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BOLSAS
O Ibovespa: +0,58% Pontos: 
79.866,10 Máxima de +1,06% 
: 80.251 pontos Mínima es-
tável: 79.405 pontos Volu-
me: 8,76 bilhões Variação em 
2018: 4,53% Variação no mês: 
9,76% Dow Jones: -0,3% Pon-
tos: 25.451,06 Nasdaq: -1,46% 
Pontos: 7.737,42 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7163 Venda: R$ 3,7173 
Variação: -0,78% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: -0,93% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7158 Venda: R$ 
3,7164 Variação: -0,21% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6970 
Venda: R$ 3,8570 Variação: 
-0,85% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,78% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.223,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 144,990 
Variação: -0,69%.

Cotação: R$ 3,7180 Variação: 
-0,79% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,166  Venda: US$ 1,1661 
Variação: +0,18% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3300 Venda: R$ 
4,3320 Variação: -0,76% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2970 Ven-
da: R$ 4,4970 Variação: -0,66%.

Futuro: +0,45% Pontos: 80.130 
Máxima (pontos): 80.490 Míni-
ma (pontos): 79.610. Global 40 
Cotação: 775,092 centavos de 
dólar Variação: -0,21%.

“Se os homens 
tivessem no silêncio 
a mesma capacidade 
que têm no falar, o 
mundo seria muito 
mais feliz”. 
Baruch Spinoza (1632/1677)
Filósofo holandês

pontos, mostrando que o setor 
espera a queda no emprego 
nos próximos seis meses. A 
pesquisa foi feita entre 2 e 12 
de julho com 549 empresas do 
setor (ABr). 

A atividade e o emprego 
na indústria da cons-
trução registraram nova 

queda em junho. A retração, 
entretanto, foi menos intensa 
do que a verifi cada em maio, 
quando o setor sentiu o impac-
to da paralisação dos caminho-
neiros. O indicador de nível de 
atividade alcançou 46,7 pontos 
e o de número de empregados 
fi cou em 43,4 pontos no mês 
passado. Os dados estão na 
pesquisa Sondagem Indústria 
da Construção, divulgada pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O nível de 
atividade está 2,3 pontos acima 
do registrado em maio. Com 
isso, o setor continua operando 
com elevada ociosidade. 

 CNI: indústria da construção 
enfrenta difi culdades para 
se recuperar da crise

O nível de utilização da capa-
cidade de operação aumentou 2 
pontos em relação a maio e fi cou 
em 57% em junho. Isso signifi ca 
que a indústria da construção 
operou com 43% das máquinas, 
equipamento e pessoal parados 
no mês passado. O setor en-
frenta difi culdades para sair da 
crise especialmente por causa 
do elevado custo dos fi nancia-
mentos, que são um obstáculo 
para as empresas e para quem 
quer investir em imóveis. Além 
disso, com a crise no mercado 
de trabalho e o desemprego, as 
pessoas fi cam inseguras para 
comprar imóveis.

Para a CNI, o fraco desempe-
nho do setor e as dúvidas sobre 
os efeitos da tabela mínima do 

frete tiveram impacto sobre a 
confi ança e a disposição dos 
empresários para investir. O 
Índice de Confi ança do Empre-
sário da Construção alcançou 
48,9 pontos em julho. Mesmo 
com o aumento de 0,9 ponto 
em relação a junho, o indicador 
permanece abaixo da linha 
divisória dos 50 pontos, que 
separa a confi ança da falta de 
confi ança. O Índice de Intenção 
de Investimentos aumentou 0,7 
ponto frente a junho e fi cou em 
31,3 pontos em julho. “Apesar 
do crescimento, o índice segue 
muito baixo, indicando pouca 
intenção dos empresários em 
investir”, diz a pesquisa.

Depois da queda registrada 
em junho por causa da greve dos 

O setor enfrenta difi culdades para sair da crise por causa do elevado custo dos fi nanciamentos, 

que são um obstáculo para as empresas e para quem quer investir em imóveis.

caminhoneiros, os indicadores 
de expectativas voltaram a fi car 
acima dos 50 pontos, mostrando 
que os empresários esperam o 
aumento do nível de atividade, 
de novos empreendimentos e 

serviços e da compra de insumos 
e matérias-primas nos próximos 
seis meses. Só o indicador de 
expectativa do número de em-
pregados fi cou em 49,2 pontos, 
abaixo da linha divisória dos 50 

O ministro de Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes, afi rmou 
na sexta-feira (27) que vê 
como “inaceitável” a morte de 
uma estudante brasileira em 
meio à repressão aos protestos 
contra o Governo na Nicarágua, 
e afi rmou que insistirá no ‘es-
clarecimento’ do caso. “Vamos 
insistir porque nos parece uma 
coisa inaceitável”, disse em 
entrevista à imprensa em Jo-
hanesburgo, onde foi realizada 
a X Cúpula do bloco dos Brics.

O ministro indicou também 
que, até o momento, a resposta 
do Governo nicaraguense sobre 
os fatos é que ‘foi um guarda de 
segurança privada’.

“Chamamos o embaixador 
(brasileiro) na Nicarágua para 
que nos explique com mais de-
talhes, e também o embaixador 
da Nicarágua no Brasil para 
fazer um gesto diplomático do 
profundo inconformismo do 
Brasil com a violência local, 
que acabou com uma vítima 
brasileira”.

Nunes também mostrou 
apoio para que a OEA inicie 
negociações para pôr fi m à 
violência “não só das forças po-
liciais, mas também à violência 

A Nicarágua está imersa na 

crise mais sangrenta da sua 

história em tempos de paz.

O número de empresas com 
contas em atraso e registradas 
em cadastros de inadimplentes 
aumentou 9,41% em junho, 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. A eleva-
ção é a mais acentuada desde 
setembro de 2016, quando 
o indicador havia registrado 
um crescimento de 9,61%. 
Os dados, são do Indicador 
de Inadimplência da Pessoa 
Jurídica apurado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL).

De acordo com o indicador, 
a alta em junho foi puxada, 
principalmente, pela Região 
Sudeste, cuja variação foi de 
16,11% no mês. Segundo o 
SPC, a elevação expressiva 
foi infl uenciada na região pela 
revogação de uma lei no estado 
de São Paulo que exigia, por 

As perdas acumuladas com a recessão ainda não foram 

totalmente recuperadas.

Antônio Cruz/ABr

A
lfr

ed
o 

Zu
ni

ga
/A

PB
lb

br
as

il

A alta das receitas em ritmo 
maior que o crescimento das 
despesas fez o Governo Cen-
tral – Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Central 
– fechar o primeiro semestre 
de 2018 com o menor défi cit 
primário em três anos. Os en-
tes fecharam os seis primeiros 
meses do ano com resultado 
negativo de R$ 32,867 bilhões, 
o melhor resultado para o pe-
ríodo desde 2015. No primeiro 
semestre do ano passado, o Go-
verno Central registrou défi cit 
primário de R$ 56,479 bilhões. 
Em 2016, o défi cit acumulado 
nos seis primeiros meses somou 
R$ 36,466 bilhões.

O défi cit primário é o resul-
tado negativo das contas do 
governo desconsiderando o 
pagamento dos juros da dívi-
da pública. Apenas em junho, 
o déficit primário totalizou 
R$ 16,422 bilhões. Esse foi o 
segundo pior resultado para 
o mês desde o início da série 
histórica, em 1997, superando 
apenas junho do ano passado 
(R$ 19,844 bilhões).

Nos seis primeiros meses 
do ano, a receita líquida do 
Governo Central cresceu 6,3% 
em relação ao mesmo período 
de 2017. As despesas totais 

Apenas em junho, o défi cit 

primário totalizou

R$ 16,422 bilhões.

Porto Alegre - Em passagem 
por Porto Alegre, a pré-can-
didata à Presidência, Marina 
Silva (Rede), voltou a criticar 
o Centrão e o tucano Geraldo 
Alckmin. Segundo ela, não ter o 
grupo como aliado é um ‘grande 
ativo. “Foram eles que levaram 
o Brasil para o fundo do poço”, 
disse. Marina chamou o Centrão 
de “condomínio de Alckmin”, 
ao participar de encontro com 
empresários gaúchos na tarde 
da sexta-feira (27), na sede da 
Federação de Entidades Em-
presariais do Estado.

A ex-senadora afi rmou acre-
ditar que o grupo “levou o Brasil 
ao fundo do poço e que irão 
levar o País a um poço sem 
fundo”. Ela também relativizou 
a importância de se ter apoio do 
Centrão. “Eu não acho que não 
ter um leque de alianças com 
aqueles que levaram o Brasil 
para o buraco seja um passivo, 
talvez isso seja um grande ati-
vo, não estar com aqueles que 
criaram os problemas”, disse. 
A Rede, até o momento, não 
fechou com outras siglas. 

Para Marina, no entanto, não 
ter coligação no momento “faz 
parte da democracia”, e, com crí-
ticas a Alckmin, disse que a maio-
ria dos pré-candidatos também 
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Pré-candidata da Rede à 

Presidência da República, 

Marina Silva.
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Febre maculosa
O estado de SP registrou neste 

ano 14 mortes por febre maculosa, 
além de 32 casos de infecção. Em 
2017, a doença causou 32 mortes. 
Foram ainda registrados 29 casos 
em que o paciente se recuperou da 
doença. Em 2016, as mortes chega-
ram a 64. A febre maculosa é cau-
sada por uma bactéria transmitida 
por picadas do carrapato-estrela, 
que costuma parasitar capivaras.

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, disse na 
sexta-feira (27) que o Ministé-
rio Público Eleitoral (MPE) vai 
cobrar na Justiça recursos do 
fundo eleitoral que forem usa-
dos por candidatos inelegíveis 
para disputar as eleições de 
outubro. A questão foi decidida 
durante  reunião entre Dodge 
e um grupo de procuradores 
eleitorais que vão atuar nas 
eleições de outubro. 

No entendimento da pro-
curadora, os recursos desti-
nados a partidos não podem 
ser utilizados por candidatos 
que se enquadram em alguma 
restrição de inelegibilidade 
prevista na Lei da Ficha Limpa, 
como condenação por órgão 
colegiado da Justiça, por exem-
plo. “Os recursos públicos só 
podem ser usados por candi-
datos elegíveis. Os inelegíveis 
que usarem recursos públicos 
nas campanhas terão que 
devolver”,afi rmou Dodge.

Raquel Dodge disse que 

recurso públicos só podem

ser usados por elegíveis.
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Inadimplência de empresas tem 
maior alta desde setembro de 2016

“Após apresentar recuos se-
guidos no período mais agudo 
da crise entre 2015 e 2016, 
o cenário de recuperação de 
crédito começa a esboçar uma 
reação nos últimos meses, 
acompanhando a tendência de 
melhora da economia. Porém, 
mesmo com as últimas altas, 
as perdas acumuladas com a 
recessão ainda não foram total-
mente recuperadas”, destacou 
a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.

De acordo com ela, nos próxi-
mos meses espera-se ainda um 
cenário de difi culdade, já que as 
expectativas de crescimento da 
economia e do mercado de traba-
lho foram revisadas para baixo. 
O Indicador de Inadimplência 
das Empresas reúne todas as 
informações nas bases de dados 
do SPC Brasil e da CNDL, nas ca-
pitais e interior das 27 unidades 
da federação (ABr).

parte dos credores, o envio de 
uma carta com Aviso de Rece-
bimento (AR) antes de efetivar 
o registro de atraso. 

Com o fim da lei, as nega-
tivações que estavam repre-
sadas entraram na base de 
dados. Do total de empresas 

que conseguiram sair da lista 
de inadimplentes em junho, 
47% atuam no ramo do co-
mércio e 39% são do setor 
de serviços. Já as indústrias 
respondem por 10% da fatia 
total das que conseguiram 
limpar o nome.

Brasil considera 
“inaceitável” morte de 

estudante na Nicarágua

talvez mais ultrajante que é a 
das forças paramilitares contra 
os movimentos que buscam a 
reforma política do país”. A 
Nicarágua está imersa na crise 
mais sangrenta da sua história 
em tempos de paz, e a mais forte 
desde a década de 80, também 
com Ortega como presidente.

A vítima brasileira era uma 
estudante de medicina, Ray-
neia Gabrielle Lima, que mor-
reu na segunda-feira, no sul de 
Manágua, vítima de disparos 
(Agência EFE).

Marina: não ter o Centrão 
é um ‘grande ativo’

não fechou muitos acordos. Ela 
criticou o que chamou de “grande 
injustiça feita por velhos parti-
dos”. Segundo a pré-candidata, 
houve uma “união” dessas siglas 
para que “somente eles tenham 
estrutura para concorrer”.

Para a vaga de vice, a pré-
-candidata disse que o par-
tido possui “ouro da casa”, 
referindo-se ao economista 
Ricardo Paes de Barros. Ela 
também citou o presidente do 
Flamengo, Eduardo Bandeira 
de Mello, e o deputado federal 
Miro Teixeira (RJ) (AE).

Governo Central tem 
menor défi cit em três anos

aumentaram 2,2% acima da 
infl ação. No segundo semestre, 
no entanto, os gastos obrigató-
rios devem crescer por causa 
do subsídio ao preço do óleo 
diesel, em vigor após a greve 
dos caminhoneiros.

Para este ano, a meta de 
défi cit primário está estipulada 
em R$ 159 bilhões e a equipe 
econômica estima que fechará 
com défi cit de R$ 157,2 bilhões, 
com folga de R$ 1,8 bilhão. 
As despesas que mais cresce-
ram foram os investimentos 
(obras públicas e compra de 
equipamentos), que somaram 
R$ 21,266 bilhões nos seis 
primeiros meses do ano, com 
alta de 21,8% acima do IPCA 
em relação ao mesmo período 
do ano passado (ABr).

Para PGR, fi cha suja não 
poderá usar fundo eleitoral

Dodge acertou com os procu-
radores eleitorais como será a 
atuação do MPE na fi scalização 
das eleições para garantir o 
cumprimento das regras de 
fi nanciamento de campanha, 
o equilíbrio da disputa entre 
os candidatos e o combate às 
notícias falsas, as chamadas 
fake news (ABr).
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O mito das malabaristas de 
plantão 

Você já se sentiu como 

uma malabarista, 

tentando sustentar 

vários pratos ao 

mesmo tempo? Esse é 

o estereótipo de uma 

mulher bem-sucedida no 

século XXI

Uma malabarista ágil 
e precisa, capaz de 
manter os muitos as-

pectos de sua vida no ar, sem 
deixar nenhum prato cair ou 
quebrar. É o sentimento que 
acompanha as mulheres que 
buscam conciliar os avanços 
na carreira com os cuidados 
com a casa e a família, per-
petuando um ideal feminino 
de equilíbrio. Estamos longe 
de ter alcançado a igualdade 
de gêneros, mas é inegável 
os avanços conquistados nos 
últimos anos, em termos de: 
escolaridade, oportunidades 
profi ssionais, salários etc. 

No entanto, pesquisas reali-
zadas por Stevenson e Wolfers 
da Wharton School revelam 
que essas conquistas não se 
traduziram em mais felicida-
de e realização. Ao contrário, 
evidencia-se maiores níveis de 
estresse, menos qualidade de 
vida, menos jovens com desejo 
de se tornarem líderes e um 
risco potencial de perda de 
executivas. Para avançarmos 
na ambição de uma socieda-
de com oportunidades iguais 
é preciso colocar uma lente 
sobre esse tema. 

As raízes históricas dessa 
contradição surgem da crença 
de que seríamos capazes de 
realizar tudo com maestria: 
conquistar espaço no merca-
do de trabalho e a atender as 
expectativas sociais de nossos 
papéis, conquistando o tão 
sonhado equilíbrio. Ignorando 
assim, o fato de que nossas 
vidas pessoais e profi ssionais 
estão conectadas e que não so-
mos capazes de transformar o 
tempo em um recurso elástico.

Desde a era industrial, 
essa mentalidade é reforçada 
nos ambientes organizacio-
nais que consideram normal 
“deixar as questões pessoais 
em casa”. É claro, que esse 
mindset afeta também a qua-
lidade de vida dos homens. 
A diferença é que eles não 
são cobrados pela sociedade 
de cuidar da casa e da famí-
lia.  A pesquisa PNAD 2017 
revela que apesar do tempo 
dedicado a as atividades do-
mésticas e familiares terem 
crescido entre os homens, as 

mulheres dedicam, o dobro do 
tempo, chegando a 20,9 horas 
semanais.

Um estudo conduzido por 
pesquisadoras da UFSCar con-
cluiu que esta divisão desigual 
sobrecarrega as mulheres, 
prejudicando-as em relação à 
satisfação com o desempenho 
profi ssional, familiar e bem-es-
tar geral. A pesquisa relata que 
para ter tempo para questões 
familiares, elas reduzem o des-
canso, as atividades sociais e o 
cuidado com a própria saúde 
física. No pano de fundo, estão 
crenças femininas arraigadas 
que se transformaram em 
verdadeiras armadilhas. Como, 
por exemplo, que é possível ter 
tudo, fazer tudo com perfeição 
e ser multitarefa. 

Hoje somente 40% das 
mulheres que entram nas or-
ganizações, aspiram se tornar 
executivas. É o chamado gap 
de ambição de liderança femi-
nina de acordo com a pesquisa 
Women in the Workplace 2015. 
Mesmo entre as que querem, 
há uma preocupação se serão 
capazes de gerenciar tudo. 
Quando o foco são as que estão 
em posições executivas, há 
relatos sobre os desafi os de 
realizar um trabalho perfeito, a 
culpa por não conseguir equili-
brar vida pessoal e profi ssional 
e a ambivalência frente ao po-
der, conforme artigo publicado 
em 2018 pela Korn Ferry.

Outro olhar recai sobre o 
conceito de sucesso. De acor-
do com a expert em liderança 
feminina Sally Helgesen o 
coach Marshall Goldsmith, 
apesar de ser um atributo de 
valoração individual, ele ten-
de a variar com o gênero. Para 
os homens e as organizações, 
conquistar remuneração atra-
tivas e posições de destaque 
são os principais indicadores 
de sucesso. 

Já as mulheres bem-suce-
didas, consideram dinheiro 
e posição importantes, mas 
tendem a atribuir um alto valor 
também à qualidade de suas 
vidas, ao propósito e impacto 
de suas contribuições. As prá-
ticas organizacionais vigentes 
aliadas a essa distinta forma de 
análise de custo benefício, po-
dem tornar as executivas mais 
propensas a deixar empregos 
que ofereçam altos salários 
e posições de destaque, mas 
que comprometam de forma 
signifi cativa suas qualidades 
de vida.

(*) - É consultora, mentora, coach 
executiva e membro do Grupo Nikaia.

Andreia Junqueira (*)
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O Ophiocordyceps Sinen-
sis é um pequeno fungo 
parasita que cresce den-

tro de uma variedade de lagarta 
dentro da terra no Himalaia e 
que termina saindo à superfície 
em forma de caule fi no.

Trata-se de um estranho 
fungo conhecido como “o 
Viagra do Himalaia” pelos seus 
efeitos afrodisíacos, ao qual 
são atribuídas propriedades 
curativas e que tem múltiplas 
aplicações na medicina tradi-
cional chinesa. A alta demanda 
pelo produto na região fez com 
que o preço tenha passado 
de US$ 5 por quilo em 1992 a 
US$ 1,4 mil em 2002. Em 2012, 
um quilo chegou a valer US$ 
100 mil na China e, segundo 
dados do Banco Central do 
Nepal (NRB), em 2016 foram 
pagos US$ 130 mil por quilo 
em Cingapura.

O NRB estima que o Nepal 
arrecadou cerca de US$ 50 
milhões em 2016 pela venda 
do fungo, do qual estima-se 
que haja uma produção mundial 
de entre 83 e 183 toneladas e 
movimenta entre US$ 5 bilhões 
e US$ 11 bilhões anuais. No 

São necessários entre 1.800 ou 2000 cogumelos para reunir um quilo que, em Katmandu,

pode custar aproximadamente uns 62 mil reais.

A nutricionista Maria Rosa 
Rodrigues, 32 anos, é mãe 
do Leonardo, de 4 anos, e da 
Beatriz, de 1 ano e 11 meses. 
Pouco antes do primogênito 
completar 30 dias de vida, ela 
perdeu o pai em um acidente 
de trânsito. E, mesmo em meio 
à tristeza e às difi culdades, 
decidiu que não desistiria de 
amamentar o bebê. “Resolvi 
focar no meu amor pelo meu 
fi lho. E, naquele momento da 
amamentação, eu era feliz”, 
contou. Leonardo mamou até 
quase 2 anos, quando parou 
por conta própria, sem ter 
de passar pelo chamado des-
mame forçado. A irmã caçula, 
Beatriz, segue mamando até 
hoje, às vésperas do segundo 
aniversário. 

A história de superação 
de Maria Rosa se repete 
em cada uma das mães que 
participaram da cerimônia 
de lançamento da Campanha 
de Aleitamento Materno. A 
atriz e madrinha da cam-
panha, Sheron Menezzes, 
compareceu ao evento acom-
panhada do fi lho Benjamin, 
de 9 meses. “É importante 
para mim estar aqui, em-
prestando a nossa imagem 
e conscientizando pessoas”, 
disse. “Amamento o Ben em 
qualquer lugar. Se meu fi lho 

“Amamentar é doar aquilo que é seu, que é gratuito, que é amor 

e que ajuda a salvar vidas”, disse o ministro Gilberto Occhi.
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O “yarsagumba”, que em 

tibetano signifi ca “erva de 

verão, verme de inverno”, só 

pode ser colhido durante os 

meses de junho e julho.
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Nepaleses saem à procura 
do “Viagra do Himalaia”

Quando a neve começa a derreter no noroeste do Nepal, os colégios fecham e as pessoas deixam tudo, 
não pelo bom tempo e nem pela chegada de uma festividade, mas porque é o momento de buscar o 
yarsagumba, um pequeno fungo que cresce a partir de uma lagarta e que vale preço de ouro

entanto, o preço no Nepal já 
não é o que costumava ser. 
Um exportador deste fungo, 
Jitendra Jhakri, indicou que a 
demanda diminuiu nos últimos 
anos, ao mesmo tempo em que 
a produção no Butão, na Índia 
e inclusive na China aumentou, 
o que fez com que a produção 
do fungo tenha caído.

“Há uma grande concorrên-
cia no mercado. Há cinco anos 
vendíamos um quilo de yarsa 
por entre US$ 50 mil e US$ 60 
mil, dependendo da qualidade, 
em Katmandu”, relatou à Efe o 
comerciante Rabindra Neupa-
ne na capital nepalesa. “Agora 
podemos conseguir entre US$ 
35 mil e US$ 40 mil por quilo”, 
acrescentou, ao explicar que a 
quantidade de oferta aumentou 
e isso faz com que o preço caia.

A qualidade segue, no en-
tanto, determinando o preço 
fi nal no mercado, no qual se 
busca que o fungo seja o mais 

dourado possível. E na busca do 
ouro vegetal saíram dezenas de 
milhares de habitantes dos dis-
tritos de Rukum, Mugu, Dolpa 
e Bajhang na semana passada, 
no começo de uma temporada 
que lhes manterá durante um 
mês ajoelhados em busca dos 
talos a altitudes de entre 3.500 
e 5.500 metros.

“Todos os colégios fecharam. 
Não podemos deter os estu-
dantes porque o dinheiro que 
conseguirão em um mês os fará 
sobreviver durante todo o ano”, 
disse à Efe o chefe administra-
tivo do Comitê de Coordenação 
do Distrito de Dolpa, Krishna 
Lamsal. As obras e trabalhos 
nos povoados param e as 
cidades ficam virtualmente 
paralisadas durante o tempo da 
colheita. “Dolpa se transformou 
em fonte de renda para muitos 
nepaleses que vivem na remota 
região montanhosa”, ressaltou.

Em média, uma pessoa pode 

conseguir cerca de US$ 3 mil 
por temporada, três vezes o 
salário médio anual no Nepal. 
Mas nem tudo é tão simples: 
pessoas de camadas sociais 
humildes com pouco ou quase 
sem nenhum equipamento 
correm o risco de morrer por 
falta de oxigênio ou de adoecer 
pelas baixas temperaturas de 
uma zona pela qual devem su-
bir andando continuadamente 
durante três ou quatro dias até 
chegar aos fungos.

O chefe administrativo do 
Comitê de Coordenação do 
Distrito de Dolpa, Krishna La-
msal, disse que três pessoas já 
morreram na última semana de-
vido ao mal de altitude. Um alto 
custo para conseguir um fungo 
que, segundo Neupane, quando 
fi nalmente é levado ao mercado 
das alturas do Himalaia é trans-
portado de helicóptero para 
que ninguém possa roubá-lo na 
estrada (Agência EFE).

Ministério da Saúde lança 
Campanha de Aleitamento Materno

tem fome, eu amamento. Não 
é vergonha não. É saúde para 
ele”, reforçou.

O representante da Opas no 
Brasil, Joaquín Molina, descre-
veu a amamentação como um 
dos gestos mais generosos que 
podem existir, ao se dirigir às 
mães reunidas no salão prin-
cipal da entidade, destacando 
que o aleitamento funciona 
como uma primeira vacina para 
o bebê, já que protege de doen-
ças potencialmente perigosas. 
Alertou, no entanto, que, nas 
Américas, pouco mais da meta-
de das crianças é amamentada 
nas primeiras horas de vida, 
enquanto apenas 39% seguem 

mamando até os 2 anos.
“Amamentar é doar aquilo 

que é seu, que é gratuito, que 
é amor e que ajuda a salvar vi-
das”, disse o ministro da Saú-
de, Gilberto Occhi. Durante a 
cerimônia, ele lembrou que, 
na próxima semana, mais de 
150 países – incluindo o Bra-
sil – participam da Semana 
Mundial da Amamentação, 
promovida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). En-
tre os desafi os no país, Occhi 
citou a ampliação de salas 
para amamentação dentro de 
empresas, instituições e nos 
próprios órgãos de governo 
(ABr).

Um levantamento realizado 
pelo Ministério da Saúde apontou 
que os motoboys são os que mais 
sofrem acidentes de trânsito 
relacionados ao trabalho, e que 
os caminhoneiros são os que 
mais vão a óbito em atividade. 
Os trabalhadores em duas rodas 
representaram 7,5% dos 118.310 
acidentes registrados entre os 
anos de 2007 e 2016. Já quando 
falamos em óbitos, os motoristas 
de caminhão corresponderam a 
13,2% das 16.568 mortes compu-
tadas no mesmo período. 

Os dados são dos Sistemas 
de Informação de Agravo e 
Notifi cações (SINAN) e do de 
Mortalidade (SIM), do Ministé-
rio da Saúde. Para chegar a esta 
constatação, foram considera-
dos os acidentes de trânsito 
ocorridos quando o trabalhador 
tem uma função que envolve 
locomoção ou quando estava 
indo ou voltando do local de tra-
balho. Em onze anos, o número 
de notifi cações de acidentes 
de transporte relacionados ao 

Motociclistas e caminhoneiros 
sofrem mais acidentes de trânsito

trabalho aumentou quase seis 
vezes, passando de 2.798 em 
2007 para 18.706 em 2016. 

Para a coordenadora-substi-
tuta de Saúde do Trabalhador, 
Élem Cristina Cruz Sampaio, 
esses acidentes tem relação 
com alguns aspectos no trabalho 
desses profi ssionais. “Eles estão 
relacionado à aspectos estrutu-
rais e organizacionais, como falta 
de adesão das normas de segu-
ranças no manejo de veículos e 
equipamentos que são utilizados 
durante esse transporte, bem 
como o fato dos trabalhadores 
terem pouca qualifi cação".

O coefi ciente de mortalidade, 
no Brasil, por acidentes de trân-
sito relacionados ao trabalho 
foi de 1,5 óbito a cada 100 mil. 
Entre os estados, destacam-se 
Rondônia (4,9), Mato Grosso 
(4,3), Paraná (3,2) e Santa 
Catarina (3,1). De acordo com 
o Ipea, essas regiões possuem 
fatores que contribuem para 
esse destaque como maior 
PIB, maior concentração de 
riquezas, de número de veícu-
los motorizados e de viagens 
refl etem no maior volume de 
tráfego e de acidentes nesses 
estados (Agência Saúde).

Livro dos Heróis da Pátria 
ganha mais 4 nomes

Os novos nomes são: Maria Quité-
ria de Jesus Medeiros, Sóror Joana 
Angélica de Jesus, Maria Felipa de 
Oliveira e João Francisco de Oliveira 
(João das Botas), que participaram 
da Independência da Bahia. A lei foi 
publicada no Diário Ofi cial da sexta-
-feira (27). O livro é feito de aço e 
reúne os nomes que se destacaram 
na defesa da liberdade do país. A 
publicação se encontra no Panteão 
da Pátria e da Liberdade Tancredo 
Neves, na Praça dos Três Poderes, 
em Brasília (ABr).
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Quatro formas de 
mitigar as fraudes
em seu negócio

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de julho de 2018 

A - Mulheres Empreendedoras
A empresária mineira Rosana Marques, fundadora da Ouseuse, é fi nalista 
do Empretec Women in Business Awards 2018, prêmio conferido pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Comércio 
(Unctad), um reconhecimento às mulheres empreendedoras, que te-
nham participado do Empretec e que transformaram as comunidades 
onde atuam. O programa Empretec teve início em 1988 e já capacitou 
400 mil pessoas em mais de 40 países, com o apoio da Unctad. Rosana 
criou a confecção de moda íntima Ouseuse há 24 anos e teve grande 
participação no desenvolvimento produtivo e econômico da pequena 
cidade de Juruaia, no Sul de Minas, tornando-a um polo da confecção 
de lingeries. Saiba mais em (www.ouseuse.com.br).

B - Decoração e Presentes
Entre os dias 16 e 18 agosto acontece, no Centro de Convenções Frei 
Caneca, a 32ª edição da Craft Design, uma das principais feiras de negó-
cios, tendências, decoração, design, artes e presentes. A feira tem como 
premissa repensar e renovar, e por isso, nesta edição, foi repaginada e 
com novo formato. 70% dos expositores são formados por novos nomes 
com diferentes ideias e soluções que trazem fôlego a um mercado cada 
vez mais competitivo e dinâmico. Utilitários, presentes, soluções para 
bem servir, moda, acessórios, papelaria, artigos infantis e têxteis, formam 
o mix de produtos que a feira oferece. Os expositores são escolhidos 
com critério na seleção e apresentados como uma vitrine para canais 
de distribuição de todo o País com a visita de lojistas, arquitetos, deco-
radores e empresários (www.craftdesign.com.br).

C - Educadores e Estudantes
O concurso cultural ‘Prêmio Instituto Criativo de Educação, Criativi-
dade e Inovação’, a maior premiação educacional do Brasil, apresenta 
projetos criativos e inovadores de educadores e estudantes, é gratuito 
e está com as inscrições abertas até o dia 22 de setembro. Além das 
categorias de Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II, Ensino 
Médio e Educação de Jovens e Adultos, que são tradicionais da educação 
formal, o evento traz a novidade das categorias Xadrez e Hipnoterapia. 
A ideia é a de apresentar os projetos de educadores e estudantes capa-
zes de solucionar problemas do dia a dia, de forma autêntica, criativa e 
inovadora. Mais informações: (http://institutocriativo.org.br/concurso).

D - Canudos Plásticos
A Walt Disney Company anunciou ontem (26) que eliminará os canudos, 
mexedores e palitos de sorvete plásticos de todos seus parques temáticos 
do mundo até a primeira metade de 2019, alegando motivos de sustentabi-
lidade ambiental. Com exceção do parque de Tóquio, que não está incluso 
no plano, essa medida eliminará mais de 175 milhões de canudos e 13 
milhões de mexedores plásticos/ano. O comunicado veio logo depois que 
a rede norte-americana de cafeterias Starbucks anunciou que eliminará os 
canudos plásticos de todas as suas 28 mil lojas em todo o mundo, até 2020. 
O McDonald’s também revelou que substituirá o uso de canudos plásticos 
por canudos de papel em seus restaurantes do Reino Unido e da Irlanda.

E - Tecnologia de Alimentos
A 26ª edição do Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
ocorre de 13 a 16 de agosto, em Belém. O tema: “O Uso Consciente da 
Biodiversidade: Perspectivas para o Avanço da Ciência e Tecnologia de 
Alimentos”. Serão discutidos os principais aspectos que visam à utilização 
plena da biodiversidade por meio de processos e/ou tecnologias limpas 
e com baixo impacto ambiental com o intuito de desenvolver inovação e 
sustentabilidade na produção de alimentos seguros e de qualidade. Terá 
programação científi ca com a participação de representantes dos mais 
diversos setores da área de alimentos e oferecerá minicursos e apresenta-
ção de trabalhos científi cos. Mais informações: (http://cbcta2018.com.br). 

F - Máquinas e Equipamentos
Conhecer os desafi os do setor diante das novas tecnologias disruptivas 
e como eles poderão evoluir com a digitalização nos próximos anos, 
será o foco do evento ‘Indústria 2027: riscos e oportunidades do Brasil 
diante de inovações disruptivas‘, que será realizado no dia 2 de agosto, 
das 13h30 às 17h, na sede da ABIMAQ. Os professores Luciano Coutinho 
(Unicamp), João Carlos Ferraz  (UFRJ) e Rodrigo Sabbatini (Facamp) 
farão apresentação do estudo Indústria 2027, que foi desenvolvido para 
a CNI, por iniciativa da MEI – Mobilização Empresarial para Inovação.

G - Startups e o Varejo 
Acelerar o desenvolvimento do ecossistema de startups, trazer soluções 
mais inovadoras para o varejo, aproximar e gerar networking entre star-

tups e investidores, fomentar o empreendedorismo, estimular o desen-
volvimento da inovação tecnológica no ambiente produtivo e incentivar 
o surgimento de casos de sucesso que tenham efeito demonstrativo e 
multiplicador. Esses são os objetivos do “Start me up”, concurso que 
irá premiar as melhores startups com negócios voltados ao varejo e 
consumo do país e que acontece dentro do Latam Retail Show, o mais 
completo evento para o mercado varejista da América Latina, que será 
realizado entre os dias 28 e 30 de agosto, no Expo Center Norte. Saiba 
mais em (www.latamretailshow.com.br).

H - Exportar para Sustentar
O Congresso Brasileiro do Agronegócio, que será promovido pela  As-
sociação Brasileira do Agronegócio e B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, no dia 
6 de agosto, no Sheraton WTC São Paulo Hotel, das 8h às 19h, terá o 
embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral como principal 
palestrante. Em sua fala, o diplomata abordará o tema ‘Geopolítica e 
Mercado Internacional: Impactos para o Brasil’, que está alinhado com 
a temática central do evento que é ‘Exportar para Sustentar’. Outros 
temas: Fontes de Financiamento para o Agronegócio; Comércio Ex-
terior: Limites e Oportunidades; e Novo Governo e Prioridades. Mais 
informações: (www.cbaabagb3.com.br).

I - Marcas e Clientes
Provocar uma grande conversa sobre Experiência e compartilhar con-
teúdo relevante para profi ssionais interessados pela constante trans-
formação da relação entre marcas e clientes. Esses são os objetivos do 
Adobe Experience House – evento que acontece entre 31 de julho a 2 
de agosto, na Escola Britânica de Artes Criativas (R. Mourato Coelho, 
1404 - Pinheiros), e que receberá importantes nomes do marketing 
digital, além de grandes empresas e escolas de tecnologia e negócios. 
O evento também trará o premiado infografi sta Luiz Iria, que falará so-
bre ‘os segredos de uma comunicação efi caz’, além de outros diversos 
workshops e briefi ng sessions, com a participação de clientes, parceiros 
e grandes empresas. Saiba mais: (www.adobe.com.br).

J - Morte Digital 
Lançado ofi cialmente pela startup WebTech Brasil em 2015, o site Morte 
Digital foi criado para auxiliar quem deseja pôr fi m à presença digital de 
usuários falecidos e pessoas que queiram planejar a sua própria morte 
digital (herdeiro digital). De posse do Atestado de Óbito e devidamente 
autorizados, o site efetua o contato com as empresas provedoras dos 
serviços de contas e efetiva o encerramento das mesmas, ou, ainda, 
converte as contas em um memorial, caso seja a decisão do solicitante. 
Outro serviços é a Nota de Falecimento, que permite às pessoas publi-
carem uma comunicação de falecimento de um parente ou amigo. Além 
de ser replicado nas redes sociais, fi ca registrado em um banco de dados 
público. Saiba mais em: (www.mortedigital.com.br).

A - Mulheres Empreendedoras
A empresária mineira Rosana Marques, fundadora da Ouseuse, é fi nalista 

D - Canudos Plásticos
A Walt Disney Company anunciou ontem (26) que eliminará os canudos, 

Não é exagero dizer 

que os dados se 

transformaram em 

um dos ativos mais 

importantes para 

qualquer empresa

A quantidade cada vez 
mais crescente de in-
formações no mun-

do digital permitiu que os 
executivos tivessem mais 
ferramentas e conhecimen-
to para tomarem decisões 
estratégicas de forma mais 
assertiva e efi ciente. Mas essa 
importância é acompanhada 
de um perigo que passou a 
incomodar as organizações 
nos últimos anos: as tentativas 
de fraude e os riscos inerentes 
aos ataques cibernéticos.

O último Relatório Global 
de Fraude & Risco, realizado 
pela Kroll no início de 2018, 
mostra que 84% das empresas 
sofreram com ao menos uma 
fraude nos 12 meses anterio-
res à pesquisa. No Brasil, o 
índice é o mesmo, mas chama a 
atenção os principais respon-
sáveis pelos ataques. Diante 
desse cenário, é preciso adotar 
medidas para reduzir esses 
números e garantir que todas 
os dados da empresa fi quem 
seguros. Confi ra quatro for-
mas de lidar com essa questão:
 • Sistema antifraude: hoje, 

qualquer empresa precisa 
investir em um excelente 
sistema antifraude para 
proteger os dados, proces-
sos e transações realiza-
das. Essa solução deve ser 
automática, reduzindo as 
chances de uma falha hu-
mana, e oferecer análises 
rápidas que garantem efe-
tividade das ações. Assim, 
é possível checar dados do 
possível cliente quase em 
tempo real e ter a certeza 
de que as informações 
não estão incorretas ou 
manipuladas;

 • Comunicação interna 
transparente: o combate 
deve envolver todos os 

profissionais dentro da 
organização. É essencial 
formar uma equipe mul-
tidisciplinar que una os 
cientistas de dados, os 
profissionais de tecno-
logia e o departamento 
administrativo. Com essa 
prática, todos os profi s-
sionais fi cam alinhados 
com o mesmo objetivo e o 
tempo de resposta a uma 
tentativa de fraude é bem 
mais rápido.

 • Quanto mais informações, 
melhor: pode parecer 
paradoxo, mas uma for-
ma efi ciente de reduzir 
as fraudes relacionadas 
às informações é ter 
mais dados disponíveis 
em cada caso. Além de 
elementos estruturados 
encontrados em situações 
cadastrais, como nome, 
idade, endereço, busque 
fontes não-estruturadas, 
como preferências, re-
des sociais, entre outros. 
Assim, é possível traçar 
um perfil completo do 
usuário e identifi car pos-
síveis ameaças com mais 
rapidez.

 • Processos e controles 
internos: fraudes também 
decorrem de erros ope-
racionais e falhas de co-
municação – e que geram 
um prejuízo considerável 
às fi nanças da empresa. 
Para evitar isso, é preciso 
estabelecer uma rotina 
interna para auditoria e 
verifi cação de todos os 
dados. Essa prática man-
tém a base atualizada e 
protege todos os ativos 
da organização. Defina 
responsabilidades entre 
os profi ssionais e estabe-
leça um cronograma de 
análises para garantir que 
o risco seja mínimo.

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
brasileira referência em fornecimento 
de dados para as áreas de cobrança, 

call centers, risco, crédito,
antifraude, CRM e marketing

(www.unitfour.com.br).

Rafael Albuquerque (*)

A taxa do rotativo do cartão também caiu, ao chegar a 261,1% 

ao ano em junho.

A taxa de juros do cheque 
especial voltou a cair em ju-
nho, de acordo com dados do 
Banco Central (BC). A taxa 
chegou a 304,9% ao ano, com 
redução de 7 pontos percen-
tuais (pp) em relação a maio. 
Essa é a menor taxa desde 
março de 2016, quando fi cou 
em 300,8% ao ano. As regras 
do cheque especial mudaram. 
Os clientes que utilizarem 
mais de 15% do limite do 
cheque durante 30 dias conse-
cutivos vão receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa de 
juros menor que a do cheque 
especial a ser defi nida pela 
instituição fi nanceira.

A taxa do rotativo do cartão 
de crédito também caiu, ao 
chegar a 261,1% ao ano em ju-
nho, com recuo de 18,1 pp em 
relação a maio. Essa é a taxa 
para quem paga pelo menos 
o valor mínimo da fatura do 
cartão em dia. Já a taxa co-
brada dos consumidores que 
não pagaram ou atrasaram o 
pagamento mínimo da fatura 

Presidente norte-americano Donald Trump.

“À medida que os acor-
dos comerciais são 
alcançados um por 

um, vamos lidar com números 
maiores, e estes são assombro-
sos”, afi rmou Trump em um 
comparecimento na Casa Bran-
ca após a divulgação da evolução 
do PIB no segundo trimestre.

O líder ressaltou que os EUA 
estão sendo respeitados e estão 
ganhando novamente porque 
fi nalmente o país está voltan-
do ao primeiro lugar. “Somos 
a inveja econômica de todo o 
mundo”, acrescentou. Trump 
compareceu acompanhado pelo 
assessor econômico da Casa 
Branca, Larry Kudlow, e pelo 
diretor do Conselho de Assesso-
res Econômicos, Kevin Hassett, 
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Trump celebra “assombroso” 
crescimento de 4,1% do PIB

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou na sexta-feira (27) o “assombroso” 
crescimento econômico de 4,1% anual alcançado nos EUA no segundo trimestre, o maior em quatro 
anos, e afi rmou que será “muito maior” no futuro

no segundo trimestre, a maior 
taxa desde 2014, informou o 
Governo, depois de registrar um 
aumento de 2,2% no primeiro 
trimestre. Este aumento se de-
veu em grande parte à despesa 
dos consumidores, que nos EUA 
representa quase dois terços 
da atividade econômica, e que 
cresceu a uma taxa anualizada 
de 4%. Este primeiro cálculo 
do segundo trimestre sobre a 
promessa de Trump de levar o 
crescimento a uma taxa anual 
de 3%, impulsionado por um 
enorme plano de estímulo 
fi scal aprovado em dezembro 
que inclui notáveis cortes de 
impostos para as empresas e, 
em menor medida, aos traba-
lhadores (Agência EFE).

que defenderam que este ritmo 
econômico é “sustentado”.

A economia americana acele-
rou a um ritmo anual de 4,1% 

Caem os juros do cheque 
especial e rotativo do cartão

(rotativo não regular) caiu 
32,8 pp, chegando a 313,3% 
ao ano. Com isso, a taxa média 
da modalidade de crédito fi cou 
em 291,9% ao ano, com redução 
de 11,7 pp em relação a maio.

Apesar da redução das taxas 
do rotativo do cartão e do cheque 
especial, essas modalidades de 
crédito são as mais caras entre as 
oferecidas pelos bancos. A taxa do 

crédito pessoal, por exemplo, é 
mais baixa: chegou a 114,7% ao 
ano, em junho, a mesma taxa 
registrada em maio. A taxa do 
crédito consignado caiu para 
25% ao ano, com recuo de 0,4 
pp. A taxa média de juros para as 
famílias caiu 0,6 pp para 53,2% 
ao ano, em junho. A taxa média 
das empresas recuou 0,4 pp: 
agora é de 20,2% ao ano (ABr).

Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com o 
bem-estar animal, consumo por produtos com fórmulas 
naturais e menos industrializados. Os produtos halal 
- desenvolvidos de acordo com as leis islâmicas – são 
considerados confi áveis e com garantia de alta qualida-
de, porque não contém álcool e nem matérias-primas 
derivadas de alguns animais como suínos. Os produtos 
halal (signifi ca “permitido” para o consumo) utilizam 
matérias-primas 100% seguras, insumos e subsidiárias 

de processo, ou seja, são totalmente legais. 
Não afetam a saúde humana, que possuem um método 

de fabricação transparente e uma conduta comercial 
adequada e justa, em que aplicam boas práticas de fabri-
cação em seus processos. Além de alimentos e bebidas 
(não alcóolicas), os produtos halal foram concebidos 
para encontrar aplicações em vários setores. Em 2016, de 
acordo com o PEW Research Center, o valor de mercado 
global dos produtos halal totalizou aproximadamente 

US$ 45,3 bilhões de dólares e deverá aumentar em 
aproximadamente 29% até 2020. 

O Brasil é referência mundial e atualmente exporta para 
57 países islâmicos, sendo 22 países árabes. Estima-se 
que a economia halal global atinja a marca de US$ 6,4 tri-
lhões, este ano, acima dos US$ 3,2 trilhões contabilizados 
em 2012, conforme dados levantados pela Autoridade 
de Padrões e Metrologia dos Emirados Árabes. Fonte e 
mais informações: (www.cdialhalal.com.br).

Produtos halal movimentam US$ 45,3 bilhões de dólares

Intenção de Consumo 
das Famílias em queda

O Índice de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
voltou a cair em julho, marcan-
do a quarta queda consecutiva. 
No mês, o indicador atingiu os 
86,2 pontos, recuo de 3,9% na 
comparação com junho (89,7 
pontos). Apesar da sequência 
negativa, o ICF está 10,3% 
acima do patamar de julho de 
2017, que foi de 78,2 pontos. 
O ICF é apurado mensalmente 
pela FecomercioSP.

Todos os sete itens que com-
põem o ICF fi caram abaixo da 
pontuação de junho, fato que 
não ocorria desde maio de 2016, 
quando o País atravessava o 
auge da crise política, com o 
processo de impeachment. 
O maior recuo foi notado no 
item Perspectiva de consumo 
(-7,9%), que passou de 92,7 
pontos em junho para 85,4 
pontos no mês atual. 

A proporção de entrevistados 
que declarou que o nível de con-
sumo nos próximos meses de sua 
família e da população em geral 
tende a ser menor do que há um 
ano subiu de 35,6% para 41,4%. 
De acordo com a Federação, essa 
sequência negativa evidencia 
a deterioração das condições 
econômicas das famílias. 

Para a Entidade, o comércio 
ainda deve continuar mos-
trando taxas positivas no se-
gundo semestre ajudado pela 
base fraca de comparação, 
entretanto, com variações 
mais baixas de crescimento, 
consequência desse crescente 
receio das famílias no cenário 
econômico brasileiro e riscos 
no mercado de trabalho (AI/
FecomercioSP).
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Os próximos quatro 
anos serão essenciais 
Fim da Copa do Mundo 

e agora os nossos 

olhos brasileiros se 

voltam para as eleições 

presidenciais que vão 

acontecer em outubro

Não temos tempo para 
deixar passar mais qua-
tro anos para pensar-

mos em resolver a situação da 
segurança pública no Brasil. 
O Atlas da Violência de 2018 
- divulgado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea) e Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública – nos 
trouxe um recorde histórico 
de 62.517 homicídios no ano 
de 2016, batendo a marca 
alarmante de 30 homicídios 
para cada 100 habitantes. 

Se providências realmente 
efi cazes não forem tomadas, 
o cenário será catastrófi co. 
Ainda não se sabe quem serão 
realmente os candidatos, mas 
deixemos de lado as ideologias 
e embates de esquerda ou 
direita, bons e maus. Precisa-
mos prestar atenção no que 
é concreto. Em quais são as 
propostas de cada candidato. 
Precisamos focar na vida e não 
em meras discussões que mais 
parecem brigas de torcidas 
organizadas.

O que o seu candidato 
preferido pensa sobre as po-
líticas públicas voltadas para 
segurança, educação, saúde, 
saneamento básico e transpor-
te? Todos estes tópicos infl uen-
ciam diretamente no controle 
destes números absurdos da 
violência no país. É na falta 
destes direitos básicos que 
a criminalidade cresce. É no 
vácuo em que o Estado deixa 
quando não consegue prover 
o que todo o cidadão merece 
que as facções criminosas se 
enraízam e assumem o poder. 

Quando não se tem educa-
ção, não se consegue emprego, 

falta dinheiro e o tráfi co apare-
ce como ‘salvação’. Além disso, 
são necessárias propostas que 
fortaleçam todas as áreas, 
criando meios para que as 
esferas municipal, estadual e 
federal conversem e articulem 
informações. Uma política 
integrada pode diminuir o abis-
mo entre cada região do Brasil 
e construir um crescimento 
sustentável para todos. 

Na criminalidade, por exem-
plo, a troca de dados pode au-
xiliar a desbancar criminosos 
que agem em todo o país e, 
na maioria dos casos, também 
fora dos nossos limites. Logica-
mente que o problema não será 
resolvido de um dia para outro, 
mas os investimentos precisam 
ser feitos agora e nós, a popu-
lação, temos a oportunidade 
de infl uir diretamente nisso. 

É a hora de tomarmos a 
rédea da situação e ajudarmos 
o nosso país e nossos fi lhos a 
terem um futuro diferente da 
guerra que vemos todos os 
dias estampadas nos jornais. 
Para que sejamos realmente 
efi cazes, precisamos estudar as 
propostas de todos e entender 
quais se ajustam mais para 
um país digno. E depois disso 
cobrar para que elas sejam co-
locadas em prática. Deixar de 
lado as opiniões polêmicas dos 
candidatos e focar no que cada 
um pretende fazer se eleitos. 

Nos últimos dez anos, 553 
mil pessoas perderam suas 
vidas por causa da violência. 
São duas eleições e meia para 
presidente. Mais de duas opor-
tunidades, sem contar as elei-
ções para prefeito, vereador 
e senador que aconteceram 
neste meio tempo. 

Ganharemos, em outubro, 
mais uma chance para ajudar 
a mudar o nosso futuro.

 
(*) - É especialista em segurança

e diretor da CAME do Brasil
(www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, disse que não 
errou ao realizar a reunião no 
Palácio da Cidade com lideran-
ças religiosas, em que ofereceu 
cirurgias e facilidade para o 
pagamento de IPTU das igrejas. 
Afi rmou que, ainda que tivesse 
errado, deveria ser perdoado 
diante da importância de evi-
tar que idosos fi quem cegos, 
referindo-se às cirurgias de 
catarata que ofereceu durante 
o encontro. 

“Mesmo se tivesse cometido 
[um erro], o que não foi, quem 
tem coração, quem não está 
movido por interesses escusos, 
quem não está movido pelas 
próprias ambições, relevaria”, 
disse, durante evento de en-
trega de obras na Vila Kennedy. 
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O projeto, aprovado re-
centemente pela Câ-
mara, aguarda agora a 

designação de um relator na 
Comissão. Segundo o texto, 
terão prioridade para receber 
recursos do governo, por meio 
de convênios, as cidades que 
aderirem ao Programa Nacional 
de Combate ao Desperdício da 
Água e ao Plano Nacional de 
Recursos Hídricos.

Estes convênios tornam 
possível a instalação de equi-
pamentos de controle do uso 
da água em prédios comerciais, 
escolas públicas ou privadas, 
clubes, hotéis e motéis. Entre 
os equipamentos, estão tor-
neiras, privadas e chuveiros 
com desligamento automáti-
co; privadas com volume de 
descarga reduzido; e torneiras 
com acionamento restrito nas 
áreas externas. Também fi ca 
prevista a captação, nos edifí-

A proposta também prevê campanhas de conscientização à 

população para que não desperdicem água em seu uso cotidiano.
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Dia da Síndrome 
de Edwards

O Dia Nacional de Conscien-
tização sobre a Síndrome de 
Edwards pode ser incluído no 
calendário ofi cial nacional. É o 
que prevê o projeto do Senado, 
que aguarda relatório na Co-
missão de Educação, Cultura 
e Esporte (CE). A síndrome 
de Edwards é resultante de 
uma condição genética que se 
verifi ca em um em cada oito 
mil nascidos, principalmente 
meninas. Depois da síndrome 
de Down, é a mais frequente 
na população. 

A síndrome de Edwards resul-
ta em malformações congênitas 
que afetam cérebro, coração, 
rins e aparelho gastrointestinal. 
A expectativa de vida difi cil-
mente ultrapassa os dois anos 
de idade. Pelo projeto, o Dia 
Nacional de Conscientização 
sobre a Síndrome de Edwards 
será celebrado todos os anos 
em 6 de maio. Na data, o poder 
público promoverá iniciativas 
sociais, de pesquisa científi ca, 
culturais e de assistência so-
cial e à saúde de familiares e 
pacientes da síndrome.

Na justifi cação, o autor, sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), ressalta que o objetivo é 
promover a visibilidade de um 
tema tão relevante de saúde 
pública. Como o projeto é ter-
minativo na CE, caso aprovado, 
segue direto para a Câmara, a 
não ser que haja recurso para 
que seja votado no Plenário 
(Ag.Senado).

Está na Comissão de Infra-
estrutura (CI) do Senado o 
projeto que torna obrigatória a 
adoção, nas instalações elétri-
cas de baixa tensão de edifi ca-
ções, de medidas de proteção 
previstas em normas técnicas 
que impeçam a ocorrência 
de choques elétricos fatais. A 
proposta aguarda a designação 
de relator.

O projeto estabelece o prazo 
de dois anos para a implemen-
tação dessas medidas em novas 
edifi cações, e de cinco anos 
para a adaptação das cons-
truções antigas. A proposta 
foi aprovada na Câmara com 
uma emenda que retirou do 
texto original a especifi cação 
do uso de equipamento contra 
choques elétricos (disposi-
tivo de proteção a corrente 

diferencial-residual ou DR), 
obrigatoriedade prevista na 
Norma 5410 da ABNT. 

O argumento é de que o DR 
é importante para garantir 
a segurança das pessoas em 
contato com a rede elétrica 
de uma edifi cação, mas não 
é o único meio para proteção 
contra choques. Para reforçar a 
preocupação com a elevada in-
cidência de choques elétricos, 
o autor da proposta, deputado 
Rogério Peninha Mendonça 
(MDB-SC), cita, na justifi ca-
ção, estudo da Associação 
Brasileira de Conscientização 
para os Perigos da Eletricidade 
(Abracopel), relativos a 2013, 
segundo os quais houve uma 
média de quase dois óbitos por 
dia e a morte de 126 crianças 
e adolescentes (Ag.Senado).

 Em 2013 houve média de quase dois óbitos por dia e a morte de 

126 crianças e adolescentes.

Edney Souza

Usuários de marca-passo ou 
próteses metálicas poderão 
ser dispensados de passar por 
equipamentos que empregam 
radiação eletromagnética 
ou de detecção de metais. A 
possibilidade está no projeto 
da Câmara que aguarda aná-
lise na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado. Hoje, não 
existe uma lei específi ca sobre 
o tema. Locais que usam o 
dispositivo defi nem as condi-
ções do acesso dessas pessoas 
por meio de comunicados ou 
regulamentos internos.

Pelo projeto, pessoas com 
marca-passo que comprovem 
essa condição com atestado 
médico não deverão ser obri-
gadas a passar pelos detec-
tores, já que a radiação pode 
afetar o funcionamento dos 
aparelhos, trazendo riscos à 
saúde. Essas pessoas poderão, 
no entanto, ser submetidas a 
revista individualizada em sala 
reservada, sendo o revistador 
do mesmo sexo do revistado.

Locais que usam o dispositivo defi nem as condições do acesso 

por meio de comunicados.
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Isenção de IR 
para doadores 
de medula 
óssea

Projeto em tramitação na Câ-
mara dos Deputados concede 
isenção do Imposto de Renda 
para a pessoa física que doar 
medula óssea. O benefício será 
concedido no ano da doação. 
A proposta é de autoria do 
deputado Nivaldo Albuquerque 
(PTB-AL). O texto altera a Lei 
7.713/88, que concede isenção 
do tributo para um rol de pes-
soas acometidas de doenças 
graves, como neoplasia maligna 
(câncer), cegueira, hanseníase 
e tuberculose.

Com o projeto, Nivaldo quer 
estender o benefício para doa-
dores de medula como forma 
de estimular a doação no País. 
“Apesar de, na última década, 
o número de doadores [de me-
dula óssea] ter crescido signifi -
cativamente, ainda é pequeno 
se considerada a diversidade 
genética do povo brasileiro”, 
disse o deputado.

“Acreditamos que a conces-
são de isenção contribuirá para 
ampliar ainda mais a probabili-
dade de o paciente que necessi-
ta de um transplante encontrar 
um doador compatível”, com-
pleta Nivaldo. O projeto será 
analisado em caráter conclusivo 
pelas comissões de Seguridade 
Social e Família; Finanças e 
Tributação; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

O estágio profissional de 
estudante de Direito poderá 
ter duração de três anos e ser 
realizado a partir do terceiro 
ano do curso. É o que deter-
mina o projeto do deputado 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados. A proposta altera o 
Estatuto da Advocacia.

Atualmente, o estágio é de 
dois anos e é realizado nos dois 
últimos anos do curso (quarto e 
quinto anos). Para Pacheco, já a 
partir do terceiro ano do curso (ou 

quinto semestre), o graduando 
encontra-se em condições de 
exercer o estágio supervisionado.

“Quanto mais cedo o estagi-
ário envolver-se com a prática 
da advocacia supervisionada, 
mais bem preparado estará 
tanto para o futuro Exame da 
Ordem dos Advogados quanto 
para o mercado de trabalho”, 
diz. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, será 
analisado pelas comissões de 
Educação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Proposta tenta mudar a forma 
como o país lida com a água

Está em análise na Comissão de Transparência, e Defesa do Consumidor uma proposta que estabelece 
no país a Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício da Água

nal de Águas (ANA) divulgou o 
relatório apontando a gravidade 
que assumiu o cenário de crise 
nesta área em diversas regiões 
do país.

A agência alerta que as secas 
e estiagens observadas desde 
2012 tem prejudicado de forma 
signifi cativa a oferta de água 
para abastecimento público 
e para setores que dependem 
do volume nos reservatórios, 
como a irrigação, a geração 
de energia hidrelétrica e a 
navegação. Com escassez de 
água, a produção de bens di-
minui, o que leva a economia a 
desaquecer. Com a diminuição 
das vazões nos rios, as hidre-
létricas geram menos energia 
e a produção exige mais das 
termelétricas, o que torna a 
energia mais cara. O transporte 
pelos rios também é inviabili-
zado em diversos locais (Ag.
Senado).

cios, de água das chuvas para 
regar jardins e lavar veículos, 
calçadas e pisos.

A proposta também prevê 
campanhas de conscientiza-
ção à população para que não 
desperdicem água em seu uso 

cotidiano. E ações visando o 
uso efi ciente em sistemas de sa-
neamento ambiental, inclusive 
pelos consumidores, segundo 
uma visão integrada de utiliza-
ção destes recursos. No fi nal do 
ano passado, a Agência Nacio-

Usuário de marca-passo e 
sua passagem por detector

As mesmas regras se aplicam 
às pessoas com próteses que 
contenham metal, mas para 
elas a revista individualizada é 
obrigatória. Desta forma, será 
resguardada a segurança do 
ambiente que se quer proteger 
sem constrangimentos, diz a 
deputada Mariana Carvalho 
(PSDB-RO) na justifi cativa de 

sua proposta. O projeto de-
termina que os equipamentos 
de detecção deverão conter 
sinalização de advertência 
sobre os possíveis riscos para 
a saúde dos usuários de apa-
relho de marca-passo.

O texto aguarda o relatório 
do senador Sérgio Petecão 
(Ag.Senado).

Medida contra choque 
poderá ser obrigatória

Crivella diz que não errou 
ao reunir fi éis na prefeitura

Segundo o prefeito, seu encon-
tro com lideranças de igrejas 
evangélicas não foi secreto e 
que não considera problema 
anunciar na rede pública de 
saúde mutirões que a prefeitura 
está promovendo. 

Crivella também disse que 

nunca pediu para burlarem 
o sistema de saúde para pri-
vilegiar pessoas nas fi las das 
cirurgias. “Eu não tenho ne-
nhuma senha ou possibilidade 
de fazê-lo. O Sisreg (Sistema 
Nacional de Regulação) é fe-
deral”, ressaltou (ABr).

Estágio para estudante de Direito poderá 
ser de três anos

Brasília - O presidente em exercício do STF, 
ministro Dias Toffoli, não viu urgência em dois 
pedidos de liberdade formulados pela defesa do 
ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-RJ). 
Toffoli decidiu encaminhar os dois habeas corpus 
ao relator da Operação Lava Jato, ministro Edson 
Fachin, que analisará os pedidos após o fi m do 
recesso, que vai até o 31 de julho.

O objetivo da defesa de Cunha era derrubar 
duas prisões decretadas em casos distintos, sob 
a alegação de que o emedebista estaria sofrendo 
"constrangimento ilegal" em virtude do encar-
ceramento. Cunha está detido no Complexo 
Médico Penal em Pinhais, no Paraná.

Como a presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, vinha ocupando interinamente a Presi-
dência da República, coube ao vice-presidente 

da Corte, ministro Dias Toffoli, decidir nesse 
período sobre os casos considerados urgentes. 
"O caso não se enquadra na previsão do art. 13, 
inciso VIII, do Regimento Interno deste Supre-
mo Tribunal. Encaminhem-se os autos ao digno 
ministro Relator, que melhor apreciará o caso", 
decidiu Toffoli, em decisão assinada na última 
quinta-feira (26).

Em um dos pedidos, a defesa de Cunha questio-
nava a prisão preventiva decretada pelo ministro 
Edson Fachin em 17 de maio de 2017, quando 
foi defl agrada a Operação Patmos, com base na 
delação premiada do grupo J&F. Os delatores 
Joesley Batista e Ricardo Saud afi rmaram que 
compraram o silêncio de Eduardo Cunha e do 
operador Lúcio Funaro enquanto ambos estavam 
presos (AE).

Toffoli não vê urgência em habeas corpus de Cunha



Alysson Paolinelli, 

ministro da Agricultura 

entre 1974 e 1979, 

considerado o pai da 

moderna agricultura 

brasileira, costuma 

dizer que “o interior do 

Brasil já foi conhecido 

como terras-de-fazer-

longe, ou terras que 

mais serviam para 

aumentar distâncias 

que para produzir 

progresso”

É seu jeito de lembrar o 
Brasil de pouco mais de 
quatro décadas atrás, 

marcado pela imensidão inós-
pita da savana tropical, de solos 
ácidos, pobres e degradados 
– “um vazio a se perder no 
horizonte”, conforme lembra. 
Sem saber de que forma domar 
grande parte das suas terras 
para a agricultura, o Brasil era 
obrigado a comprar lá fora um 
terço dos alimentos de que 
precisava, e colocar comida 
na mesa custava perto de 45% 
da renda das nossas famílias. 

Ciência e empreendedoris-
mo mudaram radicalmente 
essa realidade. Tecnologias de 
manejo transformaram nossos 
solos pobres em terra fértil. 
A tropicalização dos cultivos, 
com ciclos diferenciados, nos 
permitiu aproveitar terras em 
todas as condições climáti-
cas. Os manejos e as práticas 
sustentáveis que desenvolve-
mos se tornaram um arsenal 
de defesa ambiental. Com 
dinamismo empreendedor, 
os agricultores brasileiros 
souberam combinar esses 
conhecimentos e tornaram as 
safras do Brasil essenciais para 
a segurança alimentar do País 
e do mundo. 

A produção brasileira de 
grãos saltou cerca de 400% 
nos últimos 40 anos, enquanto 
a área efetivamente semeada 
aumentou apenas 40%. O 
resultado é que hoje a popu-
lação brasileira não gasta mais 
do que 13% de sua renda em 
alimentação, e o país se tornou 
também um grande player de 
exportação mundial. A ciência 
e os agricultores brasileiros são 
reconhecidos e celebrados em 
todo o mundo também por isso.

Para comemorar os 100 
anos da criação do Ministério 
da Agricultura, o presidente 
Juscelino Kubitschek determi-
nou, em 1960, que 28 de julho 
passasse a ser comemorado o 
Dia do Agricultor. Nada mais 
justo que eleger um dia para se 
reverenciar o trabalho árduo, 
a dedicação, a perseverança e 
o compromisso desses brasi-
leiros que cumprem uma das 
funções mais nobres na socie-
dade – alimentar as pessoas. 

E o fazem tendo que enfren-
tar múltiplos fatores incontro-
láveis, como o clima, as pragas 
e as incertezas dos mercados. 
Se já era importante home-
nagear os nossos agricultores 
nos anos 1960, reconhecê-
-los e encorajá-los hoje é um 
imperativo, considerando a 
importância que a agricultura 
ganhou para a economia e a 
sociedade brasileira.

Os agricultores estão entre 
os principais geradores de 
riquezas para o Brasil. A agri-
cultura no Brasil contribuiu 
com 23,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país em 2017. 
No mesmo ano, nossos agri-
cultores ajudaram o Brasil a 
exportar o equivalente a U$ 
96 bilhões em produtos agro-
pecuários para mais de 150 
mercados ao redor do globo. 

As fazendas brasileiras pro-
duzem o sufi ciente para ali-
mentar quatro vezes a nossa 
população, ou mais de 850 
milhões de pessoas ao redor 
do globo. Entre 1997 e 2017, os 
agricultores contribuíram com 
a exportação de incríveis 1,23 
trilhões de dólares, fazendo da 
agricultura o setor que mais 
impactou a balança comercial 
e a geração de riquezas no País. 

A partir do esforço dos nos-
sos agricultores — sejam eles 
grandes, médios ou pequenos 
—, milhões de empregos 
são gerados diretamente no 
campo e, como numa reação 
em cadeia, em um sistema de 
negócios e indústrias que, por 
sua vez, envolve fornecedo-
res de insumos e serviços, a 
indústria transformadora de 
alimentos e fi bras, o sistema 
de armazenagem e transporte, 
máquinas e equipamentos, até 
as indústrias de laticínios, be-
bidas, frigorífi cos, tecelagens, 
atacadistas, supermercados 
e distribuidores de frutas e 
hortaliças frescas, entre mui-
tos outros. 

Por causa da grandeza e di-
versidade da nossa agricultura, 
o homem do campo exerce 
enorme impacto no emprego 
nas cidades e no comércio 
em todos os rincões do Bra-
sil. Olhando adiante, em um 
horizonte até 2050, quando 
teremos que dobrar a produ-
ção de alimentos, muito mais 
será exigido dos agricultores, 
pequenos, médios e grandes, 
todos essenciais para a inten-
sifi cação do uso das terras já 
destinadas à produção, além 
de expansão das fazendas, 
com rigoroso balizamento na 
sustentabilidade. 

O Brasil tem enorme poten-
cial para ampliar sua produção 
de alimentos em virtude das 
favoráveis condições climá-
ticas, da topografi a relativa-
mente plana e de uma grande 
disponibilidade de áreas aptas 
a múltiplos empreendimentos 
sustentáveis. Por isso, será 
essencial assegurar que os agri-
cultores brasileiros disponham 
de meios para seguirem sendo 
ousados, empreendedores e 
bons administradores da terra, 
fornecendo alimentos saudá-
veis, seguros, culturalmente 
adequados e acessíveis para 
todos. 

Promover condições de 
vida dignas aos agricultores, 
aos trabalhadores do campo e 
suas famílias, além de proteção 
aos recursos naturais, é um 
imperativo em um país com 
clara vocação agrícola como o 
nosso Brasil. 

Com agricultores motivados 
e fortalecidos, o campo brasi-
leiro seguirá contribuindo para 
a construção de um conceito de 
País contemporâneo, focado 
no uso inteligente dos recursos 
naturais, na regularidade do 
abastecimento, no progresso 
e no bem-estar das pessoas, 
e na segurança alimentar e 
nutricional, que contribuirão 
para a paz em âmbito global.

 
(*) - Presidente da Embrapa; (**) - 

Presidente da Conab. 

Agricultor, a mais 
nobre das profi ssões

Maurício Antônio Lopes (*) e
Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra (**) 
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SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2018

ADMISSÃO DE SECRETARIA NA PF
Dentista que possui consultório odontológico necessita admitir secre-
tária, deverá efetuar a admissão na pessoa física, quais os encargos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO POSSUI VÁRIAS ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES 
DURANTE O ANO, POR DIVERSOS MOTIVOS DE INDISCIPLINA E INSU-
BORDINAÇÃO, COMO PROCEDER PARA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA?

Sendo as punições administrativas (suspensão e advertência) relacio-
nadas ao mesmo motivo, tendo em vista o artigo 482 da CLT, é possível 
a justa causa já que a empresa tem em arquivo referidas notificações 
com o ciente do empregado, e os cartões ou folhas de ponto que acusam 
o descumprimento de horário de trabalho.

ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
Existe prazo legal para o funcionário entregar a empresa o atestado 
médico quando ele falta ao trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONVERSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO
Funcionários que já gozaram 10 dias em descanso, ficando um saldo 
de 20 dias, programados antes da reforma trabalhista, os 10 dias em 
descanso + 10 em abono. Como proceder com a conversão do abono 
pecuniário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO PELO INSS (ACIMA DE 15 DIAS) POR 
DOENÇA NÃO RELACIONADA AO TRABALHO DEVE SER INFORMADO 
NA SEFIP TODOS OS MESES?  

Esclarecemos que o empregado dever ser informado quando do afas-
tamento e quando do retorno, nos meses que perdurar o afastamento 
não há informação deste empregado.

PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Licença maternidade quem deve pagar a empresa, deve ser aba-
tido na Guia do INSS e na GFIP, em que momento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

10ª VFP - Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1013286-10.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Olavo Zampol Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - 
CPTM move uma ação de Desapropriação contra MONICA FERREIRA BUONANATO, JOHNATAN 
WILLIAN BUONANATO BARROS e LUCAS BUONANATO BARROS, objetivando a área de 
100,72m², concernente ao móvel localizado na Av. Paulo Guilger Reimberg, 985, Jardim Campinas, 
contribuinte 178.102.0012-6, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 61.477 de 
04/09/2015. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2018. 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

E DE 2016 - (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

Gustavo Pereira Artuzo
Diretor Financeiro - CPF 045.089.566-10

Melina Correa Lombardi
Contadora 1SP251344/O-3 - CPF: 309.978.198-39

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS,
BEM COMO O PARECER DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES, ENCONTRAM-SE
NA SEDE DA SOCIEDADE.

DFS HOLDING S.A.
CNPJ nº 22.932.699/0001-60 - NIRE 35300480201

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 
2016 - (Em Milhares de Reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM DE 31 DE DEZEMBRO

DE 2017 E DE 2016 - (Em milhares de reais - R$)

 Controladora  Consolidado 
Ativo Nota 2017 2016 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 116 7.564 44.625 36.170 
Contas a receber 4 - - 63.561 56.115 
Estoque de mercadorias 5 - - 79.223 70.928 
Impostos a recuperar 175 99 4.466 3.133 
Adiant. a fornecedores - - - 23 
Outros créditos 1.887 82 4.239 994 
Total do ativo circulante 2.178 7.745 196.114 167.363 
Não Circulante
Depósitos judiciais - - 2.377 2.071 
Imposto de renda e 
contriuição social diferidos 17 b) - - 2.750 1.694 
Outros créditos - - 7 19 
Investimentos 6 167.481 74.632 - - 
Ágio na aquisição de invest. 6 20.859 24.048 - - 
Imobilizado 7 745 99 30.498 24.855 
Intangível 8 5 - 41.227 45.356 
Total do ativo não circulante 189.090 98.779 76.859 73.995 
Total do Ativo 191.268 106.524 272.973 241.358 
Passivo e Patrimônio 
Líquido
Circulante

11 - - 554 1.254 
Fornecedores 10 - - 50.956 30.923 
Obrigações trabalhistas 4.804 3.821 12.128 9.284 
Lucros e dividendos a pagar 13 - - 13.395 13.038 
Impostos a recolher 25 8 3.947 6.174 
Juros sobre capital próprio - - 310 310 
Tributos parcelados - - - 62 
Outras contas a pagar 5.606 43 8.909 2.473 
Total do passivo circulante 10.435 3.872 90.199 63.518 
Não Circulante    

11 - - 1.159 1.716 
Provisão para riscos 
tributários, trabalhistas e cíveis 12 - - 782 886 
Lucros e dividendos a pagar 13 - - - 12.500 
Total do passivo não 
circulante - - 1.941 15.102 
Patrimônio Líquido    
Capital social integralizado 13 272.036 100.936 272.036 100.936 
Transações entre sócios (102.450) - (102.450) - 
Lucros (Prejuízos) 
acumulados 11.247 1.716 11.247 1.716 
Total do patrimônio líquido 
dos acionistas controladores 180.833 102.652 180.833 102.652 
Participação de não 
controladores - - - 60.086 
Total do patrimônio liquido 180.833 102.652 180.833 162.738 
Total do Passivo e 
Patrimônio Líquido 191.268 106.524 272.973 241.358 

Controladora  Consolidado 
Nota 2017 2016 2017 2016

Receita Líquida 14 - - 823.521 534.579 
Custo das mercadorias 
vendidas 15 - - (638.684) (408.395)
Custo dos serviços prestados 15 - - (14.517) (13.389)
Lucro Bruto - - 170.320 112.795 
Receitas (Despesas) 
Operacionais       
Despesas gerais e 
administrativas 15 (15.086) (13.503) (138.843) (88.514)
Outras receitas operacionais, 
líquidas 15 - - (878) 2.665 
Equivalência patrimonial 6 24.406 18.921 - - 
Lucro Operacional Antes 
do Resultado Financeiro 9.320 5.418 30.599 26.946 
Resultado Financeiro    

16 226 691 11.320 10.728 
16 (15) (68) (1.917) (3.534)

Lucro Antes do Imposto de 
Renda e da Contribuição 
Social

9.531 6.041 40.002 34.140 

Imposto de Renda e 
Contribuição Social    
Correntes 17 a) - - (13.939) (13.326)
Diferidos 17 a) - - 1.056 875 
Lucro do Exercício 9.531 6.041 27.119 21.689 
Participação dos acionistas 
controladores 9.531 6.041 
Participação dos acionistas 
não controladores 17.588 15.648 

27.119 21.689 
Lucro Básico por Ação - 
Em Reais 18 0,0518 0,0401 

Controladora Consolidado 
2017 2016 2017 2016

Lucro do Exercício 9.531 6.041 27.119 21.689 
Outros resultados abrangentes - - - - 
Resultado Abrangente Total do Exercício 9.531 6.041 27.119 21.689 
Participação dos acionistas controladores 9.531 6.041 
Participação dos acionistas não controladores 17.588 15.648 

27.119 21.689 

Atribuível aos acionistas da controladora Participação
Lucros Adiantamento de não Total do

Capital a Transações (Prejuízos para futuro contro- patrimônio
Nota Capital integralizar entre sócios acumulados) aumento de capital Total ladores líquido

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 29.000 - - (4.325) 2.000 26.675 536       27.211 
Aumento de capital em 17 de julho 13 121.500 (51.564) - - - 69.936 -        69.936 
Integralização de adiantamento para futuro 
aumento de capital 13 2.000 - - (2.000) - -                 - 
Participação de não controladores na aquisição 
de controlada - - - - - - 9.578          9.578 
Participação de não controladores em aumento 
de capital em controlada - - - - - - 24.531        24.531 
Participação de não controladores no valor 
justo dos ativos - - - - - - 9.793          9.793 
Lucro líquido do exercício - - - 6.041 - 6.041 15.648        21.689 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 150.500 (49.564) - 1.716 - 102.652 60.086     162.738 
Aumento de capital em 14 de novembro 259.646 (88.650) (102.450) - - 68.546 -        68.546 
Aumento de capital em 22 de novembro 104 - - - - 104 -             104 
Participação de não controladores no valor 
justo dos ativos - - - - - - (77.674)  (77.674)
Lucro líquido do exercício - - - 9.531 - 9.531 17.588         27.119 
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 410.250 (138.214) (102.450) 11.247 - 180.833 -     180.833 

 Controladora  Consolidado 
2017 2016 2017 2016

Fluxo de Caixa das Atividades 
Operacionais
Lucro do exercício 9.531 6.041 27.119 21.689 
Ajustes para conciliar o lucro do 
exercício
com o caixa líquido gerado pelas 
(aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização 3.227 3.204 11.180 8.068 
Baixa do ativo imobilizado e intangível - - 7 155 
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa - - 4.976 2.870 

trabalhistas, cíveis e outros - - (104) 768 

- - 102 3.427 
Equivalência patrimonial (24.406) (18.921) - - 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos - (1.056) (875)
Redução (Aumento) nos ativos 
operacionais:
Contas a receber - - (12.421) (17.712)
Estoque de mercadorias - - (8.295) 8.714 
Impostos a recuperar (76) (99) (1.333) 1.014 
Outros créditos (1.805) (82) (3.037) 31 
Adiantamentos a fornecedores - - 23 51 
Depósitos judiciais - - (306) 14 
Aumento (Redução) nos passivos 
operacionais:
Fornecedores - - 20.033 8.360 
Obrigações trabalhistas 983 1.523 2.844 2.408 
Impostos a recolher 17 8 11.277 12.972 
Tributos parcelados - - (50) (142)
Outras contas a pagar 5.563 (448) 3.813 (5.517)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais (6.966) (8.774) 54.772 46.295 
Impostos de renda e contribuição 
social pagos - - (13.504) (8.942)
Juros sobre empréstimos e - - (214) (1.017)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais (6.966) (8.774) 41.054 36.336 
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (689) (99) (12.701) (4.055)
Aumento de capital - (55.500) - - 
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (689) (55.599) (12.701) (4.055)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamento
Aumento de capital 207 69.936 - 69.936 
Distribuição de dividendos e juros sobre 
capital próprio - - (18.753) (35.697)
Pagamento de empréstimos e - - (1.145) (37.066)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado - 69.936 (19.898) (2.827)
Aumento (Redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (7.448) 5.563 8.455 29.454 
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 7.564 2.001 36.170 6.716 

116 7.564 44.625 36.170 
Aumento (Redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (7.448) 5.563 8.455 29.454 

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANNA CECILIA CAMARGO 
CORTESE, REQUERIDO POR MIGUEL BENTO CORTESE - PROCESSO Nº1016335-
75.2017.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo Dr Francisco de Assis Cricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 03/07/2018, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de ANNA CECILIA CAMARGO CORTESE, CPF 245.760.438-97, 
declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado 
como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Miguel Bento Cortese. 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 04 de julho de _2_0_1_8_. 

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026210-
49.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
HILDEBRANDO SOARES PEIXOTO, CPF 658.889.288-87, que SORANA COMERCIAL E 
IMPORTADORA LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum objetivando o recebimento 
de R$ 17.756,04 (Set/2015), referente aos reparos de funilaria e mecânica efetuados em Out/2012, no 
veículo Volkswagen JETTA, ano 2008, Placa DZG 0930, cor Preta, bem como a retirada de referido 
veículo que ainda se encontra da sede da autora, sob pena de multa diária, bem como, a condenação 
do réu ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 
tudo atualizado a data do pagamento. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.399
DISPONIBILIDADES         736
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.034

Poupança    1.034
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização   100
OUTROS CRÉDITOS      1.497

Rendas a Receber     110
Diversos    1.391
PDD - 4

OUTROS VALORES E BENS           32
Despesas Antecipadas    32

PERMANENTE           21
IMOBILIZADO DE USO   21

TOTAL  ATIVO   3.420

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.100
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             0

Ordens de pagamento em M.E.    0
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.100

Fiscais e Previdenciárias   589
Diversas    511

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.632
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.214

CONTAS DE RESULTADO       - 312
Receitas Operacionais     1.129
(Despesas Operacionais)   - 1.441

TOTAL  PASSIVO    3.420

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

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Junho de 2018

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

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

O que comprova isso é 
um estudo produzido 
pela Hays Executive, 

que ouviu 480 executivos em 
cargos de alta gerência em 
empresas latino amaricanas. 
Dos líderes ouvidos, apenas 
15% são mulheres. Dessas, 
apenas 2% ocupam cargos 
nível 1 em suas empresas 
(CEO, Presidente, Gerente 
Nacional).

O México é o país com me-
nos mulheres ocupando alta 
liderança, com apenas 11% 
dos cargos sendo ocupados 
por elas. O Brasil vem logo 
depois, com apenas 12% dos 
altos cargos ocupados por 
mulheres. Para Fernanda 
Siqueira, diretora da Hays 
Executive, a diversidade de 
gênero ainda é uma questão 
importante a ser discutida 
no ambiente corporativo. 
“Embora existam discussões 
sobre o tema, os números 
mostram que muitas em-
presas não ultrapassam a 

Brasil é o segundo país com menos 
mulheres em cargos de alta gerência
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Embora a diversidade de gênero esteja no foco das discussões corporativos, mulheres em cargo de 
alta gerência não é realidade nos países da América Latina

barreira do discurso”, diz a 
Fernanda.

Outro dado que chamou 
atenção é que as mulheres 
demoram mais tempo para 
serem reconhecidas. De 
acordo com o levantamento, 

55% das mulheres em cargos 
nível 1 têm idade entre 51 e 
60 anos. Em contrapartida, 
a maioria dos homens têm 
entre 41 e 50 anos. O Chile é 
o único país que tem mulhe-
res mais jovens, abaixo dos 

30 anos, ocupando cargos 
nível 1.

A diversidade de gênero 
é algo muito latente. Difi-
cilmente uma empresa so-
breviverá por muito anos se 
ignorar essas e outras ques-
tões ligadas à diversidade. 
“Vivemos um momento em 
que a diversidade não pode 
ser ignorada, o consumidor 
cobra e isso se reflete em 
toda a cadeia”, explica a 
executiva.

A boa notícia é que algumas 
empresas já estão trabalhan-
do para reduzir essa diferença 
dentro de seus escritórios e 
exigem a presença de mu-
lheres na lista de candidatos 
em um processo seletivo. 
Outro ponto importante é 
que cresceu a demanda por 
profissionais, principalmente 
em empresas multinacionais, 
para construir a área de diver-
sidade de diversas empresas.

Fonte e mais informações 
(www.hays.com.br). 

O México é o país com menos mulheres ocupando 

alta liderança, com apenas 11% dos cargos sendo 

ocupados por elas.
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(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
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Especial

Aline Guedes/Ag. Senado/Especial Cidadania

Instadas a se relacionar com um gigantesco sistema de 
armazenamento, classifi cação, transmissão e mesmo 
comercialização de dados, as pessoas estão vulneráveis. 

Seus hábitos, preferências de consumo, características 
étnicas, posições políticas, condições de saúde, orientação 
sexual, patrimônio, situação creditícia e muitos outros as-
pectos são observados, coletados e “tratados” para diversos 
usos, como estratégias de venda e de propaganda eleitoral.

Não muito tempo depois do escândalo da venda de dados 
de usuários do Facebook à empresa Cambridge Analytica, 
o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), 
empresa ligada ao Ministério da Fazenda, foi acusado de 
comercializar dados pessoais sob sua responsabilidade.

O Senado não só analisa o caso, como está para votar e 
enviar à sanção presidencial um projeto para disciplinar 
o relacionamento de responsáveis por bancos de dados 
com as pessoas físicas. O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
53/2018, do deputado Milton Monti (PR-SP), estabelece 
uma série de restrições para instituições privadas e públi-
cas que armazenam dados de internautas, consumidores 
e usuários de serviços públicos.

Na semana passada, o projeto foi aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) e seguiu para análise do 
Plenário em regime de urgência.

Para o relator na CAE, senador Ricardo Ferraço (PSD-
BES), a exposição dos cidadãos é um assunto tão urgente 
que ele preferiu apresentar um relatório ao PLC 53/2018 

e arquivar propostas sobre o 
mesmo assunto com origem 
no Senado.

— O projeto votado na 
Câmara se aproximou muito 
do que queríamos aqui, por 
isso nossas emendas são 
apenas para aprimorar a téc-
nica legislativa — explicou 
Ferraço.

Internet
A exposição a que ele se 

referiu cresce com o acesso 
dos brasileiros à internet. 
Segundo o IBGE, 70,5% dos 
domicílios estavam conec-
tados à rede em 2017. Em 
92,7% das residências, pelo 
menos um morador possuía 
telefone celular, enquanto o 
telefone fi xo era encontrado 
em apenas 32,1%.

Com o crescimento do 
acesso à rede via telefone 

celular — de 60,3% dos domicílios em 2016 e para 69% 
em 2017—, cresce também a utilização do aparelho para 
compras e pagamentos, além de navegação pelas redes 
sociais. No caso dos pagamentos, os bancos preferem 
o celular ao computador de mesa. Logo o consumidor 
fi ca mais exposto ao fornecer CPF, telefone, endereço e 
outros dados pessoais, que podem ser usados de forma 
inadequada.

Em maio, entrou em vigor o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados na União Europeia. O documento esti-
pula regras para empresas e órgãos públicos lidarem com 
os dados pessoais da população. Esses dados só devem ser 

Projeto cria regras para 
proteger dados pessoais

O Brasil chegou à era do Big Data e da rastreabilidade agressiva sem uma lei que proteja os dados pessoais de 
seus cidadãos 

tratados se a fi nalidade não puder ser atingida por outros 
meios. E, sempre que possível, é preferível utilizar dados 
anônimos.

Quem desrespeitar as regras pode pagar multas que vão 
de 10 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) até 20 
milhões de euros (quase R$ 86 milhões). No PLC, a multa 
prevista é de no máximo R$ 50 milhões.

O ministro-conselheiro da embaixada da União Europeia 
no Brasil, Carlos Oliveira, ressaltou que a segurança da 

informação ultrapassa fronteiras. Ele chamou a atenção 
para o fato de o Brasil permitir o uso dos dados para análise 
de crédito.

— A legislação na União Europeia não coloca fi m a esses 
procedimentos, mas impõe rigor quanto à sua indevida 
utilização — esclareceu.

Integrante do Centro de Direito Internet e Sociedade e 
professor do Instituto de Direito Público (IDP), Alexandre 
Sankievicz criticou a demora do Brasil em criar regras 

Centro de dados do Google, Estados Unidos: a maior ferramenta de busca da internet
armazena dados de todos os usuários

claras para uso de dados pessoais, enquanto países como 
Uruguai, Chile e Argentina já o fi zeram.

Representantes de vários setores defenderam a aprovação 
rápida do projeto, sem novas modifi cações, a fi m de que o 
texto não volte à Câmara. Segundo eles, a proposição é um 
avanço e alinhará o Brasil a outros países que já aprovaram 
legislações sobre o assunto.

— O PLC 53 é um resultado possível e maduro. Não é o texto 
que a sociedade civil desejaria em todos os sentidos, mas é 
adequado ao contexto tecnológico, não engessa a inovação 
e concilia direitos dos titulares dos dados e de empresas — 
opinou a jornalista Bia Barbosa, coordenadora do coletivo 
Intervozes e integrante da Coalizão Direitos na Rede.

A professora da Universidade de Brasília (UnB) Laura 
Schertel se disse surpresa com o nível de maturidade atin-
gido pelo assunto no Parlamento. Ela vê riscos se a atual 
oportunidade não for aproveitada.

— Não temos regras gerais sobre dados pessoais. Temos 
o código de Defesa do Consumidor, a Lei de Defesa da Con-
corrência e não temos como se dá o fl uxo de informação. 
Com isso, todos saem perdendo, não só os cidadãos, mas 
empresas e o Estado, porque não sabem qual o limite do 
compartilhamento de dados.

Em 2017, 70,5% das residências brasileiras estavam conectadas à internet

Connie Zhou/Google

Bruno de los Santos Fortuna/ Fotos Públicas
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Para Ferraço, o projeto atende as necessidades de 
regulamentação.



News@TI
fazer uma pós-graduação tornando seu currículo mais competitivo 
e apto a concorrer com vantagem em qualquer processo seletivo. A 
percepção de uma real necessidade ou demanda em seu campo de 
atuação e o conhecimento das modalidades e cursos ofertados são os 
fatores essenciais que compõem o momento ideal. Quando escolhida 
de forma consciente, a pós-graduação auxiliará o profi ssional em sua 
jornada até o cargo ou posição almejada. No entanto, quando mal 
planejada ou em desalinho com seus objetivos, será apenas uma linha 
a mais em seu currículo. Além disso, cursar uma pós-graduação na 
USP agrega não apenas um peso para o currículo do especialista, mas 
proporciona uma visão de futuro e conhecimento profundo sobre o 
mercado da Engenharia de Produção (www.vanzolini.org.br/cursos)

 

Fundação Vanzolini e Poli USP abrem 
inscrições para Pós-graduação
@A Fundação Vanzolini, instituição mantida e gerida por profes-

sores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, está com inscrições abertas 
para quatro novas turmas dos cursos de Pós-Graduação USP nas áreas 
de gestão e negócios. Com carga horária de até 472 horas, os cursos 
têm início previsto para agosto e setembro de 2018 e são realizados 
em convênio com a USP. Diferenciais como o aumento da empregabi-
lidade, reconhecimento profi ssional, senso empreendedor e desejo de 
redirecionamento de carreira são alguns dos principais motivos para 

São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de julho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
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Como as ferramentas de 
análises de dados podem 

ajudar na previsão do 
resultado das eleições

As eleições presidenciais 

estão se aproximando 

e o cenário brasileiro 

ainda é muito incerto

Essa é a época em que os 
institutos de pesquisa 
trabalham a todo o 

vapor para tentar prever os 
resultados, mas o cenário do 
processo desse ano no Brasil é 
um desafi o. Com muitos candi-
datos na disputa e a confi ança 
do eleitor brasileiro abalada, as 
intenções fi cam pulverizadas 
e difíceis de prever com as 
pesquisas tradicionais.

As pesquisas de opinião fa-
zem sucesso por aqui. Nas elei-
ções para presidente de 2014, 
segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral, foram registradas 
em torno de 2.429 pesquisas 
de intenção de voto e boca de 
urna de vários institutos. No 
Brasil, poucas vezes os resulta-
dos das eleições não seguiram 
as tendências apontadas nas 
consultas ao público.

Porém, olhando para a úl-
tima eleição presidencial dos 
Estados Unidos – quando, 
aparentemente as pesquisas 
apontavam a vitória de Hilary 
Clinton – vemos que cada vez 
mais, o eleitor está pulveriza-
do em muitas opiniões sobre 
diversas frente de trabalho 
dos candidatos. Em um artigo 
de Hu Yoshida, CTO Global da 
Hitachi Vantara, sobre o que 
os dados tinham a dizer sobre 
as eleições presidenciais dos 
EUA, ele chega a dizer que, na 
verdade, o que estava errado 
naquelas ditas predições era 
que os dados foram coletados 
e interpretados com um envol-
vimento emotivo.

Fato é que, muitas vezes 
as pesquisas têm falhado ao 
apontar os vencedores das 
eleições, ou até mesmo um ce-
nário confi ável para realizações 
de novos turnos pois os dados 
estão sendo interpretados de 
forma independente – sendo 
que, com a inteligência de 
análises de dados atual deveria 
juntar pesquisas pró e contra 
determinados candidatos, para 
efetivamente interpretar um 
resultado. Vide a última eleição 
para a Prefeitura de São Paulo, 
em que todos os prognósticos 
apontavam o segundo turno 
entre o então atual prefeito e 
o candidato que acabou sendo 
eleito. Só que no primeiro tur-

no, com larga margem. Diante 
disso surge a pergunta: será 
que os métodos utilizados são 
superfi ciais e não mostram a 
verdadeira intenção das pes-
soas? Se sim, como é possível 
realizar pesquisas mais acu-
radas e conseguir previsões 
melhores?

Uma boa solução pode ser 
não apenas perguntar em 
quem as pessoas irão votar, 
mas analisar seus comporta-
mentos e reações a diferentes 
abordagens. Uma pessoa com 
tendências progressistas, por 
exemplo, não receberia bem 
uma notícia sobre privatiza-
ções. Ao explorar essas respos-
tas, é possível entender bem 
mais sobre o comportamento 
do eleitor do que por uma 
simples enquete.

Há um outro ponto importan-
te. Além das pesquisas terem 
de ser melhor analisadas, a 
Lei Geral de Proteção de Da-
dos, aprovada pelo Senado, 
obrigará os pesquisadores a 
repensar suas estratégias para 
chegar aos resultados. Com ela, 
para utilizar dados coletados 
em pesquisa, é necessária a 
permissão das pessoas envol-
vidas, por meio de um termo 
de adesão no qual concordam 
em fornecer as informações.

Mais do que nunca, então, a 
tecnologia passa a ter um papel 
importante - ela estará pre-
sente na coleta de diferentes 
informações – especialmente 
autorizações para uso de dados 
- e também agilizará os méto-
dos de pesquisa, organizando e 
estruturando os dados coleta-
dos de diferentes plataformas, 
e, consequentemente, criando 
uma amostragem mais precisa.

Ferramentas de integração e 
análise de dados já existentes 
no mercado, como o Pentaho, 
da Hitachi Vantara, são bons 
exemplos de soluções que 
permitem entender além do 
que é dito. Com elas, já é 
possível compreender o com-
portamento do eleitor de forma 
mais precisa, especialmente 
em momentos políticos como 
os de hoje, difíceis e instáveis. 
Nesse cenário, a tecnologia nos 
ajudará a não somente a pre-
ver, mas também a antecipar 
comportamentos e entender 
as necessidades do eleitor, 
contribuindo para a o exercício 
da democracia do nosso país.

 
(*) É Field Marketing Manager da 

Hitachi Vantara.

Paulo Henneberg (*)

Ricardo Pena (*)
 

Em geral, a percepção que boa parte das empresas tem é 
de que apenas investir em tecnologia para atendimento é 
sufi ciente para criar uma boa experiência na jornada de 

consumo.
 
Com esse pensamento, muitas empresas têm feito aquisições de 

soluções fantásticas que podem realmente ajudar a virar o jogo. 
Hoje, temos diversas formas de atender o cliente: por voz, chat, 
e-mail, mídias sociais, aplicativos de mensagens instantâneas etc. 
A quantidade de canais é enorme e o cliente acaba escolhendo 
aquele que é não só o mais conveniente, mas também o que 
transmite mais confi ança.

 
Até aí, nenhuma novidade. Já está claro para a maioria das 

empresas que, para o cliente, independente do canal e, seja a 
estratégia multichannel, omnichannel, crosschannel etc. (a no-
menclatura para ele é irrelevante), o que vale – de fato – é ver o 
problema ser resolvido rapidamente.

 
Apesar da clareza em torno do que os consumidores anseiam, 

as empresas ainda acabam falhando. Tecnologia é fundamental, 
mas precisa ser bem aplicada e – o mais importante – não anda 
sozinha. 

 
Peguemos como exemplo a implantação de um atendimento 

automático. A empresa adiciona uma solução de BOT para res-
ponder aos seus clientes através da internet. Os clientes começam 
a entrar e fazer perguntas, mas a solução tem uma quantidade 
muito pequena de respostas e não consegue responder a maioria 
dos pedidos ou então dá respostas que não tem nenhuma relação 
com a pergunta. 

 

Customer Experience: 
com tanta tecnologia,

o que ainda falta?
Recentemente, participei de uma reunião com um cliente que investiu milhões em soluções de 
atendimento e não estava conseguindo melhorar o nível de satisfação e a experiência do seu cliente

Neste exemplo, a implementação da plataforma de atendimento 
foi falha por não contemplar um servidor de contexto entre os 
canais. A tecnologia disponível já permite essa migração fl uida 
de canal para que as informações não se percam e – mais do 
que isso – sejam utilizadas em prol da experiência, de modo 
que o cliente não precise explicar novamente sua situação e as 
conversas realizadas.

Um último exemplo: os relatórios de atendimento. A cada 
nova solução adquirida, novos relatórios. Essa é a realidade da 
maioria das soluções de atendimento. A maioria tem sua plata-
forma própria de relatórios, mas não considera outras soluções 
ou mídias – apenas entrega a informação que tratou.

O cliente fi ca irritado quando isso acontece, podendo piorar 
se através do BOT não for possível conversar com um atendente 
para resolver o problema. No entanto, há uma outra situação a 
se lamentar neste cenário de irritação: o cliente também perde 
a confi ança no canal e começa a evitar utilizá-lo, além de voltar 
a sua ira para o atendimento telefônico.

 
Simplesmente, colocar uma solução de atendimento automático, 

seja ela de texto ou de voz, não é sufi ciente. É preciso entender 
qual a necessidade do cliente e entregar respostas assertivas.

 
Outra situação associada à tecnologia e atendimento é quando 

a empresa opta pela disponibilização de vários canais, mas os 
implementam de forma independente. Um exemplo real: você 
envia um e-mail, recebe uma resposta. Não satisfeito, você entra 
no chat, no meio da conversa percebe que aquele atendente não 
vai te ajudar e decide ligar para a empresa. Em cada um desses 
contatos, você teve que explicar o problema inteiro. Adicio-
nalmente, teve ainda que explicar o que os outros atendentes 
responderam.

 
Nesse caso específi co, você foi atendido em todos os canais que 

tentou, mas o tempo explicando foi muito alto. Ou seja, tanto para 
o cliente quanto para a empresa não houve otimização do tempo 
e do atendimento. Quem fi caria feliz explicando o seu problema 
e o que já escutou (ou leu) até o momento?

 
Com o objetivo de atender o cliente em vários canais, as 

empresas adquiriram diferentes soluções para cada um deles 
e implantaram as soluções como canais independentes. Isso 
tem como resultado a instauração de um problema grave para a 
entrega de uma boa experiência: o contexto da chamada não é 
compartilhado entre os canais.

Com essa limitação, as empresas investem um tempo enorme 
criando outras soluções para montar relatórios. O mais comum é 
cada área ter o seu pacote de planilhas, muitas vezes sem padrão 
e com informações confl itantes.

 
O ideal, contudo, seria mesmo investir em uma ferramenta que 

possibilitasse agregar dados de todos os atendimentos, indepen-
dente do canal e da solução, e que fosse entregue não apenas o 
relatório, mas também uma visualização analítica com insights 
da operação e necessidades mais críticas do cliente.

O sucesso do caminho da transformação digital é uma 

tríade

Se você quer oferecer um atendimento automático, se quer 
oferecer um atendimento omnichannel e se quer ter uma 
visão efi ciente e efi caz acerca de todos os canais oferecidos 
em relatórios, o ponto de partida pode ser tecnologia. Mas 
ela nunca será o meio e nem o fi m. Em todos os exemplos 
dados, o recurso foi a tecnologia, mas faltaram elementos que 
a tornasse efi ciente e efi caz: pessoas, que pensassem no todo 
do projeto, e processos.

É na fl uida sincronia entre tecnologia, pessoas e processos 
que se pavimenta o caminho da transformação digital em dire-
ção a um atendimento diferenciado que propicie experiências 
incríveis. Investir apenas em um desses três pilares pode não ser 
sufi ciente. Se quiser aumentar sua chance de sucesso, considere 
além da tecnologia de ponta, pessoas certas para a posição e 
que entendam a importância do cliente e processos criados para 
facilitar a vida dele.

 
No fi nal, precisamos de pessoas, processos e tecnologia bem 

conectados e alinhados com os objetivos da empresa. Se você 
sempre colocar os três no mesmo patamar de importância, a 
probabilidade de agradar os clientes aumentará muito. A expe-
riência do cliente começa de dentro para fora.

(*) É diretor de Pré-Vendas e Consultoria da Avaya para o Brasil

Emissor de CTe com sistema 
de gestão empresarial 

integrado para transportadoras
A startup VHSYS, que fornece 

softwares de gestão empresarial 
na nuvem, lançou uma nova fer-
ramenta para facilitar a vida das 
transportadoras de cargas: um 
emissor de CTe (Conhecimento 
de Transporte Eletrônico) in-
tegrado ao sistema de gestão. 
A novidade é que o software, 
além de emitir as notas, fornece 
ferramentas de administração 
empresarial e elimina falhas co-
muns, como erros de digitação, 
e burocracias, como cálculo de 
impostos e controle fi nanceiro 
e backups automaticamente. O 
sistema ainda oferece controle 
fi nanceiro, de vendas e de es-
toque e uma exclusiva loja de 
aplicativos disponível para o 
empresário.

De acordo com Luan Stocco, 
CTO da VHSYS, há alguns anos 
o segmento de transporte via 
a tecnologia como uma opção, 
mas ainda tinha certa resistên-
cia. “Atualmente, as empresas 
que não investem em tecnologia 
acabam perdendo espaço. As 
soluções tecnológicas espe-
cíficas para o segmento de 
cargas garantem melhorias na 
comunicação, ganhos de escala 
na operação, automação dos 
processos fi scais e o aumento 
de receitas", diz.

Ainda segundo Stocco, ado-
tar o emissor de CTe integrado 
a um software de gestão garante 
uma economia signifi ca no fi nal 
das contas. "Os empresários 
gastam menos com burocracia 

e conseguem centralizar as 
informações em u

m único lugar. Assim como 
para emissão de notas fi scais 
eletrônicas comuns, para emitir 
um CTe as empresas precisam 
de um Certifi cado Digital, com 
custo médio de R$ 215. Com o 
nosso software, o cliente emite 
o CTe e ainda pode ganhar o 
Certificado Digital gratuita-
mente. Todas essas ferramen-
tas não apenas economizam 
dinheiro como garantem toma-
das de decisões mais assertivas 
por parte dos empresários.” A 
VHSYS produziu um vídeo ex-
plicando como funciona o sof-
tware (https://www.youtube.
com/watch?v=dcT-tYsKcWI).

O que é CTe

O Conhecimento de Trans-
porte Eletrônico (CTe) é um 
documento eletrônico que acom-
panha a prestação de serviços de 
transporte. Assim como a NFe, 
o CTe é emitido e armazenado 
eletronicamente. O principal 
objetivo do CTe é documentar, 
para fi ns fi scais, uma prestação 
de serviço de transporte de car-
gas realizada por qualquer modal 
(rodoviário, aéreo, ferroviário, 
aquaviário e dutoviário). Sua 
validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do emitente 
(garantia de autoria) e pela 
recepção e autorização de uso, 
pelo fi sco. Outro ponto relevante 
é que o CTe tem validade em 
todos os estados brasileiros.
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 30 de Julho de 2018.  Dia de São Pedro Crisólogo, São 
Evereldo Hanse, São Leopoldo Mandic, Santa Julita, e Dia do Anjo 
Mitsrael, cuja qualidade é a virtude.  Hoje aniversaria o ator e cantor 
Paul Anka que faz 77 anos, o ator Arnold Schwarzenegger, que chega 
aos 71 anos e a atriz  Hilary Swank (Karatê Kid 4) que nasceu em 1974.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é muito atento ao seu comportamento 
e altamente dotado de autocrítica. Quando criança costuma 
apresentar traços de maturidade precoce. Desde jovem apresenta 
particular resistência para o trabalho contínuo e grande talento para 
empreendimentos difíceis. Sua principal referência é o presente, e vê 
o futuro como simples consequência. Tende a retirar ensinamentos de 
todas as experiências da vida, mesmo as mais desagradáveis. No lado 
negativo tem tendências como dominação emocional, mau humor ou 
frustração.

Dicionário dos sonhos
NAVIO - Um símbolo de salvação, solução de proble-
mas que está atravessando. No mar, seus desejos se 
realizarão. Navegar, viagem em breve. Vê-lo afundar, 
perigo em questões de dinheiro. Desembarcar em 
um porto, solução fi nal para dilemas e problemas. 
Em rio, um novo amor. No meio de uma tempestade, 
felicidade no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 09, 12, 22, 28, 38 e 53.

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

Esta segunda é o décimo nono dia da lunação. Lua em Áries faz maus aspectos com Marte, Plutão e Urano e isso 
pode levar a atitudes impensadas e excesso de confi ança nesta semana. Na metade do dia pode haver implicância 
extrema que leva a brigas e desentendimentos. Sentimentos ruins podem vir à tona, por isso será melhor se resguardar 
e evitar provocar e ser provocado. Ao fi nal da tarde, aumenta a tensão dando a tendência de agir com rebeldia. 
Não é um bom momento para tentar dar limites ou acuar alguém. À noite, as comunicações fi cam prejudicadas e 
será melhor evitar viagens de ultima hora. 
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Esta semana é ótima para concre-
tizar planos. A dedicação à família 
deverá ser maior ainda nos primeiros 
dias de agosto com pleno domínio 
sobre as difi culdades.  Evite o exage-
ro nas preocupações com dinheiro e 
forte preocupação na lida com bens 
materiais. 84/684 – Vermelho.

Pode encontrar saídas para os pro-
blemas do momento, dominando 
e controlando as difi culdades. É o 
momento de se organizar e se divertir 
com a Lua transitando em Áries. O 
dia é bom para fechar negócios e 
tratar de assuntos fi nanceiros, como 
começar a guardar algum dinheiro. 
37/337 – Azul.

A intuição irá indicar o caminho que 
deve ser seguido e dará controle 
sobre a realidade que o limita. Terá 
muita habilidade nas negociações 
podendo melhorar seus ganhos e 
pedir aumento de salário. Aplique a 
paciência como fator essencial para 
se vencer obstáculos e barreiras.  
54/354 – Amarelo.

Melhore as relações e parcerias, 
aproximando-se de pessoas que o 
ajudem e possam mostrar as solu-
ções. Algum atrito ou rompimento 
pode acontecer no trabalho. Este 
é um bom dia também a realização 
de exames e provas já que a Lua 
em Áries o torna acelerado e ágil 
mentalmente. 67/467 – Branco.

Vai recobrando suas forças logo após 
o aniversário, com boa disposição e 
uma ótima energia física e mental. 
Prepare-se breve começará a agir, 
depois do aniversário.  Assuma suas 
responsabilidades e cerque-se de 
pessoas sérias e realizadoras 56/456 
– Vermelho.

Comece o dia resolvendo pendên-
cias e dando o melhor de si em 
cada tarefa. Há chance de conhecer 
alguém e se apaixonar, se estiver só. 
Os sentimentos devem ser vividos 
plenamente. Evite o exagero das 
preocupações com dinheiro.  34/234 
– Branco. 

Começo de semana ótimo para iniciar 
dietas e tratamentos de saúde. É 
melhor ser idealista e otimista e não 
reclamar da vida, aceitando as difi cul-
dades para ter pleno controle delas. 
Precisa aplicar a paciência como fator 
essencial para se vencer obstáculos 
e barreiras. 36/736 – Verde. 

Esta é à hora de se abrir para coisas 
novas e interessantes que impul-
sionem a sua carreira profi ssional. 
Não crie obstáculos para viver seus 
sentimentos, abrindo o coração 
e demonstrando o que sente. Se 
estiver apaixonado alguém precisa 
fi car sabendo disso. 73/773 – Azul.

Ainda é forte a possibilidade de 
iniciar relacionamento ou fortalecer 
uma relação antiga. Use sua sensua-
lidade e o grande poder de atração 
sobre as pessoas.  O romantismo irá 
fazer as relações amorosas intensas 
e trazer momentos felizes e inesque-
cíveis na vida a dois. 32/232 – Verde. 

Mantenha a rotina para evitar aciden-
tes e problemas no trabalho. Atritos 
e discussões podem perturbar as 
relações com as pessoas. Precisa 
manter o domínio sobre as difi cul-
dades e superá-las. Em geral esta 
segunda terá um fi nal de dia muito 
propício para os relacionamentos. 
22/122 – Azul.

Procure encarar as situações mesmo 
as enfadonhas ou maçantes neste 
começo de semana. O trabalho 
fi ca em destaque, assim como os 
assuntos do cotidiano, aquilo que 
precisa ser resolvido. Uma atitude 
mais social no fi nal do dia desperta e 
exalta os bons sentimentos. 65/265 
– Branco. 

Uma boa fase para trabalhar e 
dedicar-se às atividades profi ssio-
nais, tudo que for bem planejado e 
pensado. Faça tudo bem pensado 
sem deixar que alguém infl uencie 
sua decisão. Com a Lua em sua fase 
Cheia, a disciplina é boa para seguir 
dietas e malhar. 67/567 – Amarelo.

Simpatias que funcionam
Para atrair o que deseja para sua vida: Separe 
as pétalas de uma rosa branca. Coloque-as entre as 
páginas de um livro qualquer, para que sua umidade 
seja absorvida. Quando as pétalas estiverem secas, 
faça um saquinho de tecido de algodão branco com 
linha branca. Dentro desse saquinho coloque as 
pétalas secas. Costure a boca do saquinho. Crie o 
hábito de sempre carregar essa proteção com você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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RHC
ESTORNAR
CARNEIRO

REPARAVEL
IJALECO
TEARLAS

PATRIASD
MNALAE

CEIAFLAP
IDADEELA

IIRARP
COARTRI

SAIDJAIR
TODAMO

Tecla de
áudio do
televisor
moderno

Foram subs-
tituídos

pelos per-
gaminhos

Que pode
ser con-
sertado

Ordem
como 

"Cuidado!"

Tradição
culinária
natalina

Adriana
Lessa,
atriz

brasileira 

Esclerose
Lateral 

Amiotrófi-
ca (sigla)

Critério de 
alistamen-
to militar

Órgão
auxiliado
pela he-

modiálise
Ação ne-
cessária
ao caldo
de cana 

Conquista
brasileira
na Copa
70 (fut.)

(?) Rodri-
gues,
cantor

A pedra
dos

antigos
moinhos

Deixar
furioso 

Entidade
da ONU

Dispositivo
do avião
Errar, em

inglês

Port (?), cidade do
Egito 

"(?) Forma de Amor",
hit de Lulu Santos

Máquina
de tecidos

A terra
natal

Veste do
dentista
Grupo

cultural

Deus do
Corão

Transferido
(de data)

(?) Vegas,
cidade

Johnny (?),
músico

Símbolo
de Áries
(Astrol.)

Prescrição
usada pa-
ra compra 
de remédios
Corrigir lan-
çamento
de débito
indevido

(bancário)

Distinção

Usar;
vestir 

Etapa;
estágio

Que existe
de fato

É deles que elas
gostam mais (dito)

3/err — sap. 4/flap — said. 5/etnia — nível.
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Boca Livre
Dono de uma assinatura pró-

pria dentro da história musical 
brasileira, o Boca Livre chega 
em 2018 com um trabalho reno-
vado e pronto para, novamente, 
encantar o público brasileiro. 
Das músicas obrigatórias, o 
repertório do show de 40 Anos, 
Viola de Bem Querer reúne To-
ada (Zé Renato/Claudio Nucci/
Juca Filho), Quem tem a viola 
(Zé Renato/Claudio Nucci/Xico 
Chaves/Juca Filho), “Mistérios” 
(Mauricio Maestro/Joyce) e Folia 
(Lourenço Baeta/Xico Chaves), 
todas da própria lavra do grupo, 
além dos sucessos eternizados 
pelo Boca, como Diana (Toninho 
Horta/Fernando Brant), Panis 
et circensis (Caetano Veloso/
Gilberto Gil) e Cruzada (Tavinho 
Moura/Marcio Borges). O show 
traz, ainda, novidades que esta-
rão no próximo disco: Viola de 
bem querer (Breno Ruiz/Paulo 
Cesar Pinheiro), Vida da Minha 
Vida (Sereno/Moacyr Luz) e 
Amor de Índio (Beto Guedes/
Ronaldo Bastos). 

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 
360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta 
(3) e sábado (4) às 21h30. Ingressos: R$ 130.

Lançamento 
Izzy Gordon estreia de “Pra Vida 

Inteira”, quarto àlbum lançado pela 
artista que, ao longo dos quase 30 
anos de estrada, evidenciando um 
registro vocal sedutor, passeia pelo 
jazz, bossa, soul e MPB com muito 
charme e talento. Composto por 
5 canções inéditas e 3 releituras, 
repertório é executado ao lado de 
Rogério Rochlitz (piano), Gilberto 
Desyllos (baixo vertical) e Thiago 
Silva (bateria). Entre as novas mú-
sicas, destacam-se “Só por você”, 
que Rael escreveu especialmente 
para a cantora, e a autoral “Luzia”, 
responsável por lançar olhar para 
a força de todas as mulheres, 
de todas as áreas e de todas as 
lutas. O público também poderá 
esperar pelos clássicos dos discos 
anteriores: “Aos Mestres com Ca-
rinho” (2005), “O Que Eu Tenho 
Pra Dizer” (2010) e “Negro Azul 
da Noite” (2011). Tony Gordon e 
Bocato participam do show.

Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio,  
109, Centro. Quinta (2) às 21h. Ingressos:  
de R$ 15 até R$ 30.

Nota 
P!nk lançou na última quar-

ta-feira (25), o clipe de “Se-
crets”, canção que faz parte de 
seu último álbum, “Beautiful 
Trauma”. Dirigido pela can-
tora e Larn Poalnd, o vídeo 
foi gravado em Northbridge, 
subúrbio de Perth, na Aus-
trália, após o quarto show da 
cantora na Perth Arena, em 
uma movimentada noite de 
sábado. O vídeo apresenta seis 
dos dançarinos de longa data 
de P!nk. A cantora segue na 
parte australiana de sua acla-
mada “Beautiful Trauma World 
Tour”. Ao fi m desse período, 
P!nk terá tocado para mais de 
600 mil pessoas, com 42 shows 
esgotados na Austrália e na 
Nova Zelândia. A turnê, que 
já vendeu mais de 1 milhão de 
ingressos na América do Norte, 
retorna aos Estados Unidos 
em 2019. Ouça em: (http://
smarturl.it/BeautifulTrauma).

Show Casa Ramil inédito com Kleiton, Kledir, Vitor, Ian, 
Gutcha, Thiago e João Ramil. No espetáculo, uns cantam 
as canções dos outros e se revezam nos instrumentos. 
Além dos tradicionais violões, baixo elétrico, violino, 
guitarra e percussão, a paisagem sonora incorpora saz, 
cuatro venezuelano, viola agostina, rabeca e efeitos 
eletrônicos. A seleção de repertório para o espetáculo 
tomou por base canções compostas por Kleiton, Kledir, 
Vitor, Ian e Thiago Ramil, que juntos somam 34 discos 
gravados e um extenso repertório de músicas inéditas 
ou gravadas por outros intérpretes. Gutcha e João Ramil 
estão dando os primeiros passos como compositores.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, tel. 5080-3000. Sexta (3), sábado (4) 
às 21h e domingo (5) às 18h. Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Participantes do Show Casa Ramil.

Cena da peça “Insetos”.

Uma nuvem de insetos 
cruza o céu rumo ao 
desconhecido

O ser humano, vítima e 
algoz de seu próprio 
habitat natural, não 

é mais capaz de ouvir o eco 
planetário que anuncia o ca-
taclisma eminente. A peça “In-
setos” comemora 30 anos de 
trajetória da Cia. dos Atores, 
com texto inédito e presença 
dos fundadores da companhia 
no elenco. Dramaturgia: Jô 
Bilac. Com Cesar Augusto, 
Gustavo Gasparani, Marcelo 
Olinto, Marcelo Valle e Susana 
Ribeiro. 

Serviço: Centro Cultural Banco do 
Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 
112, Centro. Segunda, quarta, quinta, 
sexta e sábado às 20h e aos domingos 
às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
Até 20/08.

Cena do musical “Contos Partidos de Amor”.

Quatro pessoas amorosas e 
ciumentas revelam ao público 
suas verdades sobre as relações 
humanas em “Contos Partidos 
de Amor”. Por meio de diálogos 
bem-humorados, dança e mú-
sica, a peça apresenta canções 
e contos originais livremente 
inspirados na obra de Machado 
de Assis. O musical foi indicado 
em 7 categorias na 12ª edição 

do Prêmio Zilka Salaberry de 
teatro infantil. O prêmio Bote-
quim Cultural também indicou 
a peça na categoria teatro 
infantojuvenil como melhor es-
petáculo. Com Diego de Abreu, 
Isadora Medella, Luciana Balby 
e Tiago Herz. 

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil 
São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, Centro. 
Sexta às 11h e sábado às 11h e 15h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 18/08.

Cataclisma
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Marcelo Soares

Confi e
Confi e. As respostas virão 
quando você estiver pronto. 
Na verdade, as respostas já 
estão aí. É quando você não 
interfere e as ouve, que faz 
a diferença. Assim, quan-
do estiver preparado para 
permitir, as respostas que 
você busca, virão até você. 
É o momento de liberar os 
apegos às expectativas, às 
emoções não gratifi cantes 
e ao passado. É o momento 
de confi ar no poder infi nito 
do Universo e apenas estar 
na energia do agora. Pensa-
mento para hoje: Libere os 
pensamentos e as emoções 
que criam o sofrimento para 
você. Ao liberar estes ape-
gos, você encontrará a paz, 
a alegria e o contentamento. 
Confi e no que está chegando 
e libere o resto. E assim é. 
Você é muito amado e apoia-
do, sempre. 
Os Anjos e Guias.

Rai Junior
Relações humanas



INICÍO A COLUNA comentando a negociação de 
Emílio Surita com Sílvio Santos para retornar á TV o 
programa ‘O Pânico’. Caso ele consiga acertar com o 
SBT terá outro desafio: montar com novos personagens 
que sejam bons humoristas capazes de reviver os bons 
tempos de audiência.

BOA PARTE DOS QUE COMPUSERAM A ÚLTIMA 

FORMAÇÃO, incluindo os veteranos, não suportou a 
falta de  alternativa e saiu em debandada para  a Globo 
e Record. Lutando para permanecerem empregados, 
aproveitaram as oportunidades que surgiram.

EMÍLIO SURITA NÃO DÁ DETALHES DE SEU 

ACERTO COM SÍLVIO SANTOS. Porém, a grande 
verdade é que a  renovação do ‘Pânico’  já estava prevista 
desde os tempos da TV Bandeirantes. Do elenco anterior, 
poderão voltar, se o programa for para o SBT, os  humo-
ristas que não foram aproveitados por outras emissoras.

ENTRE ELES, RODRIGO SCARPA (VESGO), 

MARCELO PICON (BOLINHA), LEANDRO FIRMI-

NO (ZÈ PEQUENO). MARVIO LÚCIO (CARIOCA) 
deve ser o próximo a se desligar pois está na mira da 
Globo. Surita terá que se reinventar  na busca de novas 
personagens para o elenco do programa.

A RECORD ACABA DE ESTREAR A NOVELA 

BÍBLICA ‘JESUS’, com a difícil missão  de brecar o 
crescimento  constante do SBT, e sua novela infantil ‘As 
Aventuras de Poliana’,  que tem atingido até 18 pontos 
de audiência na grande São Paulo. O clima na teledrama-
turgia da Record não está dos melhores.

‘O TEMPO NÃO PARA’, A PRÓXIMA NOVELA DAS 

19H NA GLOBO, terá a marca  por flagrantes, falsa morte, 
casamento desfeito com noivo abandonado  no altar, e 
naufrágio que congelará a família Sabino Machado para 
despertar nos dias atuais. O  folhetim promete por ser 
diferente no contexto da história.

OS DESENTENDIMENTOS ENTRE O ELENCO 
tulmutuaram  as gravações do ‘Vai  Que Cola’, humorístico  
do Multishow, que iniciou sua quarta temporada. Fontes 
bem informadas alegam que os atores não decoram os 
textos e se desentendem o tempo todo. Uma reunião está 
marcada com a direção para resolver a questão. 

A NOVA MINISSÉRIE DA GLOBO ‘GAYA’, terá 
como principais protagonistas Taís Araújo, Leandra Leal 
e Débora Falabella. Escrita por Marcos Nisti  e  Estrela 
Renner, a história é um drama em torno de três mulheres  
idealizado pela escritora Glória Perez. O seriado deve ir 
ao ar em novembro.

FRASE FINAL: Os animais são bons amigos, não fazem 
perguntas  e tampouco criticam.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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Algumas habilidades essenciais, como liderança, oratória, 
inteligência emocional, produtividade e persuasão, não 
são ensinadas nas universidades, mas são essenciais para 

profi ssionais que querem se destacar na carreira ou no próprio 
negócio. 

“É comum encontrar pessoas bem sucedidas no que se propu-
seram, que nunca frequentaram uma faculdade, mas possuem um 
algo a mais que as levou a outro patamar. Algumas habilidades 
vitais para conquistarmos o que desejamos, infelizmente, não são 
ensinadas nas escolas ou universidades. A Conquer desenvolve 
essas competências como complemento ao ensino tradicional” 
comenta Hendel Favarin, Cofundador da Escola Conquer, desen-
volvida no Vale do Silício para acelerar o crescimento pessoal e 
profi ssional das pessoas.
 1) Metas e produtividade - Tudo começa com o estabele-

cimento das metas. Elas são importantes para mostrar – e 
lembrar – uma direção. Precisam estar sempre alinhadas 
com o propósito e objetivos de longo prazo. Sem uma meta 
bem estabelecida, o profi ssional fi ca como um barco perdi-
do no mar: está a deriva e não sabe para onde ir, é muito 
mais fácil traçar o caminho errado, e o pior: sem nem se 
dar conta disso. Metas claras mantém os profi ssionais em 
movimento e são uma ótima base no momento de tomar 
as melhores decisões.

 2) Inteligência fi nanceira - A inteligência fi nanceira não está 
ligada a grande quantidade de dinheiro na conta bancária, 
mas sim em planejamento. Por ter uma maior estabilidade, 
o profi ssional que aplica inteligência fi nanceira consegue 
fazer escolhas com maior autonomia, sem as amarras de 
boletos. “Conhecer suas fi nanças pessoais, ter um bom 
planejamento de curto, médio e longo prazo, além de saber 
como investir ou obter créditos de maneira inteligente de-
veriam ser habilidades ensinadas nas escolas, para todos, 
independente da profi ssão” declara o cofundador da Escola 
Conquer.

 3) Erro e aprendizado - Uma ideia original tem a sua pos-
sibilidade de erro e consequentemente, os erros estão 
fortemente ligados ao aprendizado. Todas as pessoas de 
sucesso também falharam. Ainda assim, desde cedo as 

Seis habilidades essenciais 
que as escolas não ensinam
O desenvolvimento tecnológico e os relacionamentos pessoais cada vez mais dinâmicos afetam diversas 
áreas da sociedade, mas caminham a passos lentos quando se trata das instituições de educação formal
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pessoas são programadas para achar que errar é ruim. Na 
escola aprende-se que só existe uma resposta certa para 
cada pergunta. Portanto, há a necessidade do fortaleci-
mento de uma cultura que mostre o potencial construtivo 
do erro. O primeiro passo para a evolução de uma postura 
mais assertiva diante dos obstáculos é aceitá-lo.

 4) Boas relações e capacidade de comunicação - A so-
ciabilidade é uma característica inerente do ser humano e 
ter bons relacionamentos interpessoais só traz vantagens 
no mercado de trabalho. A importância da comunicação foi 
revelada por uma pesquisa do Project Management Institute 
Brasil (PMI). Os resultados mostraram que mais de 70% 
de 300 empresas culpam erros na comunicação como um 
dos principais motivos de fracasso de suas iniciativas. Por 
mais qualifi cado que seja, a falta de habilidades comuni-
cativas pode ser uma desvantagem para o profi ssional. Se 
expressar de maneira coerente e clara é o primeiro passo 
para alavancar a carreira e ideias.

 5) Marketing básico - O marketing é necessário em diversas 
profi ssões, principalmente para alcançar metas. “Uma ideia 
no trabalho, um aumento de salário, ou convencer seus ami-
gos para um plano diferente no fi nal de semana. Em todos 
estes exemplos, é possível encontrar vários momentos em 
que você precisará de fundamentos de marketing”, explica 
Favarin. Por mais que o profi ssional seja competente no 
que faz, se seu trabalho não for reconhecido ou visto, a 
consolidação de sua carreira pode ser mais devagar.

 6) Autoconhecimento e inteligência emocional - “Em 
média, passamos por aproximadamente 13 problemas ao 
dia. Isso representa 13 situações nas quais somos desa-
fi ados, que não vão em linha com as nossas expectativas, 
e temos que enfrenta-las” argumenta Hendel Favarin. 
Segundo o cofundador, como os profi ssionais lidam com 
os problemas faz a diferença na vida pessoal e profi ssional. 
Não é recomendável procrastinar ou ignorar essas situa-
ções complicadas, esses problemas podem se transformar 
em circunstâncias desgastantes e complexas. Para lidar 
com esses momentos, é necessário que o profi ssional una 
autoconhecimento com inteligência emocional.

Fonte e mais informações: (https://escolaconquer.com.br/).

Com a consolidação da 

jurisprudência dos Tribunais, 

as relações se tornaram mais 

estáveis

Conforme vem sendo ampla-
mente divulgado pela mídia 
e, recentemente, em jornal de 

grande circulação no Estado de São 
Paulo, em 05/05/2018, sob o título 
“Mercado imobiliário paulista retoma 
fôlego”, o mercado imobiliário voltou 
a aquecer após a grande queda de 
vendas dos últimos 4 anos. 

Contudo, a dúvida que surge à cabe-
ça, tanto dos consumidores, receosos 
em realizar compra de imóveis na 
planta, quanto das próprias incorpora-
doras e investidores, que despendem 
seu capital no intuito de fomentar o 
mercado imobiliário e obter lucros na 
exploração desse nicho, é só uma: se 
algo der errado, o Poder Judiciário 
estará preparado para resolver o meu 

problema de forma efi caz e rápida?
A resposta para essa pergunta hoje é 

bem diferente se ela tivesse sido feita 
entre os anos de 2010 e 2012. Isso 
porque a evolução do entendimento 
jurídico das questões atinentes ao 
setor imobiliário sofreu inúmeras 
mudanças. Destaca-se dois fatores 
essenciais. O primeiro fator é a infor-
matização dos sistemas dos Tribunais 
Pátrios, o que traz mais agilidade 
para a resolução de tais problemas. A 
partir da metade do ano de 2013 toda 
a distribuição de processos tornou-se 
digital, o que deu mais agilidade ao 
julgamento das demandas. 

Assim, um processo que demorava 
cerca de 2 a 3 anos para julgamento em 
primeira instância, hoje em dia pode 
ser julgado entre 6 meses e 1 ano, por 
vezes, até menos. O segundo fator é a 
consolidação de jurisprudência que, 
após longos debates no âmbito do 
Poder Judiciário, passou a trazer mais 

segurança jurídica para as relações 
das partes.

Com a consolidação da jurisprudên-
cia dos Tribunais, como por exemplo, 
prescrição trienal de SATI e Corre-
tagem (tema 938 STJ), ou ainda, a 
validade da correção monetária sobre 
o saldo devedor ainda que a entrega do 
imóvel supere a cláusula de tolerância, 
objeto como do Tema 4 do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, advindo de 
Incidente de Resolução de Demanda 
Repetitiva, as relações se tornaram 
mais estáveis assim, evitando assim 
a judicialização de questões já pacifi -
cadas nos Tribunais. 

Tais evoluções são benéficas a 
todos dentro do sistema imobiliário. 
Primeiramente aos compradores que, 
em eventual lesão aos seus direitos, 
terão a possibilidade de solução 
extrajudicial dentro dos padrões da 
jurisprudência, haja vista que muitos 
contratos de incorporadoras já estão 

adequados nesse sentido, ou, ainda, 
caso optem pela via judicial, terão a 
solução muito mais rápida, efi caz e, 
principalmente, uníssona com relação 
a casos idênticos.

Já com relação aos investidores e 
incorporadoras, além das questões 
que representam uma via de mão 
dupla, como a confecção de contratos 
mais parelhos, soluções extrajudiciais 
de confl itos e redução de gastos, a 
principal característica é o contingen-
ciamento e previsibilidade de gastos 
que podem surgir decorrentes de 
novos empreendimentos.

Isso porque uma das piores expe-
riências que pode existir no mundo 
empresarial, são gastos acima do 
previsto causados, principalmente, 
pela insegurança jurídica. Assim, com 
a consolidação da jurisprudência, é 
possível realizar um melhor contin-
genciamento dos custos necessários 
para construção de um empreendi-

mento.
Por fi m, importante também des-

tacar o papel fundamental dos advo-
gados, tanto consultivos, na área de 
contratos (aquisição, venda, constru-
ção), quanto os do contencioso, ambos 
especialistas em direito imobiliário, já 
que tais profi ssionais, que já possuem 
o know how de como tais mudanças se 
sucederam, estão prontos aos desafi os 
já corriqueiros e saem na frente quanto 
aos novos desafi os que surgirão com 
a volta do aquecimento do mercado 
imobiliário, que também está sendo 
motivada pela modernização das leis 
aplicáveis, notadas pelas recentes 
votações e aprovações de projetos de 
leis de matérias imobiliárias.

(*) - É sócia fundadora do FF Advogados, 
responsável pelo direito privado com foco 

em contratos, contencioso cível, arbitragem, 
imobiliário;

(**) - É advogado do FF Advogados, atua nas 
áreas de contencioso cível e imobiliário (hugo.

guimaraes@ffl  aw.com.br).

A ajuda advinda do Poder Judicário
para o reaquecimento do mercado imobiliário

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Hugo Drumond Guimarães (**)

Rodrigo Reis (*)

A necessidade de imprimir uma 
quantidade cada vez maior de docu-
mentos com padronização, qualidade 
e redução de custos fez crescer no 
mercado corporativo o conceito de 
outsourcing de impressão

Ele é resumido com frequência a uma 
espécie de terceirização, em que 
uma empresa contrata outra para 

cuidar justamente de suas impressoras e 
cópias. O problema é que muitos enxergam 
esse modelo como um sinônimo de locação 
de equipamento, prática também comum 
neste segmento.

Mas não se engane: apesar de serem 
parecidos, ambos possuem diferenças que 
impactam na estratégia da organização. 
Portanto, antes de contratar qualquer um 
dos serviços, é recomendável pesquisar, se 
informar e defi nir as reais necessidades 
com esta área.
 1) Serviços oferecidos - Enquanto 

um contrato de locação permite 

Locação x Outsourcing de Impressão: entenda as diferenças
um acordo básico voltada espe-
cifi camente para uma demanda 
objetiva, o outsourcing oferece uma 
gestão do parque de impressão e 
das máquinas de forma completa. 
Além do abastecimento de supri-
mentos e do suporte técnico, o 
parceiro terá acesso a softwares de 
controle e gestão de documentos, 
como arquivos e imagens digitais 
e gerenciamento remoto. Por fi m, 
é possível até alugar funcionários 
para que eles fi quem alocados na 
empresa em tempo integral;

 2) Gerenciamento de Documentos - 
Enquanto o aluguel permite que a 
empresa apenas imprima os materi-
ais e tenha que organizá-los manual-
mente, o outsourcing oferece uma 
série de soluções para facilitar a 
gestão de documentos na empresa, 
essencial para otimizar a rotina de 
trabalho. Há diversos softwares dis-
poníveis, que possibilitam organizar 
a quantidade de impressões por 
setor ou usuário e otimizações de 

alguns processos como reembolso 
de despesas que de forma simples 
automatiza o fl uxo de documentos 
e ganha-se agilidade nas empresas;

 3) Público-Alvo - Normalmente, a 
locação de impressoras é recomen-
dada para empresas que não neces-

sitam de um controle rigoroso de 
impressões e apenas desejam que 
as máquinas estejam à disposição 
para realizarem o serviço quando 
necessário. O outsourcing, por 
sua vez, é destinado a quem tem 
uma demanda maior de material 

impresso e quer controlar e reduzir 
os custos – além de manter uma 
padronização e ter uma qualidade 
maior;

 4) Personalização de projetos - Na 
grande maioria dos casos, o aluguel 
de equipamentos oferece poucas 
alternativas para o cliente. No 
modelo de outsourcing as opções 
são um pouco maiores e possi-
bilita a customização de alguns 
softwares para “conversar” com o 
sistema da empresa. Antes mesmo 
de contratar o serviço, é impre-
scindível a visita de um consultor 
na organização para analisar a 
demanda e os objetivos de acordo 
com o número de impressões, o 
tipo (colorido ou preto-e-branco) 
e até a qualidade desejada do 
documento.

(*) - É diretor comercial da Reis Offi  ce, empresa 
líder em outsourcing de impressão e soluções 

para digitalização, transmissão
e armazenamento de documentos

(www.reisoffi  ce.com.br).
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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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: DAVID SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em Caruaru (Registrado na 1ª Zona) - PE, no dia (09/03/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Enoque Martiniano da Silva e de Cícera Silva Santos. A 
pretendente: ALANA GLAIDS ARAÚJO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão fi scal 
social, nascida em Mogi da Cruzes (Registrada no Distrito de Brás Cubas) - SP, no dia 
(30/04/1990), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Araujo Barbosa e de Tatiany Elainy Araújo. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ROBSON REZENDE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar logístico, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/10/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Damião Galdino da Silva e de Maria Aparecida de Rezende. 
A pretendente: AMANDA MODANEZE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente comercial, nascida nesta Capital,Cangaíba - SP, no dia (14/08/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eriquinilson dos Santos e de Sandra Vaz 
Modaneze dos Santos.

O pretendente: DANILO BRAZ DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/06/1995), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de João Oliveira de Carvalho e de Deusdete Braz de Carvalho. A preten-
dente: TAWANE MATOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
nesta Capital,São Miguel Paulista - SP, no dia (19/01/1996), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Esmeraldo Gonçalves dos Santos e de Rosicleide Matos dos Santos.

O pretendente: EDUARDO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia (28/05/1996), residente e domiciliado em Balbi-
nos - SP, fi lho de Francisco Medeiros da Silva e de Valdenice Teles Vieira. A pretendente: 
NATHALIE PINTO CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (29/07/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fabio 
Henrique Cardoso e de Daniele Cristina Pinto. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade 
de Serviço do Município de Balbinos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: MÁRCIO ROBERTO ALVES ZAPATA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de negocios, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (03/11/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Roberto Zapata e de Monica Alves 
Zapata. A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente juridico, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (16/01/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Bezerra de Araujo e de Edna 
Pereira da Silva Araujo.

O pretendente: VALENTIM CESAR DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Bariri - SP, no dia (22/10/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Moises Aparecido de Melo e de Terezinha Aparecida Valini de Melo. A pretendente: 
MÔNICA PATRICIA CORREIA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão profes-
sora, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia (04/05/1968), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Zezuito Assis de Araujo e de Severina Correia de Araujo.

O pretendente: ITAMAR MONTEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Caruaru - PE, no dia (16/08/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de José Monteiro da Silva e de Luzinete Soares da Silva. A pretendente: CI-
CERA AUGUSTA SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em Betânia (Registrada no Distrito Sede do Município de Serra Talhada - PE) - PE, no 
dia (30/05/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Olimpio Santos 
de Souza e de Maria de Lourdes Silva de Souza.

O pretendente: JACKSON FERNANDES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (06/01/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo da Cruz Souza ede Josefi na Fernades Souza. 
A pretendente: VANESSA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônomo, 
nascida em Guarulhos (Registrada no 1º Subdistrito) - SP, no dia (27/09/1991), residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Pereira da Silva e de Cleonice 
Aparecida de Lima da Silva.

O pretendente: DIEGO COELHO SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 20/06/1990, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei Ferreira da Silva 
e de Marcia Aparecida Coelho. A pretendente: AMANDA BOM ALVES, profi ssão: 
securitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-
nascimento: 16/11/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Vagner Alonso Alves e de Ivanilde Bom Alves.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA LEAL, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1973, residente e domiciliado 
no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Celso Leal e de Maria Helena da Silva 
Leal. A pretendente: LETÍCIA URBANO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1980, 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Urbano da 
Silva e de Maria Aparecida Urbano da Silva.

O pretendente: ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTANA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: em Itabaianinha, SE, data-nascimento: 
03/08/1982, residente e domiciliado na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, filho de 
José de Araujo Santana e de Gidalva Santos de Oliveira. A pretendente: MARIA 
DE LOURDES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Mata Grande, AL, data-nascimento: 14/09/1987, residente e domiciliada na Vila 
Nova Utinga, São Paulo, SP, filha de Manoel Moreira da Silva e de Teresa Maria 
da Silva.

O pretendente: DANIEL DUARTE MOURA, profissão: motorista e montador de 
móveis, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/04/1988, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, filho de João 
Pereira de Moura e de Rosa Duarte Vieira Moura. A pretendente: ALAIDE 
VIEIRA DUARTE, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Arapiraca, AL, data-nascimento: 30/09/1985, residente e domiciliada na Vila 
Ema, São Paulo, SP, filha de Cicero Benedito dos Santos e de Hosana Rocha dos 
Santos.

O pretendente: DOUGLAS ALVES DE LIMA, profi ssão: consultor de negócios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-
nascimento: 31/12/1981, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho 
de Gonçalo Alves de Lima e de Neurailde Rosa dos Anjos Lima. A pretendente: 
CAROLINA CAMPOS CORRÊA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1983, residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Agostinho Antonio Corrêa e de 
Kátia Maria Campos Corrêa.

O pretendente: NATHAN DEL COLLE UEHARA, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 12/03/1988, residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, 
SP, filho de Seiro Uehara e de Salete Maria Del Colle Uehara. A pretendente: 
BEATRIZ MARQUES DE MARTIN, profissão: auxíliar financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
29/10/1993, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, filha de 
Kleber de Martin e de Luana Marques.

O pretendente: DIEGO VAZ BRANCO, profi ssão: corretor de imóveis, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 28/10/1986, 
residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Branco 
e de Neusa Maria Vaz Branco. A pretendente: ALYNE CAVALCANTI DE LIMA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/01/1985, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lha de Ailton 
Fabiano de Lima e de Maria Cecilia Alves Chaves Lima.

O pretendente: ROGÉRIO RIBEIRO, profi ssão: analista de monitoramento, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/03/1984, 
residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto 
Ribeiro e de Sandra Paulina Feliciano Ribeiro. A pretendente: MILLENA PAOLA DE 
SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, 
data-nascimento: 10/09/1988, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Vitorino de Souza e de Suely de Souza.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROGERIO FERREIRA FUZETTI, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Tanabi, SP, data-nascimento: 06/08/1990, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Fuzetti Junior e de 
Maria José Ferreira Fuzetti. A pretendente: DÉBORA DE CESARE VARGA, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 24/06/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de João Luiz Varga e de Fátima Margarida de Cesare Varga.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA MAGALHÃES, profi ssão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1979, 
residente e domiciliado no Parque Primavera, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira 
Magalhães e de Roseli Maria da Silva Pereira Magalhães. A pretendente: MARIA 
ISABEL DE SOUZA PARDO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1979, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Pardo e de Suely Marcílio de 
Souza Pardo.

O pretendente: WILLIAM GONÇALVES MARTINEZ, profi ssão: técnico de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
05/06/1981, residente e domiciliado na Vila Lucia, São Paulo, SP, fi lho de Sergio 
Martinez e de Helena Gonçalves Martinez. A pretendente: DANIELA OLIVEIRA 
SIERRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 05/10/1978, residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Daniel 
Sierra Assencio e de Márcia Oliveira Melo Sierra.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA BRITO, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 15/06/1988, 
residente e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Linaldo de 
Souza Brito e de Roseli de Souza Brito. A pretendente: MIRIAN PAULA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São José do Rio Preto, SP, data-
nascimento: 16/09/1984  residente e domiciliada na Cidade Continental, São Paulo, SP, 
fi lha de Aminadable da Silva e de Maria Aparecida da Silva. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

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

Jonas Ribeiro - Do Brasil – Novamente o ta-
lento, perspicácia e sensibilidade desse incorrigível 
linguista, amante do idioma pátrio, trouxe a lume 
uma envolvente e divertida obra. Na base da lúdica 
poesia, sempre respeitando a inteligência do leitor, 

de qualquer faixa etária, o eclético mestre, vai desfi lando nosso 
alfabeto, de A a Z,  em forma de poemas, brincadeiras, troca-
dilhos, adivinhas, naturalmente sempre enfatizando a nossa 
incrível fl exibilidade idiomática, tão bem “manipulada” pelo 
talentoso escritor. A galera irá vibrar, os maduros adorarão!!

Alfabético: Almanaque do 
alfabeto poético

Gabriela Rocha – Antonio Mendes (Ilustr) 

- Autografi a -  Obra de cunho social, na qual utiliza 
artistas circenses, aliás, merecedores de todo nosso 
profundo respeito,  para uma leve, contudo imensa 
e responsável ilação das performances pessoais 

que conosco diuturnamente convivem. Uma delicada critica de 
costumes. Pequeno, porém de grande efeito. Bela análise.

Natasha: Cortinas fechadas, 
olhos bem abertos

José Paulo Lanyi – Chiado –  Um diálogo nada 
convencional, entre Deus e o Diabo, bem como 
alguns bons coadjuvantes, fazem dessa obra “litero 
teatral” , algo imperdível, particularmente pelo seu 
ineditismo. A conversa fl uida, inteligente, sardônica 

por excelência -  aliás, ironia é uma chancela do eclético autor 
-  prenderão o “pobre” leitor, até a última página, fazendo-o 
pensar: Que pena, acabou! Inteligentemente intrigante. Total 
ins.... piração!!

Deus me Disse que Não Existe: 
Romance cênico – Coleção Bastidor

Guillermo Luis – Lachâtre – Importante obra 
que traz uma resumida biografi a do mais infl uente 
precursor do espiritismo no mundo: Allan Kardec.  
Suas obras continuam a nortear todo universo espi-
rita e seus sectários. Excelente oportunidade, para 

quem não o conhece, tomar ciência dos seus efeitos. Para quem 
o segue, ter para si,  uma obra de plena relevância e presentear 
amigos. Bela e notável homenagem em caprichadíssimo formato 
de história em quadrinhos delineados pelo autor. Imperdível!

Kardec e os Espíritos – 
Tomo I – O Livro dos Espíritos

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica (SBCP), é a segunda cirurgia plástica mais 
realizada, perdendo apenas para o aumento das mamas. 

Entretanto, também é um dos procedimentos que mais requerem 
profi ssionais especializados e treinados, já que a prevalência de 
complicações é alta quando certas condutas de segurança não 
são seguidas.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Luiz Molina, membro Titular da 
SBCP, graças ao melhoramento das técnicas cirúrgicas, a morbi-
dade e a mortalidade diminuíram. “Ainda assim, muitas pessoas 
se arriscam quando não se atentam a detalhes importantes na 
escolha do médico, do local e até mesmo quanto à necessidade 
ou não de fazer a lipoaspiração. O paciente precisa estar ciente 
dos riscos e escolher um profi ssional qualifi cado”, comenta Dr. 
Molina. Veja as principais questões que você deve ter conheci-
mento se está pensando em fazer uma lipoaspiração:
 1) A lipoaspiração pode ser feita em qualquer local? - A 

lipoaspiração é uma cirurgia. Portanto, deve ser feita em um 
hospital devidamente equipado para qualquer emergência, 
como uma parada cardíaca ou respiratória, por exemplo. 
No Brasil, o local da cirurgia precisa seguir as normas da 
Anvisa.

 2) Qualquer médico pode fazer lipoaspiração? - Não! 
O médico precisa, obrigatoriamente, ter formação em Ci-
rurgia Plástica com título de especialista pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica e pelo Conselho Federal 
de Medicina. O cirurgião plástico que possui esses titulos 
foi treinado de acordo com os critérios estabelecidos por 
serviços credenciados da SBCP e possui condições técnicas 
específi cas para realizar uma lipoaspiração.

 3) Pessoas de todas as idades podem fazer lipoaspi-

ração? - O médico irá avaliar a condição de saúde como 
um todo. Pacientes com mais de 40 anos serão avaliados 
minuciosamente em relação ao risco cardiovascular. Todos 
os pacientes devem ser avaliados quanto à capacidade de 
contração da pele, pois há o risco de retirar a gordura e 
gerar fl acidez. Crianças naturalmente não tem indicação 
e adolescentes são avaliados caso a caso.

 4) Quais doenças prévias podem impedir uma pessoa 

de fazer uma lipoaspiração? - O médico, nas consultas 
pré-operatórias, irá traçar um perfi l e levantar todas as 
doenças que contraindicariam a cirurgia. Histórico de 
hemorragias, diabetes, doenças da tireoide, tumores, 
trombose ou antecedente familiar de trombose, insufi -

Perguntas e respostas 
sobre a lipoaspiração

Prestes a completar 40 anos, a lipoaspiração, técnica de cirurgia plástica criada em 1979, pelo médico 
cirurgião francês Yves Gerard Illouz, se tornou um dos procedimentos estéticos mais realizados em 
todo o mundo

“O paciente precisa estar ciente dos riscos e escolher um 

profi ssional qualifi cado”.

ciência cardíaca, isquemia coronariana e problemas de 
coagulação são algumas doenças prévias que podem 
impedir a cirurgia. 

 5) Posso fazer lipoaspiração acima do peso? - O Índice 
de Massa Corporal (IMC) tem sido usado para a indicação 
cirúrgica. Pessoas com IMC>30, ou seja, obesas classe I, 
têm contraindicação relativa. Porém, IMC > 35 tem con-
traindicação absoluta devido ao risco de complicações 
respiratórias, circulatórias, infecciosas e a um maior tempo 
de recuperação. A lipoaspiração não é uma técnica que deve 
ser usada como recurso para perda de peso. O paciente 
deve usar a cirurgia para ajudar na remoção da gordura 
localizada que não diminuiu com atividade física ou com 
dieta.

 6) Quais os limites da lipoaspiração? - De acordo com 
SBCP e o CFM, existem três variáveis maiores a serem 
analisadas para defi nir os limites da lipoaspiração: a pri-
meira é o volume de gordura retirado, que não pode ser 
maior que 7% do peso corporal. Uma pessoa que pesa 70 
kg pode retirar até 4,9 kg de gordura. A segunda variável 
diz respeito à composição do material aspirado, que varia 
conforme a infi ltração usada e região aspirada (p. ex. o dorso 
tem maior perda sanguínea que culote). Por fi m, a terceira 
variável é a superfície corporal aspirada. A recomendação 
é não aspirar mais que 40% da superfície corporal.

 7) Como é a recuperação? - Embora cada organismo reaja 
de uma maneira diferente, nos primeiros dias é esperado 
sentir dores, apresentar edema (inchaço) e hematomas. O 
resultado fi nal do procedimento poderá ser visto em cerca 
de 6 meses e o pós-operatório requer cuidados que devem 
ser seguidos à risca pelo paciente.   

 8) Quanto custa uma lipoaspiração? - O CFM proíbe a 
divulgação de valores de cirurgias e procedimentos por 
qualquer meio de comunicação. Os custos só podem ser 
informados pelo médico, após consulta e avaliação do 
paciente. Os valores incluem custos como do hospital, 
honorários da equipe, do cirurgião plástico, do médico 
anestesista, custos com medicamentos, drenagem linfática 
no pós-operatório e cinta compressiva. Trata-se de uma 
cirurgia com custo médio a elevado quando feita dentro 
dos padrões e normas de segurança estabelecidas pelo 
CFM e pela SBCP. Portanto, desconfi e quando o valor for 
muito abaixo da média do mercado (SBCP/Ag.Health).
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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: VICENTE DE PAULO GERMANO ARAÚJO, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Varzantes-Aracoiaba, CE, no dia (17/12/1982), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Almir Germano Araújo e 
de Aila Maria Germano Araújo. A pretendente: CRISTIANE ARAÚJO, estado civil 
divorciada, profi ssão técnica de radiologia, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/06/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimunda Prates 
Araújo.

O pretendente: LEONEL GUIMARÃES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/07/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leonel Guimarães e de Rosemari Faria Guimarães. A 
pretendente: THAÍS DIAS CUSTÓDIO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1997), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Florisval Custódio Santos e de Patricia Dias Rocha 
Custódio Santos.

O pretendente: GABRIEL DIAS DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Miranda de Moura e de Ivanice Dias de 
Araujo. A pretendente: AGNIS KAWANA FILGUEIRAS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arismario Paulino da Silva e de Ivoneide dos 
Santos Filgueiras. E
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