SER PAGO O 
ABONO PECUNIÁRIO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entende-se 
que o abono pecuniário deverá ser quitado na sua totalidade junto com o 
pagamento da remuneração de férias do primeiro período de descanso.

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE
Qual o procedimento para licença maternidade? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA PARA A FILIAL
Empresa abriu filial e pretende transferir funcionário que trabalha na 
matriz para a filial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MODELCAM INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA ME. Torna Público que solicitou junto a
Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Serviços de usinagem, tornearia
e solda, localizada à Rua Tietê, nº 438 - Rudge Ramos - SBCampo - SP - CEP 09615-000.

P&B COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP.  Torna Público que solicitou
junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Prévia, de Instalação e de Operação
p/ Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; instalação,
manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, localizada à
Av. Robert Kennedy, nº 715 - Planalto - SBCampo - SP - CEP: 09895-003.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 
4ª Varal Cível do Fórum de Itaquera - Comarca da Capital/SP,

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados VALDIR BIAZUTO 
(CPF 945.008.358-49) seu cônjuge, se casado for e demais interessados, que expedido na 
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial., Processo de nº 1027580-45.2015.8.26.0007, em 
trâmite perante a 4ª Varal Cível do Fórum de Itaquera - Comarca da Capital/SP, requerida 
por NIVALDO DOS SANTOS (CPF 012.432.458-40). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO 
DO BEM: VEÍCULO – CAMINHÃO - MARCA - SCANIA T 112 H, ANO 1982 MODELO 1983 
– PLACA CGR 1221 – RIO GRANDE DA SERRA/SP, CHASSI 9BSTH4X2Z03214102. 2. 
AVALIAÇÃO - R$ 35.000,00 (DEZEMBRO/2017 Conf. termo de penhora de fls. 170). e que 
será devidamente atualizado à época da efetiva alienação judicial. 3. DÉBITO EXEQUENDO - 
R$ 16.217,76 (DEZEMBRO/2015 Conf. Fls. 02). e que será devidamente atualizado à época 
da efetiva alienação judicial. 4. VISITAÇÃO – Rua Antonio Tinoco, 17 – Parque São Rafael /
SP, Cep, 08320-453 - São Paulo/SP. Em caso de recusa do fiel depositário o Sr. Valdir Biazuto 
(RG. 10.161.739) (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, 
que adotará as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 30/07/2018, 
às 11h45min, e termina em 03/08/2018, às 11h45min e; 2º Leilão começa em 03/08/2018, 
às 11h46min, e termina em 23/08/2018, às 11h45min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do 
leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, 
localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados, VALDIR 
BIAZUTO seu cônjuge, se casado for e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora 
realizada em data de 06/12/2017, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de julho de 2018.

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011954-
95.2018.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PABLO MARTINS 
BALIEIRO, RG 43.867.233-1, CPF 361.357.338-50 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por VSTP Educação Ltda., e que foi determinada a intimação 
do executado por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o 
valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, (FLS. 17/18, R$ 19.162,00) acrescido de 
custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000800-
84.2012.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX – Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEONARDO TADEU 
NASCIMENTO, CPF. 317.247.328-70, que AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 20.103,65 (Dez/2011), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar 
ignorado, fica CITADO para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado 
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor 
do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em 
mandado executivo. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 13 de junho de 2018. Eu, MAGDALENA RIOFRIO NICOLAU Coordenadora, subscrevi. 

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016129-
73.2011.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NELSON DA 
SILVA COTRIN, Brasileiro, CPF 213.448.188-97, Rua Visconde de Itaborai, 368, Vila Azevedo, CEP 
03308-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, alegando em síntese: que o requerente é credor do requerido pela importância de 
R$5.243,60(cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), referentes ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais em benefício do requerido, relativos a mensalidades não pagas, dos 
quais encontram-se pendentes de pagamento, referente ao período de 08/05/2007 a 08/12/2007. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2017. 

39ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0102659-06.2008. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO DE ASSIS 
OLIVEIRA, CPF. 618.863.867-49, que CHEQUE ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 1.399,47 (Valor em Jan/2008), oriundos dos 
cheques nºs. 791435, 791436 e 791437, no valor de R$ 300,00 cada, devolvidos por falta de fundos. 
Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito atualizado, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso 
de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. 

39ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0105154-23.2008. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARCELO Q. DE CARVALHO, CPF. 057.940.078- 69, que CHEQUE ATIVO FOMENTO 
COMERCIAL LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 2.607,65 (Valor 
em Jan/2008), oriundos dos cheques nºs. 850232, 850233 e 850231, no valor de R$ 596,00 cada, 
devolvidos por falta de fundos. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 
15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embarque a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). NADA MAIS. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

Paulo Hansted (*)

Pensar que um dia você 
poderia dialogar com sua 
cidade é algo que só pode-

ria ser imaginado por leitores e 
fãs das mais loucas histórias de 
fi cção de H.G. Wells ou Arthur 
Clarke. Algo muito duvidoso até 
mesmo para as não tão distantes 
gerações analógicas dos 80 e 90, 
que veem a relação de tempo 
e espaço serem alteradas de 
forma tão brutal, que fazem 
seus walkmans e videocasse-
tes parecerem coisa do século 
passado. E são, afi nal estamos 
no século 21, presenciando uma 
revolução silenciosa que está 
alterando o sentido de valor de 
tudo o que nos cerca. 

Na era da Internet das Coisas, 
tempo é um bem precioso. Um 
minuto pode ser uma eterni-
dade, tempo sufi ciente para 
fazer vídeos no Stories, twittar 
e acessar um amigo em outro 
continente. Em sua inexorabi-
lidade, o dia tem e sempre terá 
24 horas, mas o que podemos 
fazer com elas é que não para 
de se multiplicar. Da incapaci-
dade de se envolver com tantas 
novidades, a sociedade digital 
torna-se altamente reativa a 
tudo que não traduza sentido 
e valor. 

As responsabilidades do dia a 
dia se acumulam e a sensação 
de sufocamento aumenta. Mais 
do que perguntas, busca-se res-
postas. Uma dica precisa, vale 
muito mais do que uma crítica 
fundamentada. Conveniência é 
a palavra de ordem e é ai que 
a coisa toda ganha uma outra 
dimensão. 

Com a virtuosa disseminação 
dos devices móveis – celulares, 
tablets, etc a da banda larga, 
a sociedade moderna está 
permanentemente conectada. 
Onde quer que estejam pode-

Cidades Interativas,
o que vai mudar na sua vida e 
na economia de sua região?

Como a interatividade vai alterar o eixo da relação de valor entre cidades, moradores e turistas e ainda 
dinamizar a economia

Nas Cidades Interativas a 
informação é organizada em 
forma de estímulos, como se 
convidando que moradores 
saiam de casa e se envolvam 
com tudo o que a cidade pode 
oferecer. Os encantos, a histó-
ria, a diversão está pode estar 
em cada esquina, pronta para 
dar início a uma boa conversa. 
Ter a cidade na palma da mão, 
altera a referência de valor. 

Lugares por onde passamos 
e muitas vezes desconhecemos 
ou damos pouca atenção, podem 
traduzir grandes experiências. 
Desta forma, tendo mais motivos 
para sair de casa, as pessoas in-
teragem mais, se divertem mais e 
consomem mais. Por conta disto, 
movimentam mais a economia. 
Estima-se que as Cidades Intera-
tivas tenham o poder de triplicar 
o valor econômico gerado por 
cidadãos e turistas. 

A simples reorganização da 
equação da valor e da acessi-
bilidade às atrações que uma 
cidade já oferece, dinamiza 
o comércio e toda a cadeia 
produtiva. A tecnologia abre 
espaço para uma infi nidade 
de experiências que passam a 
traduzir benefícios imediatos. 
Não há espaço para a rotina. 
Toda hora, cada minuto pode 
ser um bom motivo para ligar 
para um amigo, reunir a família, 
ou até mesmo sair pela cidade 
sozinho e desvendar tesouros 
que muitas vezes estão ali bem 
perto, mas que na correria do 
dia a dia os olhos não veem. 

Neste momento exemplos 
como estes multiplicam-se 
por todo o mundo. Muito em 
breve cidades analógicas serão 
conhecidas apenas pelos livros 
de história. 

(*) - Empreendedor com formação 
em Marketing na Universidade da 

Califórnia/Berkeley, é desenvolvedor 
do conceito de Cidades Móveis.

-se acessar, ser acessado e até 
mesmo ser precisamente loca-
lizado. Se em meio a falta de 
tempo, vivemos em um diálogo 
permanente com pessoas que 
conhecemos ou nunca vimos, 
a extensão desta prática na 
relação com as cidades pode 
traduzir ganhos e benefícios 
nunca antes imaginados. 

As Cidades Interativas abrem 
espaço para o diálogo, elas se 
comunicam com aqueles que 
nela vivem ou estão apenas 
de passagem. Em muitos Es-
tados americanos governos e 
municípios estão investindo 
em soluções que transformam 
suas cidades históricas em ver-
dadeiros museus ao céu aberto. 
A integração de sistemas de 
localização e navegação online, 
permitem o acesso a rotas e 
experiências de todos os tipos. 

Em Atlanta, na Geórgia, por 
exemplo, o simples caminhar 
pelas ruas da cidade abre espa-
ço para a interação com passa-
gens e personagens marcantes 
da Guerra Civil Americana. O 
locais que foram pauta de ba-
talhas, e momentos históricos 
estão lá, prontos para serem 
desvendados. Cada esquina 
pode revelar uma surpresa. 

Pessoas de todas as idades, 
munidas de um celular, podem 
fazer de uma despretensiosa 
caminhada, uma verdadeira 
viagem no tempo. Recursos de 
vídeo, fotos e textos, auxiliam 
a compreensão dos momentos 
que cercaram o confl ito naquela 
região. 

No Estado do Mississippi, 
o governo investiu no desen-
volvimento de rotas digitais, 
também acessíveis por celular, 
que oferecem experiências en-
riquecedoras. Para os amantes 
da boa música as Rotas do Blues 
e Country levam moradores e vi-
sitantes a conhecer locais onde 
nasceram, fi zeram carreira e 
morreram grandes ídolos da 
música americana. Informações 
detalhadas de suas vidas estão 
por toda a parte. 

A dinâmica é tão bem or-
ganizada e acessível, que até 
mesmo o lendário “Crossroads”, 
encruzilhada das rodovias 49 e 
61, onde reza a lenda, Robert 
Jackson vendeu a alma ao diabo 
está lá, fácil de ser localizada 
numa singela rua da cidade 
de Clarcksdale. Através deste 
sistema interativo, legiões de 
pessoas passaram a visitar a 
região. 

A Embraer fechou o mês 
de junho com uma carteira 
de US$ 17,4 bilhões em pe-
didos, segundo informações 
divulgadas na sexta-feira (20) 
pela empresa. As encomendas 
somam um total de 360 aero-
naves. Ao longo do segundo 
trimestre, a companhia entre-
gou 20 jatos de aviação execu-
tiva, sendo 15 unidades leves 
e cinco grandes. Na aviação 
comercial, foram entregues 
28 aeronaves de abril a junho. 
Nos primeiros seis meses de 
2018, a companhia entregou 
78 unidades de aviação exe-
cutiva e comercial.

Na segunda-feira (16), a 
Embraer anunciou a assi-
natura de um contrato para 
venda de 25 jatos E175 para 
a norte-americana United 
Airlines, por US$ 1,1 bilhão. 
As entregas do modelo de 70 
assentos devem começar no 
primeiro trimestre de 2019. 
No Brasil, a companhia aérea 
Azul tem uma encomenda de 
30 jatos 195-E2. No início do 

mês, a Embraer anunciou a 
formação de uma joint venture 
com a Boeing, que vai abarcar 
todos os negócios e serviços de 
aviação comercial da empresa 
brasileira. 

A companhia norte-ameri-
cana vai pagar US$ 3,8 bilhões 
para ter 80% de controle da 
nova operação, estimada em 
um valor total de US$ 4,7 
bilhões. A fabricante brasi-
leira terá 20% da parceria. A 
expectativa é que a transação 
seja concluída em um prazo de 
12 meses a 18 meses, sendo 
fi nalizada até o fi nal de 2019. 
As empresas precisam acertar 
os detalhes operacionais e 
fi nanceiros do negócio, que 
deve ainda passar por aprova-
ção dos acionistas e dos órgãos 
reguladores. 

O governo brasileiro também 
tem o poder de interromper a 
parceria por ter mantido a 
chamada golden share (ações 
especiais que dão direito a 
veto) após a privatização da 
empresa em 1994 (ABr).

No Brasil, a companhia aérea Azul

tem uma encomenda de 30 jatos 195-E2.

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009872-
16.2014.8.26.0007/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGÉRIO FREIRE 
DE MOURA, CPF 252.988.198-77, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 20.702,67, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2018. 

Embraer fecha segundo 
trimestre com US$ 17,4 
bilhões em encomendas

Divulgação/Embraer

Allessandra Canuto (*)

Em pleno século XXI, vi-
vemos dentro do mundo glo-
balizado em que notícias são 
compartilhadas diária e quase 
instantaneamente. 

O mesmo podemos dizer sobre 
as redes sociais, principalmen-
te quando falamos do usuário 
brasileiro. Segundo o IBGE, 
94,2% dos brasileiros usam a 
internet para interagir entre si 
dentro do ambiente digital. No 
entanto, vemos que são poucas 
as pessoas que se atentam ao 
uso das redes sociais – e dessa 
vez, não falo de uso exagerado 
tampouco algo do gênero, o que 
quero abordar neste artigo é a 
forma que elas são usadas e os 
impactos que geram dentro do 
ambiente de trabalho.

Para demonstrar, podemos 
citar o vídeo com o caso que 
causou indignação em níveis 
mundiais nas últimas semanas, 
sobre ofensas de cunho sexual 
proferidas à uma repórter russa 
por parte dos brasileiros. Tal 
evento culminou em demissões e 
repercussão negativa as pessoas 
que faziam parte daquele grupo.

O fato é que, quando dentro 

de uma empresa, o colaborador 
faz parte dela seja durante o 
expediente ou não, inclusive 
em suas próprias redes sociais, 
mesmo quando a opinião pesso-
al é expressada dentro dela, ele 
precisa ter a percepção de que 
não existe algo inteiramente 
pessoal, uma vez que todas as 
nossas redes fazem parte da 
construção de uma imagem 
pessoal e profi ssional positiva 
ou negativa, impactando dire-
tamente sobre como os colegas 
de trabalho, líderes ou lidera-
dos, parceiros e fornecedores 
passam a ver o colega. 

A sensibilidade e a empatia 
precisam urgentemente per-
mear ambientes como o futebol 
– que aguça o sentido de perten-
cimento de uma nação unifi cada, 
sem que o indivíduo possa lem-
brar de muitas outras questões 
cognitivas, principalmente o 
bom senso de avaliar a forma 
como uma atitude individual 
afeta o entorno coletivamente.

(*) - Especialista em gestão estratégica 

e treinamento para potencializar 
negócios. É sócia e palestrante da 

AlleaoLado, empresa focada em 
palestras, treinamentos e consultoria.
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Os 60 anos da Bossa Nova e as 
refl exões sobre o destino da 
Música Popular Brasileira
Até o fi nal da década de 1950, o violão não era bem aceito entre as famílias. Quem tocasse esse instrumento dentro de casa era chamado à 
atenção pelos mais velhos e ser considerado boêmio ou até mesmo malandro

Homem que gostasse de música tinha também que mostrar 
masculinidade e deveria fi car longe também do piano, 
um instrumento para mulheres. O próprio Tom Jobim 

chegou a dizer ter compartilhado desse posicionamento em certa 
fase de sua vida deixando por preconceito o piano de lado para 
só sua irmã dedicar-se a ele no aconchego familiar. 

Por conta desses valores, quem fosse homem e de boa 
cepa só deveria dar vazão ao talento musical através do 
acordeom. Certa vez em uma entrevista Edu Lobo disse 
que a harmônica, também chamada popularmente de 
sanfona, é um instrumento difícil de tocar e perigoso. “Se 
o cara errar um acorde todos percebem e não tem jeito de 
disfarçar”, explicou o premiado compositor ao relatar que, 
na adolescência, estudou acordeom durante sete anos.

Dessas explicações se percebe a importância da Bossa 
Nova, como divisor de águas na música brasileira. Surgida 
com o lançamento em disco da canção “Chega de Saudade”, 

na voz de João Gilberto, em julho de 1958, o novo ritmo 
permitiu a entrada do violão nas casas de família passando a 
ser aceito pelos bons modos da nova harmonia, menos inci-
siva, mais macia e melodiosa. A música ganhou sobriedade 
ao violão com João Gilberto que cantava baixinho, quase 

sussurrando, de modo até 
sensual para assim modi-
fi car de vez a maneira de 
se interpretar uma canção. 

Antes o bom cantor tinha 
que ter voz forte e a Bossa 
Nova modifi cou essa esté-
tica ajudando até mesmo 
o piano (por conta de Tom 
Jobim) a obter a alforria 
e ser tocado por qualquer 
pessoa independente do 
sexo, raça ou cor. Não fosse 
esse novo estilo talvez até 
mesmo Roberto Carlos não 
seria o sucesso que foi e 
ainda é. Exatamente um 
ano depois do lançamento 
de “Chega de Saudade”, Roberto entraria pela primeira vez, 
em julho de 1959, num estúdio de gravação para lançar seu 
primeiro disco, o 78 rpm com as canções “Fora do Tom”, 
de Carlos Imperial, e “João e Maria”, do próprio Roberto 
em parceria com Imperial. 

Esta última acabou fi cando com o Lado A do disco lan-
çado pela Polydor. Ainda não seria este o primeiro sucesso 
do “Rei”, mas o interesse de uma gravadora por sua voz 
parecida com a de João Gilberto demonstra que a Bossa 
Nova modifi cava a compreensão do sentido do que era 
música de qualidade.

Bossa Nova, escrita com letras maiúsculas, diz respeito a um 
movimento surgido entre jovens músicos da zona sul carioca 
que tinham nas fi guras de Tom Jobim, Newton Mendonça, 
Carlos Lyra, Ronaldo Boscoli e Nara Leão, seus principais ex-
poentes. Já a bossanova, em letras minúsculas, defi ne a batida 
diferenciada de João Gilberto ao violão no ritmo de samba.

Roberto Carlos começou infl uenciado pela bossanova, 
mas a chegada dos Beatles 
levou as gravadoras a intro-
duzir mais um novo ritmo 
que na defi nição tupiniquim 
levou o nome de 'iê,iê,iê', para 
mais tarde ser defi nido como 
Jovem Guarda, programa de 
televisão que passou a ser 
apresentado por ele. Com 
seu balanço mais agradável 
aos adolescentes abre-se uma 
caminho paralelo ao da Bossa 
Nova mais intelectualizada. 
Quase ao mesmo tempo surge 
a Tropicália, de Gilberto Gil 
e Caetano Veloso com suas 
canções de protesto bem aos 
gosto dos universitários da 
época. 

Toda essa miscelânia cultu-
ral motiva uma contestação 
contrária à presença das 
guitarras elétricas na música 
brasileira. Em 17 julho de 
1967, com o ambiente político 

também efervescente mas ainda permitindo manifestações 
(o AI-5 só viria em 1968), se faz uma passeata contra as 
guitarras em oposição ao que se considerava um subproduto 
da invasão cultural norte-americana. 

Munidos de carro de som, altofalantes, faixas e cartazes, 
artistas sairam em uma quarta-feira, por volta das cinco da 
tarde, do Largo São Francisco, palco de históricas mani-
festações estudantis em São Paulo, na direção do Teatro 
Paramount, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, tendo Geraldo 
Vandré e Elis Regina à frente acompanhados por Gilberto 
Gil, Edu Lobo, Jair Rodrigues e outros cantores, além de 
uma multidão de manifestantes. 

Chico Buarque, Caetano Veloso e Nara Leão não partici-
param. Logo depois, Gilberto Gil e Edu Lobo se disseram 
arrependidos e a própria Elis se redimiu ao aceitar o acom-
panhamento de guitarras elétricas ao gravar “Nas curvas 
da estrada de Santos”, de Roberto e Erasmo. A justifi cativa 
de defender um som mais acústico para a música brasi-
leira, mostrou-se autoritária. Daquele dia em diante fi cou 
claro que nem Bossa Nova, Jovem Guarda ou Tropicália 
sobreviveriam. 

Da “Geleia Geral” cantada por Gilberto Gil, surgiu a MPB, 
sigla de uma abreviatura que buscou defi nir a Música Popu-
lar Brasileira de qualidade. Artistas considerados mais ao 
gosto do espírito estudantil fi zeram parte deste seguimento. 
Roberto Carlos por sua vez, continuou seguindo um cami-
nho diferenciado e mais maduro, passou a ser um cantor 
romântico de voz suave fazendo sucesso. Desde então, 
Bossa Nova e Jovem Guarda viraram sinônimo de nostalgia.  

Agora, 60 anos depois e quase ao fi nal da segunda década 
do século XXI com o Brasil passando por outra profunda 
crise econômica, política e de valores sociais, a conclusão 
que se chega é que os movimentos musicais do século XX 
quase não deixaram legado às gerações que vieram depois. 
O que se faz hoje na música brasileira pouco tem a ver com 
a Bossa Nova, Tropicália ou Jovem Guarda. 

O jovem brasileiro atual até mesmo desconhece o signifi -
cado da sigla MPB. Nosso país segue vivendo um turbilhão 
e a música brasileira, como expressão cultural, se mistura 
a esse redemoinho de incertezas.

do Nunes*

Designed by vexels

Baden Powell e Vinícius de Moraes durante gravação, 
em janeiro de 1963
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A cantora Nara Leão em julho de 1967
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Sylvinha Telles se apresenta em São Paulo, março de 
1963. Sylvinha foi a primeira cantora profi ssional a 

integrar o movimento da bossa nova

C
on

te
úd

o 
Es

ta
dã

o/
A

E



News@TI
Senior contrata para 67 oportunidades de 
trabalho

@A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de tecnologia para 
gestão empresarial do Brasil, anuncia 67 vagas para a contratação 

de colaboradores e parceiros comerciais. As oportunidades disponíveis 
são para trabalhar na sede da empresa, em Blumenau (SC), além de 
fi liais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito 
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul e Paraná. Podem se candidatar profi ssionais 
graduados e graduandos em Tecnologia, Sistemas da Informação, 
Ciências da Computação, Ciências Exatas, Economia, Administração, 
Marketing, Comunicação e áreas afi ns, que tenham interesse em atuar 
em projetos de desenvolvimento de sistemas nas áreas de PMO, Sis-
temas, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas, Acesso e Segurança, 
Serviços, Comercial, Comunicação, Mercado e Tecnologia. A qualidade 
das soluções da Senior é resultado dos profi ssionais que fazem parte 
de seu time. Por isso, a empresa está atenta aos talentos que ousam, 
buscam desafi os e dominam novas áreas de conhecimento. A Senior 
também acredita em igualdade e diversidade de talentos. Por isso, todas 
as oportunidades da empresa estão abertas a pessoas com defi ciência. 
Mais que processos e ferramentas, a organização acredita em indiví-
duos e interações, que tenham como missão responder rapidamente 
às mudanças e sempre inovar. Os interessados devem cadastrar seu 
currículo na área de Carreiras no site da empresa.

Inscrições abertas para a Semana de 
Computação do ICMC

@Estão abertas as inscrições para a 21ª Semana de Computação 
(Semcomp21) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Com-

putação (ICMC) da USP, em São Carlos. O evento tem o objetivo de 
complementar a formação do aluno da área de computação, oferecendo 
contato com diversos temas atuais que nem sempre são abordados 
durante a graduação por meio de palestras, minicursos e atividades 
culturais. As atividades acontecem no ICMC de 10 a 17 de agosto e a 
expectativa é  que participem em torno de 700 estudantes. Todas as 
atividades são abertas ao público e para participar basta fazer a inscri-
ção gratuitamente até o dia 10 de agosto, pelo site semcomp.icmc.usp.
br. Quem deseja participar dos minicursos precisa pagar uma taxa de 
R$ 45, que dá direito a fazer dois deles. O participante também pode 
adquirir o plano que dá acesso a todos os coffe-breaks do evento, por 
R$ 65. Até o dia 31, as inscrições terão um desconto de R$5.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de julho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Lei de proteção dos dados 
é aprovada no Senado: 

como sua empresa
deve se preparar?

O plenário do Senado 

aprovou no dia 10 de 

julho o PLC 53/2018, 

proposta de lei que 

regulamenta como 

as empresas ou setor 

público poderão coletar 

e tratar os dados dos 

usuários na Internet. 

Aprovado também no 

Congresso, agora o texto 

segue para a sanção do 

presidente Michel Temer

A proposta, do deputado 
Milton Monti (PR-SP), 
garante maior controle 

dos cidadãos sobre suas infor-
mações pessoais, defi nindo os 
casos em que estes dados po-
derão ser tratados por empre-
sas ou setor público. O texto 
também exige que os usuários 
sejam avisados quando alguma 
aplicação usa seus dados e 
obriga a oferta de opções para 
o usuário visualizar, corrigir e 
excluir esses dados. O texto 
prevê a também criação de um 
órgão regulador: a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), vinculada ao Ministé-
rio da Justiça.

Entretanto, o que isso repre-
senta para as empresas que 
dependem da Internet para 
atrair e conquistar clientes? 
O que isso muda em suas es-
tratégias, bastante calcadas no 
uso de dados para estabelecer 
métricas e buscar resultados? 
Bem, é algo bastante impor-
tante.

A lei demandará uma nova 
postura das empresas, mais 
aberta e transparente, para se 
comunicar com o consumidor. 
Por exemplo, desenvolvedores 
de apps terão que ter o consen-
timento do usuário para usar 
suas informações, seja qual a 
fi nalidade.

E mais: qualquer uso que 
for realizado com estes dados 
- seja CPF, localização, e-mail, 
nome, endereço e outros - 
terá que ser discriminado 
ao usuário. O tratamento de 
dados pessoais para a prática 
de discriminação ilícita ou 
abusiva, que acontece quan-
do informações são cruzadas 
para usos comerciais que não 
foram avisados previamente ao 
usuário, agora é uma infração 
legal. Um exemplo? Recente-
mente, um site de pesquisa 
para preços de viagem dispo-
nibilizou preços diferentes de 
passagem para seus usuários, 
baseados em informações de 
geolocalização. Com a nova 

regulamentação, ações como 
essa poderão render multa 
de até R$ 50 milhões, além da 
proibição parcial ou total do 
exercício de atividades relacio-
nadas ao tratamento de dados.

A PLC 53/2018 alinha a 
regulamentação proteção 
de dados brasileira com as 
principais do mundo, como a 
GDPR na Europa, garantindo 
a privacidade dos usuários e 
tornando as empresas digitais 
brasileiras mais atraentes para 
investimentos internacionais. 
Para as empresas que estabe-
lecerem suas regras de com-
pliance corretamente, essas 
regras poderão favorecer o 
jogo, transformando dados 
em ativos valiosos. Contudo, 
a transparência será vital para 
as organizações.

Estas mudanças geram 
refl exos até nas funções de-
sempenhadas dentro de uma 
companhia. Um novo papel 
que surgirá é o do Privacy 
Offi cer, responsável pela ativi-
dade vinculada à privacidade 
e proteção de dados em uma 
empresa. Misturando conheci-
mentos de tecnologia e direito, 
este profi ssional determinará 
a obrigação de comunicação 
à imprensa e usuários so-
bre casos de vazamento de 
informações, o que deverá 
impactar setores vinculados 
ao gerenciamento de riscos e 
compliance.

Em empresas menores, 
como startups e desenvolvedo-
res de apps, talvez não existirá 
um funcionário dedicado ape-
nas ao cargo de Privacy Offi cer. 
Entretanto, será uma função 
indispensável para estabelecer 
as melhores práticas e garantir 
que toda aplicação esteja de 
acordo com a nova regulamen-
tação. Contar com um parceiro 
especializado em compliance e 
segurança também se tornará 
uma opção válida para estas 
empresas.

Com a aprovação do projeto, 
é importante que as empresas 
se adequem ao novo ordena-
mento jurídico, informando-
-se sobre as novas regras e 
também adotando as melhores 
práticas de segurança da in-
formação em seus sistemas, 
evitando possíveis surpresas 
desagradáveis. Aos poucos, 
os usuários também fi carão 
mais cientes de seus direitos 
e deveres no uso de platafor-
mas online, e as empresas que 
estiverem “antenadas” terão 
uma importante vantagem 
comercial.

(*) É diretor do IT2S Group.

Leonardo Goldim (*)

A prestação de serviços 
fi nanceiros deixou de ser 
algo restrito apenas às 
grandes instituições. Hou-
ve um tempo em que ter 
acesso a maquininhas de 
cartão era exclusividade de 
grandes redes varejistas ou 
lojas com grande volume de 
compras. Para o pequeno 
lojista, o único meio de 
pagamento conhecido era 
o papel, ou seja, o dinheiro vivo. Mas a revolução do efeito 
“moderninha” mudou isso. As fi ntechs, empresas inovadoras 
com foco em tecnologia fi nanceira, vieram para democratizar 
os meios de pagamentos, como as maquininhas de cartão.

 
O mercado de pagamentos é revolucionado dia após dia. As 

transações realizadas por cartão tiveram um crescimento de 
5%, conforme pesquisa Beyond Cashback: Credit Cards and 
The Premiumisation of Consumer Payments, da Euromonitor 
International. Esse crescimento é mais acelerado do que os 
proventos recebidos em espécie. Com a popularização das 
fi ntechs, a área fi cou exposta e trouxe à luz uma demanda que 
era, até então, pouco explorada pelas empresas: as soluções de 
pagamentos físicas – ou maquininhas de cartão.

 
Com isso, diversas empresas de tecnologia em pagamentos 

começaram a atuar em nichos que até então eram desconsi-
derados pelos tradicionais players do setor de pagamentos. O 
pequeno varejista, que não era atendido por não contar com 
uma solução de pagamento adequada para o seu perfi l, passou 
a ter uma opção. A possibilidade de ter uma máquina de cartão 
específi ca para sua necessidade tornou-se uma realidade. 

 
As novas companhias de tecnologia fi nanceira conseguiram 

entender melhor as necessidades desse nicho de micros e 
pequenos empresários e a solução que o melhor atendem. Se 
formos olhar para o B2B (negócios entres empresas), há diversas 
companhias que possuem uma rede de pequenos estabeleci-
mentos ou de pequenos vendedores que podem se benefi ciar 
diretamente criando sua própria solução de pagamento.

 
Com soluções customizadas, as fi ntechs podem oferecer para 

empresas de fornecimento ou de distribuição que possuam 
uma rede própria de pequenos empreendedores individuais, 

como vendedores diretos, 
uma solução de pagamento 
que atenda perfeitamente 
às necessidades daquele 
segmento. Desta forma, 
une-se o útil ao agradável, 
com uma solução de pa-
gamento específi ca para o 
nicho de atuação.   

 
Alguns exemplos desses 

nichos são as franquias, 
as empresas que vendem ingressos, as empresas de venda 
direta, os atacados e distribuidores, entre outras. Essas 
empresas podem criar suas próprias maquininhas de car-
tão e assim oferecer seu próprio meio de pagamento para 
sua rede de estabelecimentos ou de pequenos vendedores, 
proporcionando uma experiência melhor para sua cadeia. 
Tudo isso a partir de um parceiro tecnológico estratégico, 
que oferece a solução. 

 
Um exemplo mais claro de como uma solução própria e 

customizada de pagamento pode auxiliar um nicho específi co: 
uma empresa de venda direta pode oferecer seu próprio meio 
de pagamento integrado à sua solução para seus revendedores. 
Além do ganho fi nanceiro, a rede de revendedores se benefi cia 
com taxas melhores e prazos maiores de pagamento, zerando 
a inadimplência da empresa de venda direta. Esse é o desafi o. 
Quebrar paradigma, dando poder para que empresas entre-
guem soluções muito além de processamento de transações e 
serviços tradicionais.

 
Com essa democratização, chega ao fi m uma era de negligência 

com os tradicionais lojistas menores e outros nichos de atuação, 
que sofriam com os altos valores praticados nas soluções de 
pagamento ofertadas pelos grandes players. 

 
Ainda há uma barreira enorme de entrada no mercado fi nan-

ceiro e de pagamentos para o desenvolvimento de soluções, 
porém já é possível encontrar a infraestrutura para essa mu-
dança. Dessa maneira, qualquer empresa pode se torna uma 
fi ntech, gerando valores para os seus clientes e tornando esse 
mercado cada vez mais forte. 

 
(Fonte: Thiago Arnese é sócio-fundador da Hash lab, empresa de tecnologia 

para o ecossistema de meios de pagamentos. https://hashlab.com.br/)

A nova onda das Fintechs: 
maquininhas de cartão para nichos e a 
revolução no mercado de pagamentos

Rodrigo Alabarce (*)

Cada vez mais comentada e discutida, a Transformação 
Digital vem impondo uma série de mudanças às rotinas 
das empresas. Por isso, embora este seja apenas o começo 

de uma longa jornada, o fato é simples: quem precisa projetar o 
amanhã de uma operação deve colocar as áreas de TI estão em 
uma posição essencialmente estratégica dentro das corporações 
já a partir de hoje.

Motivos para acreditar nessa necessidade não faltam e vão 
desde a massifi cação da internet até o desenvolvimento de novas 
tecnologias. Dentro desse panorama, porém, podemos destacar 5 
Fatos que já estão acontecendo e que serão capazes de acelerar 
o processo de mudança das redes corporativas.

A primeira delas é o aumento do Tráfego IP, que tem crescido 
de forma vertiginosa e deverá chegar a 278 exabytes por mês até 
2021 - atualmente são criados “apenas” 96 exabytes mensais (o 
que é muito quando comparado há dois anos, por exemplo). Isso 
signifi ca que o aumento do tráfego de dados implica na obrigatória 
modernização da infraestrutura das redes, tornando as áreas de 
TI mais capazes de suportar todo esse volume de informações.

A justifi cativa por trás desse avanço, aliás, inclui outra questão 
importante: a expansão do acesso à internet ao redor do planeta, 
e da esperada consolidação da Internet das Coisas (IoT). Sem 
dúvidas, estes são fatores essenciais para qualquer planejamento, 
mas que frequentemente passam ao largo das estratégias das 
empresas para o futuro de curto prazo.

Reunir mais consumidores e mais aparelhos inteligentes forçará, 
com o aumento subsequente de conexões de máquina-a-máquina 
(M2M), dia após dia, a carga de dados gerada na Web e, por sua 
vez, exigirá novas posturas e estratégias das companhias, para 
assegurar o melhor aproveitamento das estruturas, integrações, 
dados e equipamentos.

Ainda nesse contexto, vale lembrar o terceiro ponto dessa lista, 
que é o fato de que o Wireless e o Mobile estão prestes a se torna-
ra fonte número 1 de acessos à rede mundial de computadores, 
mesmo no ambiente corporativo. Segundo dados do relatório 
Visual Networking Index (VNI), de nossos parceiros da Cisco, a 

A nova realidade das 
redes corporativas

Veja como e porque a Transformação Digital já tem feito com que grandes empresas precisem renovar 
suas redes e estruturas de tecnologia

porcentagem de ligações gerais à web, em 2021, será de 53%, para 
o Wi-Fi; 20%, vindos de Celulares; e 27%, com origem cabeada.

Para as empresas, essa questão representa diversos desafi os e 
oportunidades. Por exemplo: uma das consequências da conexão 
móvel é o aumento das discussões sobre  a fl exibilização do tra-
balho, com a tomada de decisão mais rápida e de qualquer lugar; 
por outro lado, essa alta disponibilidade signifi ca uma elevação 
da demanda por controle e segurança das instalações.

Outro ingrediente a ser considerado é que a rede de dados e voz 
da companhia não está mais centralizada e precisa se relacionar 
com diferentes pontos de ação, espalhados por inúmeros espaços, 
formas e condições. Ou seja: além de toda a estrutura interna, na 
qual os times já conhecem bem, o ambiente de TI também tem de 
ser preparado para atender fatores como a Nuvem, Virtualização, 
Hiperconvergência e as ligações M2M do IoT.

Evidentemente, todo esse conjunto não é um problema. Na 
verdade, é algo já em curso e irreversível, em que os gestores de 
tecnologia terão de adequar suas redes (querendo ou não). Isso 
porque, por exemplo, o tamanho médio dos ataques DDoS (Dis-
tributed Denial of Service), um dos mais utilizados atualmente, 
deverá se aproximar de 1,2 Gpbs, até 2021 — o sufi ciente para 
deixar a maioria das organizações completamente offl ine.

Quer dizer que o risco, então, vem só das chances de um ataque 
cibernético? Não. Essa é apenas uma das pontas desta realidade 
que vem impondo dezenas de cuidados e transformações para 
o gerenciamento de redes como um todo. E fator que coloca a 
Segurança como uma razão a ser ainda mais considerada, em 
qualquer situação.

Para se adequar a realidade colocada em jogo pelos pontos 
citados, os departamentos de TI precisam procurar opções que 
melhorem o desempenho e capacidade de atendimento de seus 
datacenters e redes. A ideia é criar formas práticas de gerenciar a 
tecnologia, criando formas mais inteligentes e hiperconvergentes 
de gestão de recursos.

E esse movimento precisa começar agora.

(*) É CEO da Nap IT- Global Network Solutions,
empresa parceira da Cisco no Brasil.
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de julho de 2018

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

lauralobato11.ll@gmail.com
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 23 de Julho de 2018. Dia de Santo Apolinário, Santa 
Brígida da Suécia, Santa Rômula, Santa Erondina, e Dia do Anjo Na-
nael, cuja virtude é a seriedade. Dia do Patrulheiro Rodoviário. 
Hoje aniversaria o cantor Eduardo Araújo que completa 73 anos, o 
ator Eriq La Salle, que nasceu em 1962, o guitarrista Slashe que faz 
53 anos, a atriz, dançarina e modelo Sheila Mello que nasceu em 1978, 
o ator  Daniel Radcliffe (de Harry Porter) que chega aos 29  anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste primeiro dia e grau é versátil com pensa-
mentos rápidos, otimista e idealista. Gosta de fazer de um modo 
grandioso e não tem medo de arriscar. Tem uma mente cheia 
de ideias, aprende muito facilmente e prefere a prática à teoria. 
Sente-se revigorado quando pratica a meditação. Move-se com 
habilidade na dureza do dia-a-dia e recicla-se pela convivência 
com os conceitos mais sutis e etéreos. Costuma ter uma inocência 
natural e vive em um mundo muito próprio, adaptando-se ao meio 
externo apenas por questões de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode 
indicar um estado de consciência dúbia. Que 
ataca, prejuízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo 
rompimento de relações amorosas e intrigas. 
Números da sorte: 13, 29, 32, 65, 80 e 97.

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

Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. Momento de maior interesse e propício para se aprofundar nas 

realizações, até mesmo fazendo de uma forma diferentemente do padrão, saindo da rotina. Lua em Sagitário leva a uma 

franqueza exagerada que pode acabar fazendo as gafes parecer maldade. Todo mundo vai ter vontade de ir expandir os 

horizontes. Com a Lua em Sagitário, as pessoas estão mais positivas e alegres. Confi am mais em suas atitudes e criam 

expectativas elevadas a respeito de tudo e todos. Há maior entusiasmo e isto nos leva a crer que tudo será possível.
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Há bons aspectos que o leva a tomar 
atitudes rápidas e decisivas sem cha-
mar muita a atenção, organizando 
seu trabalho e levando adiante os 
planos de inovação. Este período é 
favorável para propor sociedade ou 
formar equipes. É tempo de ousar em 
fazer algo novo. 85/485 – Amarelo.

Com a Lua em Sagitário, as pessoas 
estão mais positivas e alegres. Con-
fi am mais em suas atitudes e criam 
expectativas elevadas a respeito de 
tudo e todos. A casa da família ilumi-
nada pelo Sol aumenta a dedicação 
ao lar. Tenha cuidado redobrado 
com a palavra e com a assinatura de 
documentos. 37/237 – Azul.

Os assuntos sociais e amorosos 
trazem mudanças decisivas fazendo 
os sonhos ganharem forma e algum 
deles pode se realizar neste fi nal de 
julho. Aprenda a dividir o seu tempo 
com as várias tarefas que surgirem, 
evitando a dispersão. Seja cúmplice 
do seu par e busque reciprocidade. 
26/726 – Branco.

O Sol transitando na sua casa dois, 
a casa da fortuna, traz benefícios 
materiais inesperados ou aquilo 
que está atrasado ou é devido. Pode 
ganhar um dinheiro a mais, até 
mesmo repentinamente. O dia dá 
bons lucros e êxito no trabalho que 
estiver realizando. 37/537 – Verde.

Lua em Sagitário leva a uma fran-
queza exagerada que pode acabar 
fazendo as gafes parecer maldade. 
Se necessário, conceda para poder 
receber. O Sol em seu signo aumenta 
a disposição física e mental ajudando 
a encontrar soluções. Fuja de tarefas 
burocráticas neste período. 20/920 
– Amarelo.

Faça um plano e espere o momento 
certo para executá-lo depois que o 
Sol estiver em seu signo a partir do 
dia 23 de agosto. A organização se 
faz necessária, sendo bom valorizar 
os detalhes. Até o seu aniversário 
evitar realizar qualquer mudança. 
28/628 – Cinza.

É hora de melhorar a sua vida e a 
vida das pessoas queridas tomando 
atitudes até radicais se for necessá-
rio.  Abre-se um novo caminho para 
expansão e muito sucesso naquilo 
que iniciar. Coisas novas, avançadas 
e modernas devem ser feitas nesta 
semana. 33/733 – Verde.

Antigos desejos tendem a se realizar 
e uma compra importante poderá 
ser realizada neste começo de 
semana. É hora de lutar por suas 
conquistas para chegar à plena 
realização profi ssional e alcançar 
uma posição fi nanceira bem melhor 
nos próximos meses, antes do fi nal 
deste ano. 45/545 – Azul.

Precisa se integrar melhorar as si-
tuações e aos ambientes novos que 
vier a conhecer. Maior satisfação 
no relacionamento íntimo, pois um 
envolvimento antigo começa a se 
fi rmar mais neste fi nal de julho. Use 
atos de compreensão e tolerância na 
busca pela liberdade. 37/637 – Verde.

Uma ligação antiga poderá ser altera-
da e até rompida com o Sol em Leão. 
Com a Lua em Sagitário terá muita 
vitalidade, bom para os encontros, 
o lazer e fazer aquilo de que goste. 
Ao agir poderá encontrar uma nova 
forma de se relacionar com o mundo à 
volta e ser mais feliz. 29/429 – Branco.

Cuidado, não mude nada na sua vida 
sem analisar bem. A boa organização 
irá melhorar o setor profi ssional. 
Tudo deve ser antes bem pensado, 
para dar-lhe segurança e ir adiante. 
Busca por leveza e troca de aten-
ção com as pessoas a nossa volta. 
39/139 – Azul. 

O relacionamento deve ser menos 
agressivo e bem mais diplomático 
entre as pessoas com quem traba-
lha. Momento de maior interesse e 
propício para se aprofundar nas rea-
lizações, até mesmo fazendo de uma 
formar diferentemente do padrão, 
saindo da rotina. 58/758 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para conseguir realizar bons negócios: 
Arranje um pedacinho de imã. Pegue um per-
fume que você gosta. Banhe o imã com esse 
perfume, dizendo: “Por este imã, que irá atrair 
sempre ótimos negócios para mim e que irá 
repelir qualquer mal, eu ponho fé”. Feito isso, 
coloque o imã num bolso de sua roupa. Ele deve 
acompanhar você sempre .

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/azt. 4/erma — sufi. 6/ararat — beagle.
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Refl exõesNota
A cantora e compositora australiana Amy 

Shark lançou, na última sexta-feira (13), seu 
aguardado álbum de estreia, “Love Monster”, 
via Sony Music. O disco já está disponível 
nas plataformas de streaming.  A estreia de 
Shark é um álbum muito bem trabalhado e 
profundamente pessoal, onde brilham sua 
força na composição e empatia lírica. Prin-
cipalmente escrito por Shark e produzido 
por Dann Hume (Courtney Barnett, Lisa 
Mitchell, Troye Sivan, The Temper Trap), 
a australiana se juntou a grandes nomes 
da indústria, incluindo Mark Hoppus, do 
Blink-182, em “Psycho”, Joel Little (Lorde, 
Khalid, Broods) em “Never Coming Back” 
e o vocalista Jack Antonoff (Taylor Swift, 
Lorde) em “All Loved Up”. Para antecipar 
o lançamento do novo álbum, Amy liberou 
uma série de pequenos vídeos, “The Love 
Monster Story”, contando a história do disco : 
(https://bit.ly/2LaLDoQ).

Reinado
A peça “O Leão No Inverno” conta que na meia

-idade, mas ainda forte e poderoso, o Rei Henrique 
II mantém sua esposa, a lendária rainha Eleanor, 
de Aquitânia, confi nada em uma torre, por alta 
traição. Nas festas de fi m de ano, ele a solta e a 
convida para se juntar à família. Eleanor aproveita 
a oportunidade e começa a conspirar, pois quer 
infl uir na sucessão de Henrique. Ela luta para que 
seu fi lho mais velho, Ricardo, o futuro “Coração 
de Leão”, seja o próximo rei. Henrique, por outro 
lado, prefere o fi lho caçula, que fi cará, mais tarde, 
conhecido como João “Sem-Terra”. Nem Henrique, 
nem Eleanor, se importam muito com o fi lho do 
meio, Geoffrey, que ora se alia a um irmão, ora a 
outro. eoffrey está apenas interessado em obter as 
maiores antagens, qualquer que seja o escolhido 
para ocupar o rono. Com Regina Duarte, Leopoldo 
Pacheco, Caio Paduan, Filipe Bragança, Camila dos 
Anjos, Michel Waisman e Sidney Santiago. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos 
Elíseos. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: 
Sextas R$ 50 e R$ 70, sábados e domingos R$ 60 e R$ 80.

Funk 
Le Gusta como o próprio nome da banda já diz 

tem nas suas mais profundas infl uências, o ritmo 
do funk verdadeiro e de raiz, vindo de tantos 
estilos de música dos negros americanos, e que 
culminaram em tantos sucessos inesquecíveis da 
Motown. O que se seguiu pelo mundo afora foram 
décadas de criação em torno do gênero, que até 
hoje ainda fomenta polêmicas do que é realmente 
o Funk.  No repertório: High Sykers,16 Toneladas, 
A Nega e o rebolado entre outros sucessos. Daúde, 
tradição, modernidade e espontaneidade tem sido 
a linha mestra da sua trajetória, somado a herança 
musical afro-brasileira com uma coerente coleção 
de referências do mundo pop. Com 25 anos de 
carreira, cinco CDs bem sucedidos, Daúde tem tido 
reconhecimento nacional e internacional, por levar 
ao público uma sonoridade brasileira que passeia 
por um mix de gêneros – do samba ao rap, do jon-
go à MPB,  e por sua forte presença de palco, em 
shows dançantes que chegam às raias do teatral.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga, 360, Vila Madalena, tel. 3813-
7404. Sexta (27) às 21h30. Ingresso: R$ 80.

Banda Mantiqueira

A big band Mantiqueira  apresenta além de sucessos 
consagrados, canções do último álbum lançado em 
janeiro de 2017, Com Alma. A banda surgiu através de 
Nailor Azevedo, o Proveta, em 1983. Com infl uência 
das orquestras de Severino Araújo, Thad Jones, Count 
Basie e Duke Ellington, Proveta mergulhou na obra dos 
grandes compositores brasileiros, Pixinguinha, Cartola, 
Nelson Cavaquinho, Tom Jobim, entre outros, e passou 
a escrever arranjos para as composições desses grandes 
mestres, contando com a imprescindível colaboração do 
trompetista Walmir Gil e do violonista e contrabaixista 
Edson Alves.O primeiro CD da banda, Aldeia, concorreu 
ao prêmio GRAMMY, a mais alta condecoração da indústria 
fonográfi ca mundial, na categoria de Melhor Performance 
de Jazz Latino,  em 1998. Em outubro de 2000, foi lançado 
o segundo CD Bixiga , homenagem ao bairro paulistano 
onde moram grande parte dos músicos da banda.

 
Serviço: Tupi or Not Tupi, R.Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Quinta 

(26) às 21h. Ingresso: R$ 60.

Dia 28 de julho 
reestreia o espetáculo 
infantil “O Inimigo”. A 
peça conta a estória 
de que em meio a 
uma guerra, em algum 
lugar que poderia ser 
um deserto, há dois 
buracos

Nos buracos, dois sol-
dados. Eles são ini-
migos. Sem pode-

rem sair do lugar, eles são 
obrigados a conviver com o 
perigo, que está ao lado. Mas 
será que ele é tão perigoso 
assim? Será que tudo aquilo 
que contaram é verdade? De 
maneira lúdica e divertida, 
esses soldados vão se sur-
preender com o que está do 
outro lado do front. O Inimigo 
traz à cena o universo da 
guerra de maneira inusitada 
e divertida. Inspirado no livro 
homônimo de Davide Cali, 
essa é uma daquelas histórias 
simples e profundas, que nos 
fazem enxergar além das 

Cena da peça “O Inimigo”.
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“O Inimigo”

aparências. Para dar vida a es-
ses personagens, a encenação 
optou por apresentá-los com 
um tom cômico e patético, 
enaltecendo a situação e pro-
movendo uma refl exão sobre 

as razões e consequências de 
uma guerra. Quem é o malva-
do da história? E o mocinho? 
Fugindo da simplifi cação bem 
x mal, o espetáculo evidencia 
a complexidade da questão, na 

qual não há vencedores. Com 
Leandro Ivo e Thiago Ubaldo.

Serviço: Teatro Paulo Eiró, Av. Adolfo Pi-
nheiro, 765, Alto da Boa Vista, Santo Amaro, 
tel. 5686-8440. Sábados e domingos às 16h. 
Ingressos: R$ 16 e R$ 8 (meia). Até 26/08.
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Meditação 
A prática diária de meditação será um 
grande aliado. Você pode escolher usar os 
eventos e dramas que acontecem ao seu 
redor como seus obstáculos. A escolha é 
inteiramente sua. Sua prática espiritual 
pessoal lhe deu as ferramentas para ajudá
-lo no processo. Lembre-se de atraí-las ao 
longo do caminho. Alguns de vocês estão 
dançando no ar, alguns de vocês estão 
se sentindo como se tudo que tocassem 
pegasse fogo, e alguns de vocês estão tão 
ocupados fazendo malabarismos com tudo, 
que você realmente nem sabe se você é 
quem faz malabarismos, pega fogo, ou cai 
do céu. Pensamento para hoje: Pare por um 
momento e respire fundo. Olhe em volta e 
veja que caminho o faz vibrar, então vá por 
esse caminho. A Meditação pode ajudar a lhe 
ensinar a interpretar as vibrações. Aproveite 
o tempo para aprender. Vale a pena! E assim 
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.



INICÍO A COLUNA comentando uma mudança no ‘ Vídeo 
Show’, que tenta resgatar sua audiência que anda em declínio 
há tempos. Todas as tentativas anteriores foram em vão, mas a 
Globo insiste em mantê-lo na grade de programação.

HÁ 35 ANOS NO AR, o programa tem buscado constante-
mente realizar  inovações. Muitos nomes já passaram na sua 
apresentação, desde sua estreia com a atriz Tássia Camargo 
que fi cou um bom período.

DEPOIS VEIO CISSA GUIMARÃES, MIGUEL FALA-

BELLA E, mais recentemente,  Mônica Yozzi e Otáviano Costa, 
que esteve a frente junto com Sofhia Abrão. Porém, os resultados 
esperados também não vieram.

ESTA SEMANA ESTREIA UMA NOVA VERSÃO DO ‘VÍ-

DEO SHOW’. O programa  vai continuar com a apresentação 
de Sofhia Abrão, que dividirá  esse trabalho com outras duas 
garotas: Vivian Amorim e Fernanda Keulla. Será mais um teste 
para a Globo nesse novo formato.

A atriz  Luana Piovani está se organizando para mudar 
de país. Vai de vez para Portugal com o marido Pedro Scooby e 
os fi lhos, Dom, Bem e Liz. A atriz afi rmou que as coisas por aqui 
estão muito difíceis, e se em Portugal ela não arrumar emprego 
vai voltar a vender bolo como fazia antes da profi ssão de ser atriz.

O APRESENTADOR DO ‘DOMINGO ESPETACULAR’, 
na Record, Paulo Henrique Amorim, causou polêmica no último 
domingo. Ele criticou Walter Casagrande Junior, comentarista 
esportivo da Globo, que se emocionou durante a transmissão 
da fi nal da Copa do Mundo.

AO FALAR DA SUA LIBERTAÇÃO DAS DROGAS, Paulo 
Henrique mandou um recado: “Lamento muito mas sua suposta 
dependência química não interessa a ninguém, isso é problema 
seu e de seu psiquiatra. Os telespectadores não são obrigados 
ouvir seu chororo”.

A REDE TV APLICOU UMA DERROTA HISTÓRICA NA 

RECORD no horário nobre passando 52 minutos em terceiro 
lugar na faixa mais valorizada  pelo mercado publicitário, no 
último domingo, para a surpresa de todos .

A EMISSORA FICOU ATRÁS APENAS DA GLOBO E 

SBT, fato que não conseguia  desde a saída do ‘Pânico’, em 
2012. A revista eletrônica  ‘Domingo Espetacular’ foi superada 
pelo ‘Encrenca’, humorístico que junta esquetes e vídeos do 
Whatsapp. 

FRASE FINAL:  A confi ança é um ato de fé, e esta dispensa 
raciocínio. (Carlos Drumond de Andrade).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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

www.netjen.com.br
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Os pombos urbanos podem ser a causa direta de transmissão de 

doenças infecciosas ao homem.

Sua presença se tornou 
visível nas cidades, mais 
do que outros animais. 

Além do mais, eles alçam 
voos, na maioria em bandos, 
causando certo sentimento de 
desconforto e impotência nas 
pessoas diante da ameaça de 
cunho epidemiológico.

É comum encontrar uma 
grande quantidade de pombos 
em locais de carregamento e 
descarregamento de grãos, 
lixões, praças com barracas 
de alimento e com transeuntes 
provedores de alimentos nas 
praias e centro urbanos. Mas é 
proibido alimentar os pombos 
na capital paulista. A prefei-
tura sancionou lei, proibindo 
a população de alimentar os 
pombos urbanos na cidade e 
penaliza com multa que varia 
de R$ 200 a R$ 400. A medida 
foi tomada para evitar que do-
enças transmitidas pelas aves 
se espalhem.

Segundo o biólogo e vi-
ce-presidente executivo da 
Associação dos Controladores 
de Vetores e Pragas Urbanas 
(Aprag), Sérgio Bocalini, a 
medida pode ter um impacto 
na superpopulação dessas aves. 
“Isso vai levar um processo de 
desnutrição dessas aves e vá-
rios deles vão acabar morrendo 

Pombos urbanos se tornam 
ameaça para população

Conhecido como “rato de asas” para a população, os pombos urbanos se tornaram uma ameaça por 
serem transmissores de doenças graves

Pi
xa

ba
y variar de cinza-azulada com 

nuances coloridas na área do 
pescoço, ou branca, ou ainda, 
cinza escuro bem forte, próxi-
mo do preto.

Seu comportamento é sem-
pre gregário, em grupos que 
em algumas situações podem 
ultrapassar os 100, especial-
mente quando estão em voo. O 
bando tende a nidifi car próximo 
ao local onde há fartura, a fi m 
de gastar o mínimo de energia. 

Desde 1979, já haviam sido 
descritas 57 doenças associa-
das aos pombos, desde aquelas 
que afetam somente as aves 
até as que infectam o homem e 
outros animais (zoonoses). As 
doenças mais importantes para 
a Saúde Pública e comumente 
divulgadas são a Criptococose, 
Salmonelose, Histoplasmose. 
Em 2003, Schuller M identi-
fi cou mais 7 protozoários e 
6 helmintos, que ainda não 
haviam sido encontrados em 
excretas de pombos urbanos, 
evidenciando que estas aves são 
um importante disseminador 
destes agentes e que podem 
até estar disseminando outros 
agentes patogênicos ao homem 
que ainda não foram pesquisa-
dos e identifi cados.

Fonte e mais informações: 
(http://aprag.org.br/).

nos seus ninhos e abrigos por 
falta de alimento, trazendo um 
decréscimo populacional“, afi r-
ma. “Mas somente multar não é 
sufi ciente. Precisamos também 
de um trabalho de educação 
ambiental conscientizando as 
pessoas para que não venham 
alimentar essas aves”, argu-
menta Bocalini.

A lei ainda proíbe a venda de 
ração para pombos e o forne-
cimento de abrigo. O motivo 
da norma é sanitário, pois os 
pombos urbanos podem ser a 
causa direta de transmissão de 
doenças infecciosas ao homem, 
garantindo a sobrevivência e 

multiplicação de numerosas 
espécies de parasitas, e podem 
transmitir agentes patogênicos 
em ambientes rurais, residen-
ciais e industriais. São normal-
mente doenças com afi nidade 
pelo sistema respiratório e 
que no desenvolver elas po-
dem atingir o sistema nervoso 
central e, em casos extremos, 
provocar a morte de pessoas. As 
transmissões dessas doenças 
estão vinculadas principalmen-
te à presença de fezes. 

O pombo doméstico, Colum-
ba livia, apresenta altura de 30 
a 36 centímetros e existe uma 
grande variação de cor podendo 

A espécie foi escolhida por ser um 

importante dispersor de sementes, ao 

enterrá-las para consumir depois, o que 

favorece a restauração fl orestal.

Pesquisadores e ambientalistas do 
Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) soltaram 
na sexta-feira (20), na mata próxima ao 
Centro de Visitantes Paineiras, no setor 
Serra da Carioca do Parque, oito cutias da 
espécie Dasyprocta leporina. O objetivo é 
a reconstrução da fauna em processo de 
extinção no Parque Nacional da Floresta 
da Tijuca. A espécie foi escolhida por ser 
um importante dispersor de sementes, ao 
enterrá-las para consumir depois, o que 
favorece a restauração fl orestal. 

A operação estava inserida no Pro-
jeto Refauna, que vem reconstruindo 
a fauna do parque com a reintrodução 
das espécies animais nativas. Antes de 
serem soltos, metade dos roedores fi cou 
em um viveiro de aclimatação. Segundo 
o ICMBio, além das cutias, o Projeto 
Refauna iniciou em 2015 a reintrodução 
do bugio-ruivo (Alouatta guariba) e está 
programando para 2019 soltar na área do 
Parque Nacional o jabuti-tinga (Chelonoi-
dis denticulatus) e o pássaro trinca-ferro 
(Saltator similis).

O projeto Refauna começou em 2010, 
com os primeiros grupos de cutias rein-

Cutias podem ajudar restauração fl orestal 
do Parque Nacional da Tijuca

18h no verão (exceto o Corcovado). Suas 
muitas estradas permitem visitá-lo a pé, 
de bicicleta, motocicleta, auto e ônibus. 

Para conhecer a Estátua do Cristo 
Redentor e o Mirante do Corcovado, 
é oferecida também a opção do trem, 
com percurso pela Estrada de Ferro 
Corcovado, que se inicia na estação lo-
calizada na Rua Cosme Velho. Diversas 
empresas de turismo fazem circuitos no 
Parque em veículos especiais. Também 
de helicóptero, o Parque Nacional pode 
ser observado, sendo possível contratar 
um voo panorâmico na área do Mirante 
Dona Marta.

Inicialmente conhecido como Parque 
Nacional do Rio de Janeiro, o Parque 
Nacional da Tijuca com 33 km², passou a 
ser assim chamado a partir de 8 de feve-
reiro de 1967. Em 4 de julho de 2004, um 
outro decreto federal ampliou os limites 
em 39,51 km², incorporando locais como 
o Parque Lage, por exemplo. Através de 
doação, realizada em julho de 2011 por 
conta dos 50 anos de sua criação, a Uni-
dade ampliou seus limites em 3 hectares 
em área que agora integra o setor Floresta 
da Tijuca (ABr).
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troduzidos no Setor Floresta da Tijuca. 
Até 2014, 31 cutias foram soltas no Parque 
Nacional da Tijuca. Em 2017, a população 
foi estimada em 30 cutias, todas nascidas 
na fl oresta, numa área de 133 hectares 
no entorno da área de soltura. O Parque 
funciona diariamente, das 8h às 17h, e até 

As férias quebram a rotina das 
famílias e, consequentemente, 
das crianças. Se não é fácil con-
trolar a alimentação delas em 
dias comuns, imagina no período 
de férias. Com a fl exibilidade 
dos horários, a alimentação dos 
pequenos também sofre altera-
ções. Mas dá para combinar um 
cardápio saudável e divertido 
que agrade e reponha as energias 
gastas nas brincadeiras. 

Lembre-se que comida sau-
dável não é sinônimo de ali-
mentação monótona e sem 
sabor. O importante é abusar 
da criatividade, das cores e 
inventar diferentes formas para 
os alimentos. O cardápio precisa 
conter frutas, verduras, legumes, 
grelhados, assados e refogados. 
Uma alternativa são as frutas 
assadas, como a banana, abacaxi 
e a maçã, que fi cam ainda mais 
gostosos com canela. Aposte nas 
sopas para estimular o consumo 
de verduras e legumes.

De acordo com a Gerente de 
Nutrição do HCor (Hospital do 
Coração), Rosana Perim, o ideal 
é tentar conservar os horários do 
café da manhã, almoço, lanche da 
tarde e jantar. “Alimentos como 
os doces podem ser liberados 
eventualmente após as refeições, 
como almoço ou jantar. Porém 
é importante fi car atento aos 
exageros e não permitir que a 
criança coma tudo deliberada-
mente”, explica Perim.

Algumas dicas práticas podem 

Três clubes de futebol 
italiano decretam falência

Envolvidos em uma grave 
crise financeira, três clubes 
do futebol italiano tiveram 
na segunda-feira (16) suas 
falências decretadas pela 
Justiça do país e terão que 
fechar suas portas. Assim 
como o Parma em 2015 e a 
Fiorentina em 2002, agora 
Reggiana, Bari e Cesena vão 
ter que recomeçar suas res-
pectivas histórias na divisão 
amadora do “calcio” (Série 
D) com outro nome e escudo.

O Associazione Calcio Re-
ggiana, que disputou a Série 
C (Lega Pro) na temporada 
passada, chegou até a apre-
sentar toda a documentação 
para se inscrever no campe-
onato, no entanto, a partici-
pação do clube foi bloqueada 
pela organização da liga 
por causa das altas dívidas 
bancárias que a entidade 
acumulou. Fundado em 1919 
e presidiado pelo ex-jogador 
de beisebol Mike Piazza, o 
clube chegou a disputar sete 
edições da Série A. O ex-time 
de grandes ex-atletas como 
Claudio Taffarel e Fabrizio 
Ravanelli irá enfrentar a sua 
segunda falência na história.

Depois de disputar a Série 
B na temporada passada e 
ter brigado para não cair, o 
Associazione Calcio Cesena, 
por sua vez, teve seu pedido 
de falência decretado pela 

Procuradoria de Forlì. O 
clube “bianconero” precisava 
de seis milhões de euros para 
conseguir se inscrever na 
competição, mas não conse-
guiu arrecadar a quantia. Um 
banco britânico até tentou 
salvar a equipe, porém desis-
tiu no meio das negociações.

Ao contrário do Reggiana, 
essa é a primeira vez em que 
o Cesena entra em falência. 
O clube disputou 13 edições 
da elite do futebol italiano, 
sendo a última na temporada 
2014/15. Por fi m, o Bari co-
locou um ponto fi nal em sua 
história após 110 anos. Como 
o Cesena, o clube biancorosso 
não cumpriu os requisitos 
fi nanceiros para se inscrever 
para a próxima temporada 
da Série B. Três vezes semi-
fi nalista da Copa da Itália, o 
Bari possui 32 participações 
na Série A, sendo seu melhor 
resultado um sétimo lugar. 

De acordo com a imprensa 
italiana, o Avellino e o Pro 
Vercelli, que é detentor de 
sete Campeonatos Italianos, 
estão na mira da Justiça e 
também correm sérios riscos 
de falirem. Em decorrência 
de uma grave crise financei-
ra, mais de 20 clubes italianos 
faliram nos últimos cinco 
anos. Entre eles estão Siena, 
Modena, Como e Messina 
(ANSA).

Tempo de férias: dicas de alimentos 
nutritivos para as crianças

cardápio diário.
  “Nas férias, é comum que a 

frequência do consumo de 
frutas, verduras e legumes 
diminua, mas é importante 
que esses alimentos não 
saiam do cardápio das crian-
ças. Além disso, as frutas são 
ótimas para hidratar e dar 
energia e fornecer vitaminas 
e minerais”, sugere Rosana 
Perim.

 • Alimentos saudáveis para 
fortalecer o organismo du-
rante o inverno - Segundo 
a Gerente de Nutrição do 
HCor, nesta época do ano, 
os problemas de saúde para 
esse público fi cam por conta 
de resfriados, gripes e crises 
respiratórias, por causa do 
inverno e poluição. “Comer 
bem e corretamente favore-
ce o organismo e o deixa mais 
resistente, além de garantir 
energia para toda diver-
são. Além disso, alimentos 
nutritivos mantêm a saúde 
e o desenvolvimento das 
crianças durante o período 
das férias”, afi rma Perim.

Uma das alternativas que os 
pais podem fazer para incen-
tivar a ingestão de nutrientes 
saudáveis no período das férias 
é incluir, além da frutas frescas, 
gelatina, bolo de cenoura, choco-
late, banana, biscoitos integrais, 
mingau, sanduiches quentes, lei-
te com achocolatados”, completa 
Perim (AI/HCor).

ajudar nas férias. Para começar, 
dê um bom exemplo aos seus 
fi lhos e aproveite para ter uma 
alimentação saudável juntamen-
te com eles. “Torne o momento 
da refeição mais atraente e 
convide a criança para preparar 
a comida. Essa iniciativa mantém 
a interação entre os familiares 
e faz a criança se sentir útil e 
mais motivada a comer o que 
preparou. Aproveite para incluir 
saladas coloridas, lanches saudá-
veis como bolos e pães integrais, 
suco de frutas e frutas cozidas”, 
esclarece nutricionista.
 • Alerta para os alimentos 

com açúcar, gordura e sódio: 
Atualmente há uma série de 
discussões sobre a alimen-
tação infantil. O aumento 
no consumo de alimentos 
gordurosos e o excesso de 
sal e açúcar na dieta da 
criança e do adolescente 

traz diversos danos à saúde 
e, em alguns casos, tornam-
se irreversíveis do ponto de 
vista médico e nutricional. 

  “Por isso é preciso tomar 
alguns cuidados no período 
das férias, pois as crianças 
fogem da rotina e há um 
aumento no consumo de 
fast-foods, produtos indus-
trializados, refeições conge-
ladas, que contém alto teor 
de sódio, gordura saturada 
e açúcar”, aconselha Perim.

 • Que tal investir nas frutas, le-
gumes e verduras? - Levando 
em conta toda a energia da 
criançada, as frutas se apre-
sentam como uma excelente 
opção para lanches ao longo 
do dia. Elas podem ser ofe-
recidas inteiras, picadas em 
diversos formatos ou mesmo 
como sucos. O importante 
é que estejam presentes no 

D
iv

ul
ga

çã
o



Os meios digitais têm 

assumido cada vez mais 

o protagonismo nas 

mais diversas áreas da 

sociedade

A área jurídica não foge à 
regra, sofrendo conti-
nuamente com interfe-

rências e impactos do desen-
volvimento tecnológico digital 
na medida de sua expansão. A 
utilização de meios digitais em 
relações comerciais e consu-
meristas, dentre outras, não 
é novidade, sendo seu alcance 
global. As relações digitais vêm 
se aperfeiçoando e expandindo 
de forma ágil, exigindo que o 
Direito acompanhe e tutele 
essas novas modalidades de 
interação. 

Em destaque, estão os e-
commerce (lojas virtuais), 
plataformas de streaming 
como Spotify e Netfl ix, além 
das conhecidas redes sociais. 
Assim, todos esses meios 
impactam diretamente nas 
relações e regulamentações 
jurídicas. As relações jurídicas 
constituídas por meio digital, 
em sua maioria, consistem 
em contratos. Justamente em 
relação aos contratos cele-
brados eletronicamente é que 
houve recente decisão do STJ 
que revela a força, validade e 
importância dos meios digitais. 

Motivado pela necessidade 
de atualização e adequação do 
judiciário, e do Direito como 
um todo à nova realidade social 
imergida nos meios virtuais, o 
Ministro do STJ, Paulo de Tarso 
Sanseverino, proferiu decisão 
inovadora. Em julgamento de 
recurso especial  de sua rela-
toria declarou que contratos 
eletrônicos celebrados em 
observância aos requisitos de 
segurança e autenticidade pos-
suem força executiva, ainda 
que ausentes assinaturas de 
duas testemunhas, pressupos-
to de executividade exigido 
nos documentos particulares 
como prevê o artigo 784, III 
do Código de Processo Civil. 

Os títulos executivos são 
valiosos para os credores. Isso 
porque, diversamente dos de-
mais títulos, os executivos, em 
caso de inadimplência, quan-
do submetidos ao judiciário, 
seguem imediatamente à fase 
de execução, sendo o devedor 

instado a quitar o título, cuja 
matéria de defesa é restrita. 
Logo, esses títulos são mais 
vantajosos, pois encurtam 
o tempo da disputa judicial, 
ampliam as chances de sua 
satisfação (pagamento da dí-
vida), além de reduzir custos 
com processos. 

Dado o valor que ostentam os 
títulos executivos, a decisão do 
STJ de dispensar a assinatura 
de duas testemunhas nos con-
tratos fi rmados eletronicamen-
te é tanto emblemática quanto 
polêmica. Se por um lado, a 
decisão do STJ demonstra 
evolução do Poder Judiciário 
e sua adequação à era digital 
que emerge a sociedade atual, 
atestando os meios digitais 
como substancial forma de 
interação, por outro, há quem 
sustente que tal decisão se 
trata de “jusativismo”, vio-
lando lei federal, pois o rol de 
títulos executivos previstos no 
Código de Processo Civil seria 
taxativo, só podendo ser alte-
rado por lei e seu respectivo 
procedimento legislativo.

A despeito da controvérsia 
do tema, certo é que as relações 
virtuais vão se intensifi car e se 
expandir nos negócios, tanto 
no cenário nacional quanto 
no mundial. A segurança, 
comodidade e vantagens que 
essa tecnologia oferece são 
ainda intangíveis. Por isso, é 
inexorável a adequação e o 
aperfeiçoamento da legislação 
brasileira para que o Poder 
Judiciário possa cumprir o seu 
objetivo precípuo: a pacifi ca-
ção social. 

O Brasil mostra sinais de 
avanço quanto à regulamen-
tação das relações digitais a 
exemplo da decisão do STJ em 
comento e do recém aprovado 
projeto de proteção de dados. 
Porém, as adaptações legislati-
vas ainda são bastante tímidas, 
sendo necessária a constante 
intervenção do judiciário em 
questões relativas as relações 
eletrônicas para assegurar 
direitos e imprimir segurança 
jurídica.

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de direito privado
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br);

(**) - Advogada do FF Advogados, 
atua nas áreas contencioso cível, 

família e sucessões
(nathalie.lima@ffl  aw.com.br). 

O Direito está 
preparado para a

era digital?
Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Nathálie Pincovsky de Lima (**)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Haino Burmester – Saraiva – O médico e 
administrador de empresas, professor da FGV, 
reconhecido não só pelos ensinamentos voltados 

aos assuntos de saúde, como também pelo seu labor voluntário 
em comunidades carentes, retorna ao cenário literário com a 2ª 
edição do seu efi ciente manual diretivo. Nada lhe escapa. Com 
lucidez e sabedoria, desfi la conceitos e princípios organiza-
cionais, diferenciados das obras habituais. Seu conceito sobre 
liderança, dá-nos uma visão bastante ampla e renovada sobre 
a matéria. Além de efi caz, é de fácil entendimento e aplicação. 
Muito útil!

Manual de Gestão: Organização, 
processos e práticas de 
liderança coletiva – 2ª edição

Bia Villela – Do Brasil – Interessante jogo 
de formas e cores, onde predominam círculos, 
acompanhados de outros elementos geométricos. 
Praticamente não há palavras, creio com o intuito 

de fazer com que os pequenos, sonhem e criem suas próprias 
teorias. Educativo.

Só Tem Círculos? Maurício Zágari – Mundo Cristão – Um espe-
tacular thriller com viés totalmente cristão, dá se-
quencia a essa série de aventuras. Garoto incumbido 
da distribuição de enigmas que fazem parte de uma 
gincana, sumiu sem deixar pistas . Seu melhor amigo, 

parte numa busca incessante, e naturalmente, envolve-se em 
situações que levarão a um surpreendente fi nal, sempre tendo 
lições bíblicas como temática. Envolvente.

Sete Enigmas e Um Tesouro – 
Série Aventuras de Daniel

Alexandre Coutinho Pagliarini e Vinicius 

Hsu Cleto (Orgs) – Intersaberes – Vinte e um 
mestres do Direito, dissertam sua matéria de ação 
e notório saber. Pontos importantes são levantados, 
questionados e devidamente elucidados. Para pro-

fi ssionais, professores e estudantes do Direito. Esclarecedor.

Direito e Jurisdições: Interna e 
internacional

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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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 : 3043-4171/3106-4171

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FILIPE DIAS DE AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP no dia (11/06/1994), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Arlindo Machado de Amorim e de Valeria Dias de Amorim. A pretendente: 
THAIS NOVAES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP no dia (22/09/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edilson Alberto Ferreira da Silva e de Irani Cruz Novaes da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Foro Distrital de Parelheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1054273-18.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara, do Foro Distrital de 
Parelheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Vaitekunas Zapater, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOSE JULIO DUARTE, Brasileiro, Casado, Corretor de Imóveis, CPF 013.055.708-
04. Com endereço à Avenida Guarapiranga, 3020, Guarapiranga, CEP 04911-005, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte de PRISCILLA DOS 
SANTOS DUARTE, alegando em síntese: Constando da inicial que as partes contraíram 
matrimonio em 04/09/2010, pelo regime de Casamento de Comunhão Parcial de Bens, que 
dessa união adveio o nascimento de um filho; que o casal adquiriu qualquer bem que possa a ser 
partilhado e que se encontram separados de fato desde setembro de 2014, de forma ininterrupta, 
não havendo possibilidade de retorno à vida comum. . 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 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 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. 

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556

Edital de Segunda Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 27.07.2018, às 10 horas, na Avenida 
Casper Líbero, nº58, sala 1.000 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação á Lei 
nº6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Diretoria c)Outros assuntos de interesse social. São Pau-
lo, 16/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.                                                                                        (21, 24 e 25/07/2018)

Sales Indústria e Comércio de Máquinas Ltda, torna publico que requereu da Secretaria do Verde e do Meio Ambien-
te, a Licença Ambiental de Operação (Regularização) para a fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especifi ca-
dos anteriormente, peças e acessórios (enceradeiras), no imóvel situado à Rua Professor Hasegawa, 299 – Itaquera – São Pau-
lo/SP, de acordo com o processo administrativo 2016.0.119.492-3, que tramita no Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Luiza Damé/Agência Brasil 

O presídio tem 349 vagas, mas atual-
mente abriga 537 apenados. Desse to-
tal, 78,9% realizam alguma atividade, 

seja trabalho na própria unidade prisional, 
trabalho externo, estudo ou leitura.

São 47 presos trabalhando na cozinha e 
no setor administrativo da unidade prisio-
nal, 156 ocupados nas ofi cinas instaladas 
no presídio por empresas conveniadas dos 
setores têxtil e metal-mecânico, seis fazendo 
atividades externas, 70 cursando ensino 
fundamental e médio, cinco fazendo curso 
superior e 140 participando do programa de 
remissão pela leitura.

O Conselho Comunitário Penitenciário 
local tem forte atuação não só no proces-
so de ressocialização dos apenados, mas 
principalmente no atendimento a deman-
das por melhorias da unidade prisional. 
O conselho tem a colaboração do empre-
sariado e da Justiça, que repassa verbas 
das multas. “Nosso papel é fortalecer o 
trabalho realizado no presídio. O estado 
não consegue custear 100% das despesas. 
É aí que entramos”, explica a presidente 

do conselho, assistente social Josiane 
Gonzaga dos Santos.

Neste ano, o conselho já aprovou a 
reforma da cozinha do presídio para 
transformá-la em industrial, com insta-
lação de câmara fria para conservação 
dos alimentos. O custo da obra será de 
R$ 690 mil. Também será instalada uma 
tenda para a realização de cursos de qua-
lificação profissional dos apenados, um 
investimento de R$ 7.400, com recursos 
do conselho. “Se ficarmos dependendo 
do estado, o preso não é atendido”, diz. 
“Não podemos esquecer que as pessoas 
chegam ali, na maioria das vezes, em ra-

“Nosso papel é fortalecer o trabalho realizado no 

presídio. O estado não consegue custear 100% das 

despesas”, diz a presidente do Conselho Penitenciário, 

Josiane Gonzaga dos Santos.

Comandante do 14º Batalhão da PM,

Gildo Martins de Andrade Filho, diz que polícia traba-

lha com apoio da população. 

Integração do Poder público, das forças de segurança

e da comunidade dão tranquilidade a Jaraguá do Sul.

Trabalho comunitário
permite ressocialização de 
presos em Santa Catarina

A ressocialização dos apenados que passam pelo Presídio Regional de Jaraguá do Sul; a atuação do 
Conselho Comunitário Penitenciário; e o monitoramento de presos em regime aberto são apontadas 
como essenciais para garantir os baixos índices de violência na cidade catarinense

Foto: Antonio Cruz/ABr

zão das fragilidades das nossas políticas 
públicas”, argumenta.

Diariamente, a Polícia Militar 
monitora os 250 apenadas em 
regime aberto. À noite, os po-
liciais fazem visitas surpresas 
nas residências dos presos para 
verifi car se eles estão no local, 
conforme determinado pela Jus-
tiça. “Quem não estiver em casa 
terá que dar explicações à Jus-
tiça e poderá perder o benefício 
da progressão de pena”, afi rma o 
comandante do 14º Batalhão da 
PM, Gildo Martins de Andrade 
Filho. A PM e a Justiça trabalham 
no desenvolvimento de um apli-
cativo para aprimorar o controle 
dos apenados em regime aberto.

Segundo o comandante, a 
PM trabalha para 
conquistar a con-

fi ança da população de Jara-
guá do Sul. Atualmente, tem 
representantes em 12 conse-
lhos comunitários da cidade, 
desenvolve atividades com 
estudantes do quinto ano do 
ensino fundamental sobre re-
sistência às drogas e violência, 
mantém o programa Cidadão 
da Paz, voltado para estudan-
tes do ensino médio. “Eu tenho 
a lei a meu favor, mas muitas 
vezes não tenho legitimidade. 
A interação com a sociedade 
é que cria essa legitimidade. 

Aqui a PM tem apoio popular”, afi rma.
Há 20 anos a PM desenvolve na cidade o 

programa ‘Viagem Segura’. Quando viajam 
de férias, os moradores podem cadastrar 
seus endereços e o período em que estarão 
fora para que a polícia faça rondas. “Esse 
programa funciona. Eu sai de férias, cadas-
trei minha casa, e eles me ligaram, porque 
viram um movimento nas cortinas da casa. 
Eram meus gatos”, conta o gerente de hotel 
Everton Rodrigo Pacheco.

Para garantir esses serviços, a PM de Ja-
raguá do Sul corre atrás dos recursos. Tem 
convênios com a prefeitura, apresenta pro-
jetos à Justiça Federal e à Justiça Estadual, 
faz promoções e apela para o empresariado 
local. O resultado é uma frota nova de carros 
e motos, instalações com academia e canil, 
além de modernos equipamentos de monito-
ramento das câmeras instaladas pela cidade.
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