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BOLSAS
O Ibovespa: +0,42% Pontos: 
79.636,69 Máxima de +0,75% 
: 79.896 pontos Mínima de 
-0,92% : 78.573 pontos Volu-
me: 8,81 bilhões Variação em 
2018: 4,23% Variação no mês: 
0,53% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 25.326,16 Nasdaq: +1,24% 
Pontos: 7.802,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7583 Venda: R$ 3,7588 
Variação: 0% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,83 Venda: R$ 3,93 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7639 Venda: R$ 
3,7645 Variação: +0,41% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7330 
Venda: R$ 3,9030 Variação: 
+0,08% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.210,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,59% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,000 
Variação: +0,62%.

bro) Cotação: R$ 3,7710 Variação: 
+0,24% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,1586 Venda: US$ 1,1586 
Variação: -0,63% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3530 Venda: R$ 
4,3550 Variação: -0,62% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3230 Ven-
da: R$ 4,5230 Variação: -0,59%.

Futuro: +0,42% Pontos: 79.815 
Máxima (pontos): 80.080 Míni-
ma (pontos): 78.540. Global 40 
Cotação: 771,674 centavos de 
dólar Variação: +0,36%.

“Neurastenia
é doença de
gente rica.
Pobre neurastênico 
é malcriado”.
Apparício Torelly (1895/1971)
(Barão de Itararé)
Jornalista brasileiro

rio, fi cava com 3% das inten-
ções de voto. Entre os elei-
tores que optaram por Lula 
na sondagem, 55% escolhem 
outro candidato quando seu 
nome não constava da lista 
de opções, enquanto 36% 
declararam votar em branco 
ou nulo e 9% se disseram 
indecisos (AE).

Quase três quartos do 
eleitorado brasileiro 
admitia em junho 

mudar a escolha do candi-
dato a presidente até 7 de 
outubro, data do primeiro 
turno. A informação consta 
em levantamento feito pelo 
Ibope para a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
cujos números de intenção 
de votos foram divulgados 
em 28 de junho. O estudo foi 
detalhado ontem (2).

Em um cenário sem o ex-
-presidente Lula, 73% dos 
eleitores que declararam 
voto em algum candidato 
admitem mudar de opinião 
sobre suas escolhas. Deste 
total, 25 pontos porcentuais 

 Em junho, 73% dos eleitores 
admitiam mudar de voto até 
outubro, aponta pesquisa

(pp) se referem àqueles que 
dizem que a escolha é fi rme, 
mas que pode mudar no de-
correr da campanha; 23 pp 
às pessoas que dizem que a 
opção atual é de momento; e 
outros 23 pontos aos eleitores 
segundo os quais o candidato 
apontado é apenas uma pre-
ferência inicial. Ainda, 2 pp 
não responderam.

O levantamento mostrou 
que 62% dos eleitores se 
informavam sobre seus candi-
datos pela TV; jornais, canais 
de notícias e portais (33%) e 
redes sociais e blogs (26%) 
também foram citados. A 
pesquisa mostra que, àquela 
altura da corrida eleitoral, 
59% dos brasileiros disseram 

não saber em quem votar ou 
que vão anular o voto, quan-
do apresentados a uma lista 
de candidatos. Para a CNI, a 
alta insatisfação com a cor-
rupção e o descrédito com a 
classe política provocam este 
cenário.

Na análise da CNI, o elei-
tor ainda não encontrou o 
candidato ideal. “A decisão 
vai acontecer muito mais 
próxima da eleição que nas 
eleições anteriores. A maioria 
dos eleitores não conhece os 
candidatos e suas propostas. 
Até entre os que já escolheram 
candidatos, ainda há alguma 
indecisão”, afi rma o gerente-
-executivo de Pesquisa e Com-
petitividade da CNI, Renato da 

59% dos brasileiros disseram não saber em quem votar ou que vão anular o voto,

quando apresentados a uma lista de candidatos.

Fonseca. Apesar de 70% dos 
eleitores concordarem que a 
eleição pode mudar o País, 
45% se dizem pessimistas, 
resultando no baixo interesse 
pelo processo eleitoral. 61% 
afi rmaram que têm pouco in-
teresse no pleito de outubro, 
enquanto os eleitores com 
interesse somaram 38%. 

Em junho, Marina e Ciro 
eram os principais herdeiros 
dos votos do Lula. Entre os 
eleitores que votariam no 
ex-presidente, 16% migram 
para Marina e 11%, para Ciro. 
O ex-prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, que foi 
colocado na pesquisa como o 
candidato do PT nesse cená-

Ao chegar para a Convenção 
Nacional do Democratas, on-
tem (2), em um hotel de Bra-
sília, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, informou que 
vai dar prioridade, na semana 
que vem, ao debate sobre o 
projeto que muda a taxação dos 
fundos exclusivos. O governo 
enviou ao Congresso, no início 
da semana, a proposta com 
alteração na cobrança de Im-
posto de Renda incidente sobre 
rendimentos de aplicações em 
fundos de investimento. 

No ano passado, o governo 
tentou alterar a tributação sobre 
fundos fi nanceiros fechados, 
chamados de fundos exclusivos, 
com uma medida provisória, 
que perdeu a validade. Esses 
fundos, destinados a grandes 
clientes, são fechados e não têm 
livre adesão. “Vamos começar 
a construir a partir de hoje 
a votação do projeto sobre a 

A Furnas Centrais Elétricas 
pretende aumentar em mil me-
gawatts (MW) a participação da 
energia eólica (proveniente dos 
ventos) em sua matriz energética 
e para isso vai investir R$ 5 bilhões 
até 2022. A empresa também 
pretende colocar energia solar 
em todos os seus três parques 
eólicos e em algumas de suas 21 
usinas hidrelétricas, inclusive 
a de Itumbiara, que é a maior 
usina hidrelétrica da subsidiária 
da Eletrobras, com capacidade 
instalada de 2.082 MW a partir de 
seis unidades geradoras.

As unidades eólicas funcio-
nariam como geração com-
plementar ao Sistema Furnas, 
que opera, além das 21 usinas 
hidrelétricas, duas termelétri-
cas, três parques eólicos, e tem 
mais de 29 mil km de linhas 
de transmissão. Possui ainda 
55 subestações próprias, com 
capacidade de transformação 
de 110.721 Megavoltampére 
(MVA), além de 27 subesta-

As unidades funcionariam 

como geração complementar 

ao Sistema Furnas.

Casos de sarampo 
Boletim epidemiológico divul-

gado ontem (2) pelo Ministério da 
Saúde revela que o país já registra 
1.053 casos confi rmados de saram-
po, sendo 742 no Amazonas e 280 
em Roraima. Há ainda casos con-
siderados isolados em São Paulo 
(1), no Rio de Janeiro (14), no Rio 
Grande do Sul (13), em Rondônia 
(1) e no Pará (2). De acordo com 
a pasta, pelo menos 4.470 casos 
permanecem em investigação no 
Amazonas e 106 em Roraima.

Em convenções nacionais 
realizadas ontem (2), o Partido 
Progressista (PP) e o Democra-
tas (DEM) ofi cializaram apoio à 
candidatura do pré-candidato 
Gerado Alckmin. Outros parti-
dos já aprovaram em convenção 
o apoio a Alckmin: PRB, PSD, 
PTB e Solidariedade. Com isso, 
confi rmam-se as expectativas 
de o chamado Centrão apoiar 
o ex-governador de São Paulo 
antes mesmo de ser defi nido 
o nome do candidato à vice-
-presidência.

O presidente do PP, senador 
Ciro Nogueira (PI), garantiu o 
apoio de seu partido ao pro-
grama de reformas defendido 
pelo PSDB. “Vamos apoiar 
todas as reformas que o senhor 
propuser, para enfrentarmos 
os problemas de nosso país”, 
disse. Alckmin agradeceu a 
confi ança do partido. “O que o 
Brasil quer é ser progressista, 
com emprego e oportunidade 
para a população. O desenvol-
vimento é o novo nome da paz, 
para termos investimentos”, 
disse Alckmin em discurso após 
a aprovação do partido a sua 
candidatura.

Na convenção do DEM, 

PP e DEM ofi cializaram apoio 

à candidatura de Alckmin.

Sem candidato a vice defi nido, 
o MDB confi rmou ontem (2) o 
nome do ex-ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, como candi-
dato à Presidência da República. 
O resultado foi anunciado pelo 
presidente da legenda, Romero 
Jucá, que ressaltou que dos 419 
votantes, 85% disseram sim a 
Meirelles. “A votação demonstra 
a unidade do partido”, ressaltou.

Diante de toda cúpula emede-
bista e apoiadores, o presidente 
Michel Temer pediu empenho 
para levar o nome de Meirelles de 
maneira convincente pelo Brasil, 
acrescentando que o MDB tirou o 
Brasil de uma “crise extraordiná-
ria” e vai colocar o país nos trilhos. 
Meirelles defendeu um pacto de 
confi ança pela governabilidade e 
disse que tem resultados a mos-
trar não apenas como ex-ministro 
da Fazenda, mas também no 
comando do Banco Central, onde 
passou oito anos. 

Meirelles falou das diretrizes 
de seu programa de governo e 
destacou como prioridades in-
vestimentos em infraestrutura, 
para diminuir as distâncias no 
país, além de saúde e segurança 
pública. Para gerar empregos, 
Meirelles disse que pretende res-

Meirelles defendeu um pacto de 

confi ança pela governabilidade.
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A produção de gás natu-
ral cresceu e a de petróleo 
diminuiu, no mês de junho, 
segundo a ANP. A informação 
foi divulgada ontem (2), no 
Boletim Mensal da Produção 
de Petróleo e Gás Natural, 
publicado pela ANP.

Em junho, a produção de 
petróleo e gás do Brasil foi 
de aproximadamente 3,313 
milhões de barris de óleo equi-
valente por dia (boe/d). 

A produção de gás natural 
totalizou 115 milhões de metros 
cúbicos (m³) por dia, um au-
mento de 2,7% em comparação 
ao mês anterior e de 3,4%, se 
comparada ao mesmo mês de 
2017. Foram produzidos 2,590 
milhões de barris de petróleo 
por dia (bbl/d), uma redução de 

0,7% na comparação com o mês 
anterior e de 3,2%, se comparada 
com junho de 2017. Pouco mais 
da metade de toda a produção 
de petróleo e gás natural foi ob-
tida nos campos do pré-sal, que 
totalizou 1,763 milhão de boe/d, 
uma redução de 4,2% em relação 
ao mês anterior. 

Segundo a ANP, o principal 
motivo da queda foi a parada 
para manutenção do navio-
-plataforma FPSO Cidade de 
Paraty, localizado no campo 
de Lula, no pré-sal da Bacia 
de Santos. Foram produzidos 
1,405 milhão de barris de pe-
tróleo por dia e 57 milhões de 
metros cúbicos diários de gás 
natural por meio de 89 poços do 
pré-sal, equivalente a 53,2% do 
total produzido no Brasil (ABr).

A produção de gás natural totalizou 115 milhões de metros 

cúbicos (m³) por dia.

Tânia Rêgo/ABr

Reprodução/Divulgação

Aécio vai concorrer 
a vaga de deputado 
federal

São Paulo - O senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) desistiu de 
disputar a reeleição ao Senado 
e anunciou na tarde de ontem 
(2), que vai disputar uma vaga 
de deputado federal por Minas 
Gerais. 

“Com o objetivo de ampliar o 
campo de apoio à candidatura 
do senador Antonio Anastasia, 
informei a ele hoje a decisão pes-
soal de não disputar, este ano, a 
eleição para o Senado, colocando 
meu nome como pré-candidato 
à Câmara dos Deputados”. Na 
nota, o senador disse ainda que 
essa não foi uma decisão fácil. 

“Farei isso em respeito à mi-
nha trajetória política, à minha 
família e a todos que me levaram 
a conduzir o que muitos conside-
ram o mais exitoso governo da 
nossa história recente”. Aécio 
vinha sendo pressionado por 
tucanos e até por aliados a de-
sistir da disputa pela reeleição. 
Ele não participou de nenhuma 
atividade de pré-campanha do 
senador Antonio Anastasia, que 
é candidato ao governo de Minas 
pelo PSDB (AE).
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Furnas vai investir R$ 5 bi para 
aumentar participação eólica

todos os seus parques eólicos 
e também em algumas usinas 
e que, em alguns casos, as me-
dições solarimétricas (radiação 
solar para a região em estudo) 
já estão, inclusive, em anda-
mento e bastante adiantadas 
em alguns empreendimentos, 
como é o caso do Parque de 
Itaguaçu da Bahia, atualmente 
em construção”.

Na semana passada, a Brasil 
Ventos apresentou o projeto do 
Complexo Eólico de Fortim à 
comunidade do município cea-
rense que dá nome ao empreen-
dimento, localizado a 135 km de 
Fortaleza. Subsidiária de Furnas, 
a empresa começa a implantar 
na região 41 aerogeradores 
distribuídos em cinco parques, 
com investimento de R$ 650 
milhões e capacidade instalada 
de 123 megawatt (MW), energia 
sufi ciente para atender 174 mil 
famílias ou uma cidade de 600 
mil habitantes, como Ribeirão 
Preto ou Aracaju (ABr).

ções sob o regime de parceria, 
totalizando 136.487 MVA de 
capacidade de transformação 
nas 82 subestações.

Furnas admitiu que “está 
estudando implementar ge-
ração solar complementar em 

Produção de gás natural 
cresce e de petróleo diminui

Maia: Câmara vai avançar no 
debate sobre fundos exclusivos

taxação dos fundos exclusivos, 
porque é uma demanda urgente 
do governo para aumentar a ar-
recadação. Vai mexer em renda 
fi xa”, disse Maia.

Outro projeto citado por Maia 
como prioritário é o que au-
menta a participação do capital 
estrangeiro na aviação civil. Se-
gundo ele, é importante “para 
que empresas possam investir 
no setor aéreo brasileiro para 
reduzir o valor das passagens”. 
Seu objetivo é o de conseguir 
quórum para votar os projetos. 

“Vamos trabalhar na semana 
que vem, no início da outra [a 
partir de 13 de agosto], e na 
primeira semana de setembro. 
Temos três semanas para vo-
tar. Temos alguns temas que 
podemos votar e outros que a 
gente vota a partir de outubro”, 
disse referindo-se às semanas 
de esforço concentrado antes 
das eleições de outubro (ABr).

PP e DEM ofi cializam apoio 
à candidatura de Alckmin

Alckmin agradeceu o apoio e 
a confi ança do partido ao seu 
nome. Segundo ele, o foco do 
seu programa de governo será 
a retomada do emprego. “O 
Brasil é um país vocacionado 
para crescer, mas para crescer 
precisa ter confi ança”.

O presidente nacional do 
DEM, ACM Neto, ressaltou que, 
a partir do próximo ano, o Brasil 
vai viver “momentos difíceis e 
que medidas duras terão que 
ser tomadas”, com responsa-
bilidade fi scal e equilíbrio das 
contas públicas. “Temos que 
ser sinceros desde a campa-
nha”, acrescentou (ABr).

MDB confi rma Meirelles na 
disputa pela Presidência

gatar a política econômica, atrair 
investimentos e fazer as reformas 
que o país precisa. “Minha meta é 
fazer o país crescer 4%, ao ano”.

Henrique Meirelles, 72 anos, 
é goiano de Anápolis. Em 2002, 
foi eleito deputado federal pelo 
PSDB, cargo do qual abdicou 
para comandar o Banco Central 
de 2003 a 2010, no governo do 
ex-presidente Lula. No governo 
Temer comandou o Ministério 
da Fazenda de maio de 2016 a 
abril de 2018. Foi presidente 
mundial do BankBoston. Já fez 
parte do conselho da Harvard 
Kennedy School of Government 
e da Sloan School of Management 
do MIT (ABr).
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A droga chega pelo 

mar. A maravilhosa 

baia é o cenário ideal 

para os marinheiros 

de extenuados com o 

trabalho no mar. 

Os navios atracam li-
vremente e os fi scais 
não são capazes de 

impedir que a mercadoria seja 
desembarcada e distribuída 
rapidamente. A chave dessa 
agilidade é a corrupção. Os 
fi scais aduaneiros são venais 
e  não conseguem ver os car-
regamentos da droga. Ficam 
cegos temporariamente. A 
droga rapidamente chega até 
as camadas mais pobres da 
população. 

A fome, miséria, falta de 
perspectiva de vida, o poder 
concentrado nas mãos de pou-
cos são os motores da busca do 
consolo na droga. Pelo  menos 
durante algum tempo o droga-
do sente-se fora da opressão de 
uma sociedade fundada para 
não mudar, para perpetuar 
os donos do poder e qualquer 
contestação pode custar a vida 
de alguém. O crime organizado 
divide o porto  e as matanças 
se sucedem com cada vez 
mais ferocidade. Nem mesmo 
velhos, mulheres e crianças 
escapam da matança.

A droga é plantada e refi na-
da em países vizinhos. Uma 
fronteira terrestre e marítima 
mal vigiada é um convite para 
o tráfi co. Os volumes  aumen-
tam ano a ano e o preço cai 
na mesma proporção. A lei 
de Adam Smith também vele 
para a droga. Isto facilita o uso 
pelas camadas mais miseráveis 
da população. O exército e a 
marinha nacionais não têm 
condição de vigiar a defender 
longas distâncias. O governo 
se esforça para segurar o que 
pode do tráfi co. 

Leis não são respeitadas e as 
autoridades mais importantes 
estão distantes do porto, en-
clausuradas na capital do país. 
Vivem em outro mundo, tem 
renda garantida pelos impos-
tos arrecadados da população e 

não se envolvem. Por sua vez os 
criminosos sabem que vendem 
uma substância  altamente vi-
ciante, que causa dependência 
química e garante um mercado 
permanente e crescente. 

Se o consumo cai os chefes 
das quadrilhas de trafi cantes 
forçam os cidadãos a consumi-
rem e utilizam métodos sutis e 
violentos para continuar ven-
dendo. Os grandes trafi cantes 
não são nunca presos, ninguém 
sabe como fl ui a moeda que 
banca a vinda da droga de tão 
boa qualidade.

Ainda não se sabe sobre as 
consequências humanas, so-
ciais, políticas do fenômeno de 
drogadição em massa. O vício 
bioquímico não é reprovável 
desde que contamine apenas 
a população do mundo perifé-
rico e atenta os interesses das 
nações imperialistas. O que 
estas querem é vender os seus 
produtos de alto valor agrega-
do e importar matérias primas 
ou produtos semi acabados. 

A droga desembarcada che-
ga a 450 toneladas, ou seja uma 
grama para cada habitante 
da China. Nem a moral, nem 
a ética cristã impediam os 
britânicos distribuírem gratui-
tamente  cachimbos próprio 
para fumar ópio. O que valia 
era o superávit comercial en-
tre as duas nações. Diante do 
desastre social e da derrocada 
econômica, o governo de Bei-
jing proíbe a importação e o 
consumo do ópio. Destrói 20 
mil caixas da droga e expulsa 
os trafi cantes ingleses e ame-
ricanos. 

A armada imperial não per-
doa. Cerca os principais portos 
da China, bloqueia uns e bom-
bardeia outros. Sem condições 
de enfrentar o poderio militar 
britânico, o governo recua.  
Depois de 17 anos de guerras, 
a China fi nalmente se prostra 
diante do poderio das nações 
ocidentais colonialistas. O ópio 
tem livre trânsito na China 
mas é totalmente proibido em 
Londres, Paris, Washington...

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multi plataforma.
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Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos 

devem ser levadas aos postos de saúde para receber a dose 

contra a pólio e também contra o sarampo.

A nova Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a polio-
mielite e sarampo começa na 
próxima segunda-feira (6), e 
vai até o dia 31. Em São Paulo, 
o público-alvo da campanha 
é de aproximadamente 2,2 
milhões de pessoas. Em todo o 
país, 11,2 milhões de crianças 
devem ser vacinadas. Todas 
as crianças de um ano a me-
nores de cinco do país devem 
se vacinar contra a pólio e 
sarampo, independente da 
situação vacinal. 

O dia D de mobilização 
nacional será no sábado, dia 
18, quando os mais de 36 mil 
postos de vacinação no país 
estarão abertos ofertando as 
vacinas. A meta é vacinar, pelo 
menos, 95% das crianças para 
diminuir a possibilidade de re-
torno da pólio e reemergência 
do sarampo, doenças já elimi-
nadas no país. A madrinha da 
campanha deste ano é a Xuxa, 
eterna rainha dos baixinhos.

A prioridade da campanha 
são as crianças de um até me-
nores de cinco anos, público 
mais suscetíveis às doenças 
e suas complicações. Para 
atender a esse público, foram 
adquiridas 28,3 milhões doses 

Médicos 
italianos 

reconstroem 
intestino de 

jovem brasileira
Com apenas 13 anos de 

idade, a jovem brasileira 
Isabela Diringer viajou mais 
de 9 mil km para se submeter 
a uma cirurgia na Itália para 
tratar de um problema no 
intestino. Isabela é porta-
dora de gastrosquise, uma 
malformação que faz com 
que parte do intestino fi que 
do lado de fora do corpo. 
De acordo com a família, 
a menina tinha o intestino 
mais curto, de 17 cm, que a 
impedia de se alimentar e se 
desenvolver como criança.

A brasileira foi salva por 
uma equipe do Hospital Pe-
diátrico Meyer, em Florença, 
que realizou a intervenção 
de alta complexidade para 
reconstruir o intestino sob 
comando do médico Antonio 
Morabito. A cirurgia durou 
seis horas e foi aplicada a 
técnica chamada de “Spiral 
Intestinal Lengthening and 
Tailoring” (SILT). O Hos-
pital Pediátrico Meyer é o 
único centro europeu para 
o tratamento da patologia 
congênita que afeta Isabela, 
e foi a segunda vez que o 
local aplicou a técnica em 
uma cirurgia.

A jovem já tinha passado 
por duas tentativas de ope-
ração, que não foram bem 
sucedidas e colocaram sua 
vida em risco. Por isso, a 
intervenção em Florença 
era considerada perigosa. 
De acordo com um comuni-
cado do hospital, por ter o 
intestino curto, Isabela era 
obrigada à nutrição paren-
teral total, ou seja, nutrição 
por via venosa. 

Na cirurgia, os médicos 
italianos reconstruíram o 
intestino com um diâmetro 
adequado para que ela viva 
normalmente. A jovem deve 
receber alta médica ainda 
nesta semana. A menina con-
tou com o apoio e solidarie-
dade de outras pessoas, em 
campanha para arrecadar 
dinheiro para a cirurgia na 
Itália.Pela internet, ela con-
seguiu R$ 500 mil (ANSA).

Em uma medida histórica, o papa Francisco 
aprovou uma mudança no Catecismo da Igreja 
Católica para declarar a pena de morte como 
algo inadmissível, já que “atenta contra a invio-
labilidade e a dignidade da pessoa”. A revisão do 
artigo 2267 foi assinada pelo cardeal Luís Ladaria, 
prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e 
foi publicada ontem (2) no Osservatore Vaticano.

No documento, o Papa também se compromete 
com a abolição da medida em todo o mundo e explica 
que “durante muito tempo o recurso à pena de morte 
por parte da autoridade legítima, depois do devido 
processo, foi considerado uma resposta apropriada 
à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, 
embora extremo, para a tutela do bem comum”.

Ainda segundo o texto, hoje é cada vez mais 
presente a consciência de que a dignidade das 
pessoas não se perde nem mesmo após ter 
cometido crimes gravíssimos. Desta forma, “fo-
ram implementados sistemas de detenção mais 

Com ritmo menor de recuperação do consumo, há cautela na contratação

de novos empréstimos e fi nanciamentos.

Os dados constam da Pes-
quisa de Endividamen-
to e Inadimplência do 

Consumidor (Peic), divulgada 
ontem (2), pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Apesar da alta entre junho e 
julho, o indicador fechou em 
queda na comparação anual 
porque, em julho do ano pas-
sado, ele atingiu 60,2% - índice 
0,6 ponto percentual menor.

A avaliação da economista da 
CNC Marianne Hanson, é que 
“o crescimento de junho para 
julho no percentual de famílias 
endividadas foi pontual, uma 
vez que o indicador permane-
ceu em patamar inferior ao do 
ano passado, refl etindo ritmo 
menor de recuperação do 
consumo das famílias e maior 
cautela na contratação de novos 
empréstimos e fi nanciamen-
tos”. O estudo da CNC mostra 
que o percentual de famílias 
com contas ou dívidas em atraso 
fi cou estável entre os meses 
de junho e julho, mais caiu em 
relação a junho do ano passado.

Tanto em junho quanto em 
julho, a proporção das famílias 
com dívidas ou contas em atraso 
fi cou em 23,7%. Mas, quando a 
comparação se dá com julho do 

A Polícia Civil identifi cou on-
tem (2) dois suspeitos de terem 
furtado a Medalha Fields, que é 
considerada o “Prêmio Nobel 
da Matemática”, do iraniano 
Caucher Birkar. O incidente 
aconteceu na quarta-feira (1), no 
centro de convenções Riocentro, 
no Rio de Janeiro. A medalha foi 
levada após o iraniano guardá-la 
em uma pasta em cima de uma 
mesa no local do evento. 

Após ter percebido que havia 
sido furtado, Birkar acionou os 
seguranças, que passaram a 
buscar o objeto. A pasta que es-
tava a premiação foi encontrada 
debaixo de uma arquibancada 
vazia, junto ao celular da vítima. 
O iraniano é refugiado no Reino 
Unido e professor da faculdade de 
Cambridge. A medalha, que é feita 
de ouro, é avaliada em US$ 4 mil, 

cerca de R$ 15 mil. A premiação 
foi criada em 1936 e apenas 60 
pessoas possuem o objeto.

Segundo o jornal “Extra”, os 
suspeitos foram identifi cados 
pelas imagens de um cinegrafi sta 
que estava trabalhando no even-
to. Na gravação, um dos suspeitos 
é fl agrado colocando um objeto, 
que provavelmente seria a me-
dalha, dentro de uma mochila. 
Os organizadores do Congresso 
Internacional de Matemáticos 
lamentaram o ocorrido e afi r-
maram que estão “colaborando 
com as autoridades policiais na 
investigação do caso”. O evento é 
realizado a cada quatro anos pela 
União Internacional da Matemá-
tica (IMU). Nesta edição, o Rio 
de Janeiro está sendo a cidade 
sede e o evento ocorre até o dia 
9 (ANSA).
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Divulgação

Percentual de famílias com dívidas 
sobe pela primeira vez no ano

O percentual das famílias endividadas no Brasil cresceu 1 ponto em julho, quando passou de 58,6% 
para 59,6% de junho para julho. Foi a primeira alta do ano

ano passado, o percentual de 
famílias inadimplentes caiu 1,8 
ponto percentual. Em julho de 
2017, o indicador havia alcan-
çado 25,5% do total das famílias. 
Já o percentual de famílias que 
declararam não ter condições 
de pagar suas contas ou dívi-
das em atraso e que, portanto, 
permaneceriam inadimplentes 
também fi cou estável em 9,4% 
entre junho e julho de 2018, 
apresentando queda em relação 
aos 9,9% de julho do ano passado.

Mais uma vez, o cartão de 
crédito aparece como principal 

tipo de dívida, respondendo por 
77,7% das dívidas das famílias 
entrevistadas. Em seguida, 
vêm os carnês (13,9%) e, em 
terceiro lugar, o fi nanciamento 
de carro (10,6%). O estudo da 
CNC mostra que a proporção 
das famílias que se declararam 
muito endividadas apresentou 
um pequeno aumento em 
relação a junho, passando de 
13,0% para 13,2% do total de 
entrevistadas. Já na comparação 
anual, também houve queda: 1,4 
ponto percentual.

Quando os economistas da 

CNC comparam julho do ano 
passado com julho deste ano, 
a parcela das famílias que de-
clarou estar mais ou menos en-
dividada passou de 22,2% para 
22,6%, e a parcela pouco endi-
vidada foi de 23,4% para 23,8% 
do total. A Pesquisa Nacional de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic Nacional) 
é apurada mensalmente pela 
CNC desde janeiro de 2010. Os 
dados são coletados em todas 
as capitais dos Estados e no 
Distrito Federal, com cerca de 
18 mil consumidores (ABr).

Em São Paulo, 2,2 milhões
de crianças devem receber

vacina contra a pólio e sarampo

das vacinas, um total de R$ 
160,7 milhões. Todos os estados 
do país já estão abastecidos 
com 871,3 mil doses da Vacina 
Inativada Poliomielite (VIP), 14 
milhões da Vacina Oral Polio-
mielite (VOP) e 13,4 milhões da 
Tríplice viral, que protege contra 
sarampo, rubéola e caxumba. 
Para o estado de São Paulo 
foram distribuídas 5,58 milhões 
de doses das três vacinas.

A campanha pretende va-
cinar todas as crianças dessa 
faixa etária no país para manter 

coberturas homogêneas de 
vacinação. Para a poliomielite, 
as que não tomaram nenhuma 
dose durante a vida receberão 
a VIP. Já os menores de cinco 
anos que já tiverem tomado 
uma ou mais doses da vacina, 
receberão a VOP, a gotinha. 
Em relação ao sarampo, todas 
as crianças receberão uma 
dose da vacina Tríplice viral, 
independente da situação va-
cinal, desde que não tenham 
sido vacinadas nos últimos 
trinta dias (Agência Saúde).

Roubo de medalha ofusca 
prêmio Fields no Brasil

Papa muda Catecismo e declara 
pena de morte como inadmissível

efi cazes, que garantem a defesa dos cidadãos, 
mas, ao mesmo tempo, não tiram a possibilidade 
de o reú se redimir”.

Na versão antiga do Catecismo, livro que con-
tém a explicação da doutrina da Igreja Católica, 
não se excluía a pena capital em casos extremos. 
Para apresentar a mudança, o cardeal Ladaria 
enviou uma carta aos bispos de todo o mundo na 
qual enfatizava a importância da consciência do 
respeito que se deve a toda vida humana (ANSA).
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A - Concurso Fotográfi co
O Foto Cine Clube Bandeirante apresenta a 2ª Edição do Concurso 
Fotográfi co ‘Seu Olhar Sobre São Paulo’. O tema dessa edição é sobre 
um dos locais mais emblemáticos e importantes da história da maior 
cidade do país, o centro histórico paulistano. Os três primeiros colocados 
em cada categoria receberão kits de cerveja da marca Paulistânia, que 
também é a apoiadora do evento. Para participar, basta enviar as fotos 
com 4500 pixels do lado maior junto com a fi cha de inscrição disponível 
em (www.fotoclub.art.br) via Wetransfer para (bandeirante@fotoclub.
art.br). São duas categorias: P&B e Cor. As inscrições são gratuitas.

B - Química do Futuro
O 17º Congresso de Atuação Responsável, que será realizado pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria Química – Abiquim, nos próximos dias 15 
e 16, no Novotel Center Norte, terá como tema a “Química do Futuro: 
Universo de Possibilidades e Desafi os”. A sessão plenária  contará com a 
participação de convidados internacionais, representantes da indústria 
e do governo, que abordarão a implementação do Programa Atuação 
Responsável® e o trabalho desenvolvido pela indústria química visando 
o crescimento sustentável. O Congresso também receberá a reunião do 
grupo de Responsible Care® da América Latina, que debaterá a evolu-
ção do programa no continente. Mais informações e inscrições no site 
(www.congressoar.com.br).

C - Mercado Náutico
Com o tema “O mundo náutico vem com tudo”, o São Paulo Boat Show 
chega à 21ª edição consolidado como maior evento náutico indoor da 
América Latina, e acontece no São Paulo Expo - mais moderno centro 
de convenções da cidade - de 27 de setembro a 2 de outubro, com as 
maiores novidades do setor. Com 8500 km de costa atlântica navegável 
e mais de 45 mil km de rios, baías e lagos, o Brasil é um dos maiores 
mercados náuticos do mundo e atrai a atenção das principais marcas 
internacionais. Os maiores estaleiros do Brasil já confi rmaram presen-
ça e devem apresentar seus grandes lançamentos: Schaefer Yachts, 
Intermarine, Azimut, Cimitarra, Fibrafort, Yamaha e Ventura estão 
entre os estaleiros que prometem ‘vir com tudo’. Saiba mais em: (www.
saopauloboatshow.com.br).

D - Mega Fashion
Com o tema “O futuro e a moda começam aqui” começa neste domingo 
(5), e vai até terça (7), a 25ª edição do Mega Fashion Week, maior even-
to de moda atacadista da América Latina, apresentando as novidades 
e tendências para o verão. Mais de 400 marcas nacionais, entre moda 
adulto, infantil, plus size e acessórios, desfi lam seus looks verão, tendo 
como foco a tendência urbana e as singularidades de estilo da vida real. 
Um novo formato unirá tecnologia e informação. Assim, além de terem 
acesso as grandes novidades da moda e tendências da estação, poderão 
assistir com os óculos de realidade virtual um fashion fi lme da campanha 
que será exibido durante os três dias no Mega Fashion Week. Outras 
informações em: (www.megapolomoda.com.br).

E - Melhores Cachaças
Estão abertas as inscrições para o II Concurso ‘Cachaça com Ciência’,  
realizado pelo Instituto Agronômico, na Unidade de Pesquisa e Desen-
volvimento de Jaú. No evento, entre 4 a 6 de setembro, podem partici-
par interessados de todas as regiões. Objetiva reconhecer e premiar as 
melhores cachaças do ponto de vista sensorial, fornecendo ao produtor 
uma visão da posição e aceitação de seu produto dentro do conjunto de 
cachaças brasileiras. As bebidas devem ser encaminhadas para a Uni-
dade de Jaú do IAC. As categorias são Prata/Descansada, Envelhecida, 
Premium, Extra Premium e Blend. Os interessados podem obter mais 
informações no link ( https://www.cursosfundag.com.br/ii-
concurso-cachaca-com-ciencia/).

F - Jovens Inovadores
Já estão abertas as inscrições para o Graduate Programme 2019 da Red 
Bull. O programa busca jovens profi ssionais que sejam apaixonados 
pelo o que fazem, estejam em busca da inovação e queiram se integrar 
à missão da marca: dar asas a ideias e pessoas. O programa oferece 
oportunidade para que os trainees conheçam diferentes áreas e adqui-
ram conhecimentos variados, que darão base para um projeto fi nal com 
escopo nacional quando cada um deles for direcionado à sua área de 
interesse. Podem se candidatar jovens graduados entre dezembro de 
2016 e dezembro de  2018 nos cursos de Administração, Publicidade, 
Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharia. Informações 
e inscrições (http://www.redbullgraduateprogramme.com/br/pt-BR).

G - Ecocardiografi a Pediátrica
O 1° Simpósio Internacional de Ecocardiografi a Fetal e Pediátrica está 
sendo promovido e preparado pelo Instituto de Filantropia, Ensino e 
Pesquisa Lilian Lopes, que tem como principal objetivo oferecer cursos de 
pós-graduação para médicos e Ecocardiografi stas, com foco em cardiopatia 
congênita. O evento acontece nos dias 21 e 22 de setembro, no Auditório do 
Hospital Santa Catarina, em comemoração aos 30 anos de ensino e pesquisa 
da renomada Dra. Lilian Lopes, referência mundial em Ecocardiografi a 
Fetal e Pediátrica. O Objetivo do Simpósio é levar conhecimento técnico 
qualifi cado aos profi ssionais da área e desenvolvê-los no melhor nível de 
conhecimento. Mais informações em: (www.simposiolilianlopes.com.br).

H - Big Data Analysis 
Apresentar as mais avançadas e promissoras técnicas e ferramentas para 
análise de grandes volumes de dados. Este é o principal objetivo da Escola 
Avançada em Big Data Analysis, que acontece de 2 a 6 de setembro no 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Car-
los. O evento é composto por 10 minicursos, que serão apresentados por 
renomados pesquisadores do Brasil e do exterior. É voltado para alunos 
de pós-graduação e profi ssionais graduados em computação, estatística, 
engenharias, economia e áreas afi ns.As inscrições estão abertas e podem 
ser realizadas por meio do site (http://www.cemeai.icmc.usp.br/2EABDA/).

I - Grafologia e Personalidade
A grafologia é uma ciência que estuda a personalidade das pessoas através 
da ortografi a, as marcas inseridas na escrita infl uenciam diretamente na 
coordenação motora, resultando em alterações na letra que apontam 
contrastes importantes no âmbito social, profi ssional e pessoal. A psicóloga 
Célia Siqueira utiliza a técnica como ferramenta importante em suas análises 
comportamentais. Atuando há 25 anos no segmento, é uma das únicas 
profi ssionais habilitadas a exercer a grafologia criminal. Também auxilia 
em processos seletivos e recrutamento de funcionários, identifi cando 
individualmente o grau de dinamismo, maturidade emocional, liderança e 
comunicação. Saiba mais em: (www.facebook.com/institutoceliasiqueira).

J - Batalha de Startups
Mais de 4 mil empreendedores reunidos, dezenas de palestrantes de alto 
nível e mais de 100 startups. Este é o ecossistema criado para a Gramado 
Summit que ocorre entre os próximos dias 8 e 10, em Gramado, na Serra 
Gaúcha. Além de palestras com grandes nomes como José Galló (Renner), 
David Randon (Randon), Andreas Blazoudakis (Movile), Lívia Cunha (Cuco 
Health), Marina Dias (Gupy), entre outros, o evento dará palco a mais de 100 
startups para que apresentem seus projetos inovadores e possam captar o 
interesse e o aporte fi nanceiro de investidores que estarão de olho nas me-
lhores ideias. Em debate, o futuro e a criação de soluções capazes de mudar 
o mundo em que vivemos. Mais informações: (www.gramadosummit.com).

A - Concurso Fotográfi co
O Foto Cine Clube Bandeirante apresenta a 2ª Edição do Concurso 

D - Mega Fashion
Com o tema “O futuro e a moda começam aqui” começa neste domingo 

Trabalhar por conta 

própria, fazer o seu 

próprio horário, ser o 

seu próprio chefe

Realidade de muitas 
pessoas que não pos-
suem qualquer vínculo 

empregatício e trabalham por 
conta própria. Segundo uma 
pesquisa do IBGE, realizada 
em 2017, o Brasil conta com 
11.115 milhões de pessoas que 
trabalham, mas não possuem 
carteira assinada e 23.198 
milhões que atuam por conta 
própria, o que representa um 
total de 34,31 milhões de tra-
balhadores nesses formatos.

Um dos motivos desse au-
mento foi que muitas pessoas 
enxergaram uma maneira de 
vencer a crise econômica e 
encontrar novas possibilidades 
de garantir um rendimento 
fi nanceiro no fi nal do mês. 
Além disso, existem pessoas 
que adotam esse tipo de tra-
balho pensando no ganho de 
qualidade de vida. 

Ser um trabalhador au-
tônomo, liberal ou remoto 
possui suas vantagens e des-
vantagens, mas saber suas 
características é essencial para 
que você consiga as melhores 
oportunidades e tire todo o 
proveito do serviço que você 
está oferecendo.

O profissional autônomo 
é aquela pessoa que traba-
lha por conta própria, que 
tenha ou não uma formação 
ou qualifi cação profi ssional. 
Trabalhadores autônomos têm 
uma independência maior e 
conseguem executar diversos 
tipos de tarefas. Entre eles 
estão pintores, encanadores, 
pedreiros e outros.

Já o profi ssional liberal é a 
pessoa que conta com forma-
ção universitária ou técnica e 
tem liberdade para executar 
a sua atividade de maneira 
independente, podendo ser 
empregado ou trabalhar por 
conta própria. Podemos co-
locar como exemplos médi-
cos, advogados, arquitetos e 
dentistas .

Trabalho remoto é, como o 
próprio nome diz, qualquer ati-
vidade que pode ser realizada à 
distância, facilitada pelo uso de 
tecnologia e de comunicação. 
Por esse motivo é também cha-
mado de teletrabalho. Existem 
diferentes concepções deste 
termo e outros similares como: 
trabalho à distância, como dito 
acima, e home offi ce. É um 
formato que tem recebido cada 
vez mais adeptos e que está 
sendo adotada por diversas 
empresas.

Ao optar pelo home offi ce 
é necessário ter um ambiente 
dentro de sua casa totalmente 
dedicado para suas atividades, 
isso traz mais concentração e 
faz com que se mantenha o 
foco na tarefa que está sendo 
executada. Também é preciso 
fi car atento com a carga ho-
rária, já que muitas empresas 
estendem suas atividades além 
dos horários tradicionais.

Dependendo do fluxo de 
trabalho do profi ssional au-
tônomo ou liberal é possível 
ganhar mais dinheiro do que 
quem é contratado por em-
presas no formato tradicional. 
O caminho pode ser bastante 
recompensador, mas também é 
preciso tomar alguns cuidados 
como ter disciplina com horá-
rio, foco e organização para 
que você consiga entregar o 
seu trabalho com qualidade e 
dentro do prazo. 

Além disso, o trabalhador 
deve se programar para os me-
ses com menos oportunidades, 
e, sempre manter uma reserva 
de recursos para os casos de 
imprevisto ou de acidente de 
trabalho. Essas são algumas 
formas de se evitar difi culdades 
fi nanceira. Com as caracterís-
ticas de cada tipo de trabalho 
apontado, escolher a que me-
lhor se encaixa será mais fácil 
para começar a trilhar o seu 
próprio sucesso. 

Boa sorte!

(*) - Formado em Direito pela 
Universidad de Buenos Aires, e em 

Marketing, com MBA pela University 
of Pittsburgh, é Diretor Internacional 
do Freelancer.com, responsável pela 

expansão global do site.

Sebastián Siseles (*)

Apenas as falências decretadas cresceram, enquanto os outros 

indicadores permanecem caindo.

Os pedidos de falência caí-
ram 22,5% no acumulado 12 
meses (agosto de 2017 até 
julho de 2018 comparado aos 
12 meses antecedentes), se-
gundo dados com abrangência 
nacional da Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção 
ao Crédito). Mantida a base 
de comparação, as falências 
decretadas subiram 16,2%, 
enquanto para os pedidos de 
recuperação judicial houve 
diminuição de 2,0%. As recu-
perações judiciais deferidas 
registraram alta de 1,8%.

Na comparação mensal os 
pedidos de falência avançaram 
4,8% em relação a junho, assim 
como os pedidos de recupera-
ção judicial (2,1%). No mesmo 
período foram observadas 

Infl ação pelo IPC-S cai 
em sete capitais 

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) caiu nas 
sete capitais pesquisadas pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
na passagem de junho para julho. A 
maior queda foi observada em Bra-
sília, que havia registrado infl ação 
de 1,36% em junho e passou a ter 
uma defl ação (queda de preços) de 
0,2% em julho, ou seja, um recuo 
de 1,56 ponto percentual.

Em seguida, aparecem Belo Ho-
rizonte (-1,31 ponto percentual, ao 
passar de 1,58% para 0,27%), Rio 
de Janeiro (-1,16 ponto percentual, 
indo de 1,26% para 01,0%) e Porto 
Alegre (-1,07 ponto percentual, 
caiu de 1,2% para 0,13%). As de-
mais cidades tiveram as seguintes 
quedas na taxa: Recife (-1,03 ponto 
percentual, de 1,14% para 0,11%), 
São Paulo (-0,78 ponto percentual, 
de 1,06% para 0,28%) e Salvador 
(-0,64 ponto percentual, de 0,97% 
para 0,33%) (ABr).

As principais infl uências positivas para a indústria vieram dos 

veículos automotores.

Com o resultado, a indús-
tria nacional recuperou a 
queda de 11% registrada 

em maio, que havia ocorrido de-
vido à greve dos caminhoneiros 
na segunda quinzena daquele 
mês. Os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal foram divul-
gados ontem (2) pelo IBGE. 
O crescimento de 13,1% foi o 
maior registrado desde o início 
da série histórica da pesquisa, 
em 2002. 

Também foram observadas 
altas na comparação com 
junho de 2017 (3,5%), no 
acumulado do ano (2,3%) e 
no acumulado de 12 meses 
(3,2%). Na média móvel tri-
mestral, a produção cresceu 
0,5%. De maio para junho, 
foram registradas altas nas 
quatro grandes categorias 

O comércio varejista no Estado de São 
Paulo deve crescer 4% neste mês em 
comparação ao mesmo período de 2017. 
No mês que é comemorado o Dia dos Pais, 
o faturamento real do setor pode atingir 
R$ 55,5 bilhões, segundo estimativa da 
FecomercioSP. A data tende a movimentar 
setores específi cos do varejo. As lojas de 
vestuário, tecidos e calçados, por exemplo, 
tendem a ser as mais procuradas para a 
compra do presente. 

Os segmentos de eletrodomésticos, 
eletrônicos e lojas de departamentos 
(20%) e de lojas de móveis e decoração 
(11%) devem apontar as maiores taxas de 
crescimento na mesma base comparativa.

Segundo a FecomercioSP, o Dia dos 
Pais tende a ser uma data com volume 
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Produção industrial cresceu 
13,1% de maio para junho

A produção industrial brasileira cresceu 13,1% de maio para junho

Os bens de consumo semi e 
não duráveis tiveram alta de 
15,7% e os bens intermediários, 
ou seja, os insumos industriali-
zados usados no setor produti-
vo, crescimento de 7,4%. Vinte 
e dois dos 26 ramos industriais 
pesquisados apresentaram alta 
de maio para junho. 

As principais infl uências posi-
tivas para a indústria vieram dos 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias (47,1%), produtos 
alimentícios (19,4%), bebidas 
(33,6%) e produtos de minerais 
não-metálicos (20,8%).

O setor de produtos derivados 
do petróleo e biocombustível 
manteve-se estável e apenas 
três atividades tiveram queda. 
O maior recuo veio do setor de 
outros equipamentos de trans-
porte (-10,7%) (ABr).

econômicas pesquisadas, com 
destaque para a produção de 
bens de consumo duráveis 

(34,4%) e para os bens de 
capital, isto é, as máquinas e 
equipamentos (25,6%).

Caíram os pedidos de falência no 
acumulado em 12 meses

reduções nas falências decre-
tadas (-17,5%) e recuperações 
judiciais deferidas (-11,9%). 
De acordo com os resultados 
acumulados em 12 meses, os 
pedidos de falência continuam 
caindo. 

O movimento de queda está 
atrelado à melhora nas con-

dições econômicas desde o 
ano passado, que permitiu às 
empresas apresentarem sinais 
mais sólidos nos indicadores 
de solvência. A continuidade 
desse processo dependerá 
de uma retomada mais con-
sistente da economia (Boa 
Vista SCPC).

Vendas do varejo paulista devem crescer 4% neste mês
Outro fator a ser considerado é a sazona-

lidade, já que, tradicionalmente, as vendas 
do setor de vestuário caem em relação 
ao mês de julho. Por fi m, agosto é o mês 
subsequente às férias, quando as famílias 
gastaram com viagens ou qualquer outro 
tipo de recreação ou atividade, o que im-
plica redução da capacidade de consumo.

Diante desse cenário, e considerando que 
as famílias estão reduzindo sua intenção 
de consumo em razão das incertezas em 
torno da economia brasileira, a Federação 
recomenda que o empresário do comércio 
varejista aproveite a data para ajustar os 
possíveis excessos de mercadorias em 
seus estoques por meio de promoções, 
facilitando as formas de pagamento (AI/
FecomercioSP).

de vendas bem inferior a outras, como 
Dia das Mães e Natal. Além disso, agosto 
é um dos meses mais fracos para o varejo 
no segundo semestre. 
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Comércio e 
convivência pacífi ca
O sistema econômico 

tem sido predatório e a 

governança, oportunista 

e corrupta. A ONU prevê 

aumento da população 

dos atuais 7,6 bilhões 

para 11 bilhões nas 

próximas décadas

Esse aumento preocupa 
porque já estamos no 
limite do planeta e 

com o nível de vida tendendo 
à precarização. As elites do 
Ocidente se colocaram numa 
posição de intangibilidade, 
enquanto surgia um desar-
ranjo econômico decorrente 
da produção asiática voltada 
prioritariamente para expor-
tações e acúmulo de divisas, 
acarretando o fechamento 
de indústria e destruição de 
empregos. 

Os países têm o direito e o 
dever de buscar melhores con-
dições para sua população, mas 
sem equilíbrio nas relações 
entre os povos os confl itos 
tenderão a recrudescer. A 
forma da implantação da Zona 
Franca de Manaus acabou fa-
vorecendo a estagnação, pois 
enquanto as zonas francas 
eram implantadas visando à 
exportação, a de Manaus se 
tornou um artifi cial corredor 
de importados que inviabilizou 
a industrialização fora dela. 

Quando o Brasil implantou 
uma dolarização disfarçada 
para combater a infl ação, afe-
tou profundamente a insípida 
estrutura industrial. Com o 
reducionismo imposto à indús-
tria, surgiram várias consequ-
ências negativas, como o atraso 
geral na esfera de produção, 
na capacidade técnica da mão 
de obra e no bom preparo das 
novas gerações. O pós-guerra 
ensejou melhora nas condições 
de vida nos EUA e Europa. 

No Brasil, os efeitos não 
foram sentidos na mesma 
dimensão, pois o país não foi 
governado com seriedade. Na 
China, a rigidez de Mao Tse-
-Tung foi posta de lado. Deng 
Xiaoping e seus sucessores de-
ram início a uma virada econô-
mica que favoreceu a melhora 
das condições de vida do povo 
e gerou reservas volumosas 
em dólares. Enquanto isso, os 
rendimentos da classe média 
no Ocidente estagnavam. 

Estamos num momento 
significativo, mas a grande 
maioria não consegue ver o 
futuro com nitidez. Enfrenta-
remos a confrontação e o caos 
econômico ou teremos novas 
diretrizes que permitam uma 
convivência de progresso pací-
fi co entre os povos? No livro ‘A 

queda do Ocidente? Uma pro-
vocação’, Kishore Mahbubani, 
da Universidade de Singapura, 
diz que o ingresso da China na 
OMC em 2001 representou a 
entrada de quase um milhão 
de trabalhadores no sistema 
comercial global.

E que isso resultaria na per-
da de postos de trabalho no 
Ocidente, declínio de salários 
reais, redução na participação 
no PIB e aumento da desigual-
dade, e que as elites não se 
deram conta desse processo 
transformador da Ásia. Aqui 
fi ca uma dúvida: não perce-
beram ou deixaram rolar para 
tirar proveito? Mas houve um 
desequilíbrio na produção e 
comércio global que favoreceu 
a Ásia, enquanto países como 
o Brasil sofreram perdas na 
indústria e no preparo das 
novas gerações. 

É preciso que exista um 
denominador comum entre 
as diversas moedas que fi cam 
sujeitas a variações ditadas 
por interesses de forma que os 
ajustes feitos em algumas delas 
repercutam em outras, geran-
do consequências positivas ou 
negativas dependendo da situ-
ação da economia de cada país 
envolvido. No jogo intricado do 
câmbio, tornaram-se possíveis 
as variações estratégicas ou es-
peculativas que atuam a favor 
de uns em prejuízo de outros, 
mas o descontrole poderá levar 
a consequências perigosas. 

Quando a produção se con-
centra numa região, aumenta 
a produtividade, mas em ou-
tras, os empregos se reduzem. 
Onde obter consumidores 
para a enorme capacidade de 
produção? Acirra-se a concor-
rência. Surge um desequilíbrio 
na economia global. A tentati-
va de impor tarifas surge como 
uma revolta à atual situação 
de comércio internacional do 
livre mercado que permitiu o 
desarranjo, admitindo igual-
dade de tratamento diante 
de fatores desiguais, afora o 
câmbio. 

Os efeitos se mostram em 
todos os países cuja balança 
comercial tem apresentado 
déficits. Como o equilíbrio 
nas transações gerais poderá 
ser estabelecido sem provocar 
rupturas? Algo deve ser feito; 
o momento exige bom senso 
de todos visando melhora das 
condições gerais de vida.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca da 

verdade e da felicidade; e O segredo 
de Darwin - Uma aventura em

busca da origem da vida
(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) estabeleceu 
critérios para combater notí-
cias falsas, as chamadas “fake 
news”, durante a campanha 
eleitoral de 2018. Os procura-
dores eleitorais terão de dar 
maior atenção a notícias sus-
peitas se elas atenderem a três 
critérios: se a informação for 
comprovadamente falsa, tiver 
potencial para desequilibrar o 
processo eleitoral ou usar al-
gum tipo de impulsionamento 
eletrônico, ou seja, um robô.

A definição é resultado 
de uma reunião ocorrida na 
semana passada, entre procu-
radores eleitorais de diversos 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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Desse total, 1.161 projetos 
alteram ou criam leis 
sobre defesa do con-

sumidor, legislação comercial, 
direito penal, estrangeiros, for-
ças armadas, defesa nacional, 
segurança pública, trânsito e 
direito eleitoral.

Destaque para os projetos dos 
senadores Cassio Cunha Lima 
(PSDB-PB) e Lasier Martins 
(PSD-RS), de 2018, que deter-
minam a prisão de criminosos 
após a condenação em segunda 
instância. A tramitação do texto 
de Cunha Lima está mais adian-
tada: o relatório do senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
pela aprovação da matéria, já 
foi lido e deve entrar na pauta 
brevemente. Ambas as pro-
postas reafi rmam a legalidade 
da execução da pena quando 
confi rmada em segundo grau 
de jurisdição por um colegiado. 

Mudanças na legislação elei-
toral também estão na fi la. 
A escolha dos suplentes de 
senadores por meio de eleição 
em separado e voto direto foi 
sugerida pela senadora Ângela 

Desse total, 1.161 projetos criam leis sobre defesa do consumidor, 

legislação comercial, direito penal, forças armadas, segurança 

pública, trânsito e direito eleitoral.

O pagamento de serviços 
cartoriais por meio de cartões 
de crédito ou débito pode ser 
previsto em lei. Projeto com esse 
objetivo tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça, onde 
aguarda designação de relator. 
Do senador Jorge Viana (PT-AC), 
o projeto também determina a 
fi xação de prazos máximos de 
espera para o atendimento dos 
usuários dos cartórios.

O texto estabelece um valor 
diferente para o pagamento 
dos serviços com cartões. Além 
das taxas cartoriais comuns, o 
usuário teria que bancar os cus-
tos adicionais envolvidos nas 
operações de crédito ou débito. 
De acordo com o projeto, essa 
modalidade de pagamento de-
pende de prévia homologação 
do Tribunal de Justiça ao qual o 
cartório esteja vinculado.

Ainda segundo o projeto, os 
serviços notariais e de registro 
devem atender os usuários 
dentro de prazos máximos de 
espera. Para Jorge Viana, “a 
modernidade exige atualização 
dos serviços de interesse públi-

Senador Jorge Viana (PT-AC), autor da proposta que facilita o 

atendimento em cartórios.
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Insatisfeitos com a rejeição do 
projeto que proíbe a buzina à 
base de propano e butano pela 
Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado,  um grupo de 
senadores apresentou recurso 
para levar o projeto ao Plená-
rio. A proposta do ex-senador 
Donizeti Nogueira (PT-TO) 
foi analisada pela Comissão 
quando o relator, senador Pedro 
Chaves (PRB-MS), apresentou 
voto contrário. As senadoras 
Kátia Abreu (PDT-TO) e Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
chamaram atenção para o que 
consideraram um equívoco da 
comissão e informaram que 
entrariam com recurso.

Segundo elas, a buzina, à base 
de propano e butano envazada 
em tubo de aerossol, tem cau-
sado queimaduras e problemas 
de saúde, principalmente em 
jovens. “Fizemos uma pesquisa 
profunda, e é muito grave essa 
questão. Nós temos aqui várias 
notícias de mortes de jovens 
ocasionadas por utilização de 
gás de buzina. E mais: dizem 
que o gás usado na buzina é 
uma droga alucinógena, que 
apresenta riscos enormes à 

saúde, inclusive com casos de 
mortes já registrados. E para 
quem tinha dúvida, o projeto 
trata só da buzina”, explicou 
Vanessa.

As senadoras chegaram a 
cogitar repetir a votação, visto 
que, na opinião delas, os inte-
grantes da comissão votaram 
sem entender direito o projeto. 
Diante da impossibilidade, op-
taram por apresentar recurso, 
que foi assinado também por 
diversos senadores. No rela-
tório pela rejeição da matéria, 
que acabou vitorioso, o relator 
Pedro Chaves argumentou 
que o propano e o butano são 
atualmente utilizados para a 
fabricação e uso de diversos 
produtos, como perfumes, 
desodorantes, isqueiros, ma-
çaricos, entre outros. 

Dessa forma, a proibição da 
comercialização de buzina a 
menores não restringiria o aces-
so de crianças e adolescentes 
a tais gases. Além disso, argu-
mentou, a Anvisa tem a tarefa 
de normatizar as condições de 
produção e comercialização de 
produtos que possam afetar a 
saúde pública (Ag.Senado).

Contador como 
microempreendedor 
individual 

Tramita na Câmara dos Deputa-
dos o projeto do deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), que permite ao 
arquivista de documento, ao conta-
dor, ao técnico de contabilidade e 
ao personal trainer serem categori-
zados como microempreendedores 
individuais (MEI). Esse regime 
tributário é dedicado ao trabalha-
dor individual com faturamento de 
até R$ 81 mil por ano, que não seja 
sócio de outra empresa e tenha, no 
máximo, um empregado.

A Resolução 137/17 do Comi-
tê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) retirou essas três ocu-
pações das atividades permitidas 
para o MEI. 

Segundo Zarattini, não é razo-
ável retirar esses profi ssionais. 
“Nem sob o pretexto de se evitar 
uma potencial subcontratação de 
mão de obra”, diz o deputado (Ag.
Câmara).

Marcio Lacerda afi rma que 
manterá candidatura

Belo Horizonte - O ex-prefeito de Belo Horizonte, 
Marcio Lacerda (PSB), enviou um áudio a afi liados 
de seu partido ontem (2), afi rmando que desafi ará a 
decisão do diretório nacional da sigla e manterá sua 
postulação ao governo de Minas Gerais. “Dialogando 
com companheiros mais próximos, decidi manter minha 
candidatura. Para isso, é muito importante que todos 
os delegados e todos os apoiadores compareçam à con-
venção (neste sábado, 4)”, afi rmou Lacerda no áudio.

Na última quarta-feira (1), um acordo entre PT e 
PSB, em nível nacional, determinou que os pessebistas 
se mantenham neutros no primeiro turno em relação à 
disputa presidencial. Para isso, Lacerda teve a candida-
tura ao governo mineiro retirada para apoiar a tentativa 
de reeleição de Fernando Pimentel (PT), enquanto 
em Pernambuco, a pré-candidatura da petista Marília 
Arraes (PT) foi preterida para apoio dos petistas ao 
atual governador, Paulo Câmara (PSB) (AE).

Proposta autoriza protesto de 
honorários advocatícios

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto do 
deputado Augusto Carvalho (SD-DF), que autoriza 
os cartórios a protestar contrato de honorários 
advocatícios, desde que o advogado declare ter 
tentado, sem sucesso, receber amigavelmente a 
quantia. 

O autor observa que a medida viabiliza a aplicação 
do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) “de tal modo que não haja dúvidas quanto à 
possiblidade de se incluir, entre os títulos sujeitos 
a protesto, o cheque ou a nota promissória emitida 
pelo cliente em favor do advogado”, frisou.

A inciativa altera a legislação que defi ne competên-
cia e regulamenta os serviços relativos ao protesto 
de títulos e outros documentos de dívida. 

A proposta será analisada de forma conclusiva pela 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Valores do 
tráfi co para a 
recuperação de 
dependentes 

Tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça projeto 
que garante recursos para o 
tratamento e a recuperação 
de dependentes químicos. O  
texto determina que os valores 
apreendidos em razão do tráfi -
co de drogas serão revertidos 
preferencialmente para esse 
fi m. O projeto aguarda a de-
signação de um relator. A Lei 
dos Tóxicos estabelece que os 
valores apreendidos pela justi-
ça serão destinados ao Fundo 
Nacional Antidrogas (Funad), 
mas não determina as ações 
preferenciais. 

Os recursos do Funad podem 
ser destinados ao desenvol-
vimento, implementação e 
execução de ações, programas 
e atividades de repressão, 
prevenção, tratamento, recu-
peração e reinserção social de 
dependentes de substâncias 
psicoativas. Para o autor do 
projeto, deputado Marcos Mon-
tes (PSD-MG), esses recursos 
podem ajudar a amenizar o 
problema da falta de leitos para 
a recuperação de dependentes 
químicos.

“O país passa por difi culdade 
no que diz respeito às clínicas 
e leitos para dependentes de 
substâncias entorpecentes 
e, principalmente, daquela 
conhecida como crack”, disse 
o deputado ao apresentar o 
projeto. Na sua visão, é urgen-
te a criação de uma fonte de 
recursos que fi nancie o trata-
mento dessas pessoas. Depois 
de analisado, o texto ainda terá 
de ser votado em plenário. Se 
for aprovado como está, seguirá 
para a sanção presidencial. Se 
for modifi cado, terá de voltar à 
Câmara (Ag.Senado).

Mais de duas mil propostas 
aguardam análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado

Comissão permanente mais demandada do Senado Federal, por ser a que emite parecer sobre a 
constitucionalidade da maioria das propostas em análise na Casa, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) tem sob seus cuidados, até o momento, 2.109 proposições

(PCdoB-AM), que aumenta 
os percentuais do Fundo Par-
tidário destinado à criação e 
manutenção de programas de 
promoção e difusão da parti-
cipação política das mulheres 
e do tempo de propaganda 
partidária pelo rádio e pela 
televisão destinado a promo-
ver e difundir a participação 
política feminina. 

Do senador Romero Jucá 
(MDB-RR), a proposta acaba 
com o voto obrigatório no 
Brasil. O texto mantém a obri-
gatoriedade do alistamento 
eleitoral, para fi ns de quantifi -
cação e registro do eleitorado. 
A matéria aguarda designação 
de relator na comissão. Entre 
as propostas sobre segurança 
pública, destaca-se a do sena-
dor Lindbergh Farias (PT-RJ), 
que proíbe o uso de armas equi-
padas com balas de borracha, 
festim ou afi ns, pelas forças 
policiais estaduais ou federais, 
ou pelas guardas municipais, 
em operações de policiamento 
de manifestações públicas (Ag.
Senado).

Portela (PDT-RR) e pelo ex-
-senador Antônio Aureliano 
em duas propostas. A redução 
dos atuais dois suplentes para 
apenas um e a proibição de que 
seja cônjuge, companheiro ou 
parente do titular, está previsto 
no projeto do senador licencia-
do Telmário Mota (PTB-RR). 
As três aguardam designação 
de relator.

Já a do senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO), proíbe as coliga-
ções partidárias na eleições 
proporcionais. Ou seja, mes-
mo que tenham se coligado 
para as eleições majoritárias, 
os partidos não poderão se 
aliar para eleger deputados 
e vereadores. Outra proposta 
que aguarda relatório é a da  
senadora Vanessa Grazziotin 

Procuradoria defi ne critérios 
contra ‘fake news’ no Brasil

procuradores estaduais, se-
gundo a determinação, terão 
autonomia para atuar e não 
precisarão se reportar à PGR.

Ao se depararem com uma 
notícia que atenda aos crité-
rios, os procuradores deverão 
tentar barrar a “disseminação 
artifi cial da informação sem 
tirá-la do ar, para que haja con-
trole sobre a distribuição, não 
sobre o conteúdo publicado. 
Em um segundo momento, os 
procuradores devem procurar 
investigar se há candidatos en-
volvidos com a divulgação de 
notícias consideradas falsas, 
para uma eventual punição 
na Justiça  (ANSA).

estados e a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, na 
sede da PGR, em Brasília. Os 

Pagamento em cartórios com 
cartão e tempo de espera

co”. Ele também observa que 
“apresteza do atendimento é 
incompatível com longas e de-
moradas fi las para atendimento 
aos usuários”.

O texto recebeu duas emen-
das. O senador Eduardo Amo-
rim (PSDB-SE) sugere que o 
prazo máximo de espera do 
usuário conte apenas para 
o primeiro atendimento no 
cartório. Não há meios de se 

estabelecer “um prazo máximo 
para a conclusão do serviço de 
forma genérica”, argumenta o 
parlamentar. Já a senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
apresentou uma emenda para 
incluir uma nova obrigação para 
notários e ofi ciais de registro: 
prestar serviços eletrônicos 
de forma interligada nacional-
mente por meio de centrais 
nacionais (Ag.Senado).

Projeto que proíbe 
venda de buzina

a gás vai a Plenário
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“Se você estiver investindo em um 

mercado complexo, certifi que-se de 

abordar um mercado massivamente 

grande e usar essa complexidade a 

seu favor”

Quando a gigante multibilionária eBay chegou 
a China achou que iria se fi xar rapidamente. 
Entretanto, Jack Ma, naquele momento fun-

dador de uma pequena empresa chamada Alibaba, 
reuniu sua equipe e disse: “O eBay está chegando. 
Eles podem até ser um tubarão grande no oceano, 
mas nós somos um crocodilo no rio Yangtze - maior 
rio de toda Ásia. Quando o crocodilo luta contra o 
tubarão no oceano, ele perde facilmente, mas se 
lutarmos no rio, nós ganhamos”.

O Alibaba não só derrotou o eBay, mas se tornou 
maior, com um valor de mercado de US$ 220 bi-
lhões, sete vezes que a empresa norte-americana, 
dominando não só a China, mas a maioria dos 
mercados onde o eBay costumava dominar. A 
história de Alibaba é um exemplo a ser seguindo 
pelos empresários brasileiros. 

Jack Ma era um professor simples de uma escola 
chinesa e começou a companhia digital em um mo-
mento em que o país não tinha capital disponível 
para investimentos e nem uma cultura ligada à 
internet ou empreendedorismo. Ele muitas vezes 
cita: “Ninguém queria trabalhar para nós. As pessoas 
não conseguiam entender o que estávamos fazendo, 
por isso decidimos contratar quem entrasse pela 
porta. Não tinhamos escolha e todos pensavam que 
estávamos loucos”. 

Como no Brasil, a China possui números ele-
vados em relação ao PIB, população e território, 
combinados com mercados extremamente buro-
cráticos, complexos e altamente regulamentados, 
com uma falta generalizada de cultura de negócios 
em sua força de trabalho. Em 2013, lembro de ver 
os fundos de capital de risco no exterior saindo 
do país, tendo como base as premissas de que a 
burocracia e a complexidade do mercado matam 
o empreendedorismo. 

Escutei de muitos executivos brasileiros que 
o Brasil é o pior lugar na terra para se iniciar um 
negócio, especialmente quando uma crise política 
e econômica se inicia. Jack Ma pode ter pensado 

o mesmo sobre a China em 1999. Provavelmente 
seria mais fácil comprar uma passagem para o 
Vale do Silício, onde milhares de empreendedores 
competiam para resolver problemas, só que em 
um ambiente de negócios favorável, onde milhares 
de investidores estavam dispostos a dar apoio às 
ideias mais loucas.

Mas a fi losofi a de negócios de Jack Ma era dife-
rente. Como qualquer outra pessoa bem-sucedida, 
ele focou onde estavam as oportunidades e não 
perdeu tempo reclamando sobre algo que ele não 
podia controlar.

Ele idealizou uma forma de conquistar investi-
mentos de capital para seu negócio, assim navegaria 
na complexidade do mercado como ninguém, não 
tendo nenhuma concorrência forte em um mercado 
de bilhões de dólares. 

O Alibaba estaria incubado em um ambiente 
seguro, sem a necessidade de se preocupar com 
os competidores predatórios e comer uma fatia de 
seu “território”. Os concorrentes domésticos com 
fi nanciamento insufi ciente morreriam rapidamente 
e os concorrentes estrangeiros teriam difi culdade 
de entender um ambiente tão complexo. 

em outras palavras, o Alibaba era – naquele 
momento – um pequeno, mas fortíssimo crocodilo 
lutando no rio Yangtze, onde os tubarões não podiam 
lutar. Seu ambiente era grande o sufi ciente para 
alimentar esse único crocodilo e o transformaria 
em um monstro, contra quem nenhum tubarão 
sonhasse em lutar.

Conheci Jack Ma em Davos, Suíça, em 2015. 
Naquele dia, sua recomendação para começar 
uma empresa em um mercado emergente era 
perfeita. Ele dizia para não se queixar e encontrar 
oportunidades onde todo mundo vê problemas, 
transformando esses problemas em sua vantagem. 
“A diferença que separa os empresários de sucesso 
dos demais é que eles nunca reclamam, sendo 
confi antes o sufi ciente para nunca desistir”.

Ou seja, se você estiver investindo em um mercado 
complexo, certifi que-se de abordar um mercado 
massivamente grande e usar essa complexidade a 
seu favor. Desta forma, você irá incubar um pequeno 
crocodilo que irá se tornar gigante, podendo assim 
ganhar dos outros tubarões no oceano aberto.

(*) - É CEO da CargoX, empresa de tecnologia para 
transportes de cargas.

A complexidade brasileira
é o paraíso dos empresários

Federico Vega (*)
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1ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011236-47.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SENIOR COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 32.548.679/0001-44, AV. GOVERNARDOR ROBERTO 
SILVEIRA, 3110 F, PRADO JORGE, Rio de Janeiro - RJ que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença extraída ação de Embargos à Execução, movida por Dairy Partners 
Américas Brasil Ltda.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
274.868,95 (janeiro/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2018. 

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001167-
16.2018.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ALDO NORMAN VALDEBENITO BAEZA, CPF. 872.975.828-91, que C. MÓDULO Cooperativa de 
Trabalho de Professores e Aux. de Administração Escolar, ajuizou-lhe uma ação monitória que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento 
de R$ 21.306,60 fls.03 (atualizado até 13/09/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. SP.,12.07.2018 

24ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1001968- 
20.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da lei, etc. FAZ SABER a RESTAURANTE 
SUSHY BAR LTDA - NARU, CNPJ. 18.966.461/0001- 89, que JOÃO SÉRGIO MEIRELLES lhe 
ajuizou uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando o recebimento de 
R$ 50.400,00 (Jan/2015), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos 
aluguéis e demais encargos vencidos oriundos da locação do imóvel sito á Rua Raul Pompeia, nº 463, 
Apto. 122, Pompeia, nesta Capital, bem como a condenação da ré ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
PURGUE a MORA ou CONTESTE o feito. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. SP, 31/07/2018. 

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033447-60.2017. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS ANTONIO 
EUGENIO, CPF. 857.580.948-20, que HOSPITAL DA FACE LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 24.848,85 (Março/2017), oriundos dos cheques nºs 000927, 000928, 
000929, 000930, 000933, 000934 e 000991, no valor de R$ 2.750,00 cada, sacados contra o Banco 
Santander e não pagos. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica, para que no prazo de 15 dias, 
a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 31/07/2018. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004633-04.2014. 
8.26.0016 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDIVAN OLIVEIRA BRITO, CPF 
010.932.728-48, que BRIGITI CONTUCCI BATTIATO ajuizou-lhe uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial para o recebimento de R$ 6.909,23 (Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Advocatícios, firmado entre as partes em 07/02/2012, para propositura de Ação em face do 
INSS. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens 
bastem para garantia da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2017. 

8ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo Digital nº 1038918-96.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Dr(a). 
Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIE HANNA RIACHI, libanesa, 
CPF. 022.134.628-79, RG 022961-7, que foi deferida a desconsideração de personalidade 
jurídica de Comercial e Importadora Politécnica Paulista LTDA-ME, para a inclusão da sócia no 
polo passivo da ação de Execução, proposta por SAMIRA MIGUEL UBEID, para o recebimento de 
R$405.070,51, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e 
demais encargos locatícios, dos imóveis nºs. 80, 84 e 86, situados na Rua Santa Ifigênia, Bairro 
República, nesta Capital. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

GREZEL - FABRICAÇÃO DE AVIAMENTOS PARA COSTURA EIRELI, torna público que
requereu à SVMA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente a renovação da
Licença Ambiental de Operação, para fabricação de aviamentos para costura,
localizada a Rua Sousa Caldas, 413 A, Brás, São Paulo.

ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÕES TELLES S/A
CNPJ/MF 61.363.842/0001-00 - NIRE/JUCESP 353.000.165.72
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 23/07/2018, às 10 horas, na sede social. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Marina 
Queiros Telles Cunial, Secretário: Biagio Pisciotti Netto. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Aprovada redução do ca-
pital social no valor de R$ 6.784.627,00, mediante a restituição de capital aos acionistas, proporcionalmente, a suas participações, 
e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações 
e o percentual de participação dos acionistas no capital social, sem a necessidade do cancelamento de ações, uma vez que o capi-
tal social é divido em 6.000.000. A redução de capital ora aprovada se dá em razão do mesmo estar excessivo aos objetivos sociais. 
Em função da deliberação acima aprovada, o Artigo 5º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º O capi-
tal social é de R$ 3.000.000,00, dividido em 6.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas 
e integralizadas. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 23/07/2018. Presidente: Marina Queiros Telles Cunial; Secre-
tário: Biagio Pisciotti Netto. Acionistas: (a.a.) Espólio de Antônio de Queiros Telles Junior, representado pelo inventariante Marcos 
Paulo de Almeida Salles; Eduardo Rodrigues Siqueira; Rosa Maria de Queiros Telles Cunali; Maria Emília de Queiros Telles Cunial; Iza-
bel de Queiros Telles Cunial, p.p. Marina Queiros Telles Cunial; Antonio Queiros Telles Cunali, p.p. Marina Queiros Telles Cunial; Ma-
rina Queiros Telles Cunial; Caio Rodrigues de Siqueira; Maria Alice Cajado; Plinio Telles Cajado, representado por Juliana Prada Ca-
jado e Carolina Prada Cajado; e Carlos Alfredo Cajado. Marina Queiros Telles Cunial - Presidente. Biagio Pisciotti Netto - Secretário.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 17 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede 
da Companhia, localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30 na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo (“AGE”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Destituição do Sr. 
Sérgio Minerbo do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Eleição do novo Diretor Presidente da 
Companhia. Poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária os acionistas com inscrição de seus 
nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos 
legais. Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes das ações da Companhia de sua 
titularidade, conforme dispõe o artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou 
fundo de investimento, deverão ser apresentados os documentos que comprovem a sua representação 
legal, sendo: cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição 
ou indicação do representante legal que comparecer Assembleia Geral Extraordinária ou outorgar poderes 
a procurador. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo 1° do artigo 
126 da Lei n° 6.404/76. São Paulo, 03 de agosto de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente  (03, 04, e 07)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2018

EMPRESA SEM OPERAÇÃO
Empresa sem operação anterior a 2016, com pagamento de pró-labore e 
autônomo, cumprindo todas as obrigações, terá que enviar o eSocial con-
forme cronograma? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO LEGAL PARA READMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS 
DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA?

Na dispensa sem justa causa, o empregador deverá respeitar o prazo 
de 90(noventa) dias para a recontratação do empregado para que essa 
demissão não seja considerada fictícia ou até mesmo permanecendo 
o empregado na empresa mesmo sem registro como se realmente 
fosse demitido com o único propósito de fraudar para facilitar o 
levantamento dos depósitos da conta vinculada do trabalhador no 
FGTS. Base legal: Portaria MTE 384/1992, art. 2º.

MUDANÇA NA ROTINA DAS EMPRESAS
Para atender o eSocial, quais as mudanças fiscais que a empresa terá 
que efetuar e quais as rotinas serão incluídas no pagamento, lançamen-
tos e declarações? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL NO E-SOCIAL
Pequeno produtor rural que esporadicamente vende a produção para 
pessoa jurídica, é obrigado a participar do e-social. A partir de que 
data? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATA TRANSPORTADOR AVULSO DE CARGA-RPA E 
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, O VALOR DESCONTADO DO INSS DES-
SAS PESSOAS DEVE SER INFORMADO NA EFD REINF OU NO E-SOCIAL?  

Esses trabalhadores deverão ser informados no eSocial como “traba-
lhadores sem vínculo” no evento S 2300, conforme orienta o Manual 
Operacional do eSocial. O REINF, conforme IN 1701/2017 em seu artigo 
2º é restrito para informações envolvendo pessoas jurídicas.

PAGAMENTO DO DSR NA JORNADA DE 12X36
Na jornada de 12X36, em caso de pagamento de horas extras tem 
DSR? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Antonio L. Ferreira S/A -
Comercial e Importadora

CNPJ nº 60.452.034/0001-49 - NIRE 35.300.063.384
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 30 de Maio de 2.018.

Data e Hora: 30/05/2018; às 10:00 horas. Local: Sede Social, à Rua Florêncio de Abreu, 150/160, São Paulo -
SP; Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social; Mesa: Sérgio Ferreira Nigro, Presi-
dente e Péricles Ferreira Porto Junior, Secretário; Publicações: a) dispensada a publicação dos editais de
convocação e avisos relativos ao artigo 133, da lei nº 6404/76, em razão de haver comparecido a totalidade
dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76.; b) Balanço Patrimonial e Notas
Explicativas às Demonstrações Financeiras, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração das Orígens e Aplicações de Recursos e Demonstração dos Resultados Acumula-
dos no Exercício Encerrado em 31 De Dezembro de 2017 e Relatório da Administração - Publica-
dos no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Empresas e Negócios do dia 09 de maio de 2018.
Deliberações: 1) Em Assembleia Ordinária - Aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Geral e De-
monstrações Financeiras relativas ao exercício de 2.017, publicados no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e Jornal Empresas e Negócios do dia 09 de maio de 2018. Todas as deliberações foram tomadas
por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Nada mais havendo a ser tratado, foi a
Assembléia encerrada e a Ata por todos assinada. São Paulo, 30 de maio de 2.018. a) Sérgio José
Ferreira Nigro - Presidente; b) Péricles Ferreira Porto Junior - Secretário; Acionistas: a) Amaury José
Teixeira Nigro; Maria Máxima Ferreira Nigro e Sérgio José Ferreira Nigro. A presente é extrato fiel do Livro
de Atas. Sérgio José Ferreira Nigro - Presidente da Mesa, Péricles Ferreira Porto Junior - Secretário.
JUCESP nº 303.554/18-6 em 27.06.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada, em segunda convocação, no dia 13 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade 
e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) aumento de capital da Companhia, no valor de até R$ 1.210.000.000,00 (um bilhão e duzentos e dez milhões de reais),
mediante a emissão de até 2.421.824.710 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, oitocentas e vinte e quatro mil e setecentas 
e dez) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) cada, 
a serem integralizadas com aportes de créditos dos acionistas e em moeda corrente do País, para fins de integralização de capital na
subsidiária integral da Companhia, Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), no valor de R$ 174.720.000,00 (cento e setenta e quatro milhões,
setecentos e vinte mil reais) e aumento de capital na SAE de valor a ser definido na Assembleia; e (ii) instrução de voto da Companhia 
na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua subsidiária integral, conforme item “i” acima. Instruções
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato,
na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 03 de agosto de 2018. 
Madeira Energia S.A. - Mesa; Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração. 

Apoiar a estruturação de um novo futuro 
para o Brasil, para que se torne um país 
inovador e participe de maneira relevan-

te da quarta revolução industrial, a partir do 
desenvolvimento digital em cinco dimensões 
estruturais: educação, empreendedorismo, in-
fraestrutura, governo e inclusão social. 

Esse é o propósito do Movimento Brasil Digital, 
lançado ontem (2) na FIAP, que busca infl uenciar 
e promover o diálogo entre os setores público 
e privado, para construir propostas que tragam 
tecnologia e inovação para o centro da estratégia 
do país, possibilitando a melhora signifi cativa de 
sua posição competitiva e a criação de novas e 
melhores ocupações de trabalho.

Resultado de uma parceria entre o Pacto 
Empresarial Brasileiro pela Digitalização Hu-
manizada do Trabalho, promovido pela EDP, EY, 
Korn Ferry e FIAP, e o Manifesto Nação Digital, 
liderado pela IT Mídia e Fundação Dom Cabral 

(FDC), o Movimento levará aos candidatos à 
Presidência da República propostas focadas no 
crescimento tecnológico do Brasil.  

A partir da execução dessas propostas, preten-
de-se preparar a sociedade para as profi ssões do 
futuro, de forma humanizada, com a geração de 
ocupações qualifi cadas e a garantia da sustenta-
ção do crescimento econômico no Brasil. Para 
a iniciativa privada, o Movimento Brasil Digital 
traz Dez princípios para uma digitalização huma-
nizada, uma base sólida para o desenvolvimento 
do país de maneira responsável, inclusiva e que 
gere impactos positivos na sociedade. 

“O mercado de trabalho sofrerá mudanças 
profundas nos próximos anos e devemos estar 
preparados para conduzir esse movimento de 
modo que as pessoas sejam sempre prioridade nas 
deliberações sobre inovações tecnológicas”, afi rma 
Miguel Setas, presidente da EDP Brasil e vice-
-presidente do conselho estratégico do movimento.

Conselho estratégico do movimento é formado por 26 empresas.

Movimento Brasil Digital e a 
construção de um país inovador
“O mercado de trabalho sofrerá mudanças profundas nos próximos anos e 
devemos estar preparados para conduzir esse movimento de modo que as 
pessoas sejam sempre prioridade nas deliberações sobre inovações tecnológicas”

Divulgação

Christian Barbosa (*)

Muita gente deseja e tenta ser 
mais produtiva, conquistar alta 
performance e ganhar tempo, 
mas não sai do lugar e acaba se 
frustrando. 

Afi rmações como “não tenho 
disciplina”, “não desenvolvi 
bons hábitos” e “não nasci 
produtivo” estão entre as jus-
tifi cativas mais comuns para 
o insucesso, mas elas não são 
verdadeiras. Aliás, disciplina e 
bons hábitos pouco tem a ver 
com produtividade. 

Eu desenvolvi um conceito 
chamado “Tríade do Tempo”, 
e nele classifico as tarefas 
em três áreas: importantes, 
urgentes e circunstanciais. As 
circunstanciais são aquelas 
que demandam tempo mas não 
trazem resultados práticos, de 
pouca importância ou até coi-
sas que você poderia delegar 
sem culpa. E a verdade é que 
muitas pessoas não conseguem 
ser produtivas porque estão 
usando o seu tempo, energia, 
atenção e foco em atividades 
circunstanciais.

Neste ano, uma pesquisa 
realizada pela Triad mostrou 
que um terço do tempo dos 
brasileiros é gasto com tarefas 
circunstanciais, uma proporção 
expressiva. Há várias metodo-
logias que podem ser utilizadas 
para mudar esse quadro, e uma 
delas, de origem alemã, é bas-
tante interessante: ela propõe 
que as pessoas registrem tudo 
o que fazem ao longo do dia, 
em intervalos de 15, 30 ou, no 
máximo, 60 minutos. 

Essa técnica não é interes-
sante para ser aplicada por 
muito tempo, mas em poucos 
dias ela pode dar uma percep-
ção de como o seu tempo está 
sendo usado e quais alterações 
podem ser feitas na sua rotina 
para otimizá-lo.  Para começar 
uma mudança agora, você pode, 
por alguns dias, registrar tudo o 
que você faz, desde o momento 
em que acorda até a hora em 
que vai dormir, a cada meia ou 
uma hora. 

Vale usar um bloco de anota-
ções ou até uma planilha, onde 
você pode separar colunas para 
o horário e classifi cação da 
tarefa (importante, urgente 
ou circunstancial). Se você 
não gostar de planilhas, alguns 
softwares, como o Neotriad, 
podem te ajudar. Isso vai te 
ajudar a ter uma clareza impres-
sionante sobre os seus hábitos 
ao fi nal de alguns dias. 

Quando você puder observar 
e classifi car suas atividades, é 
mais fácil fi ltrar o que é circuns-
tancial na sua rotina. A partir 
daí, você passa a ter insights 
e perceber onde e como está 
usando o seu tempo. E não 
adianta apenas ter o insight, 
é preciso usá-lo para gerar 
mudanças e entender que as 
coisas circunstanciais são um 
desperdício de vida e dão aquela 
famosa sensação de que a vida 
está corrida demais. 

(*) - Especialista em administração de 
tempo e produtividade, é CEO da Triad 

PS, especializada em programas
e consultoria na área de 

produtividade, colaboração e 
administração do tempo.

Técnica do registro: 
como ela pode melhorar 

a sua produtividade?
Reprodução
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Especial

Debaixo das atenções femininas 
e com a expectativa de polêmicas 
fervorosas, o aborto volta a ser 
debatido no Supremo Tribunal 
Federal (STF) hoje (3), ainda sob o 
comando da segunda presidente 
mulher da Corte, Cármen Lúcia

Carolina Gonçalves/Agência Brasil

O tema será relatado por Rosa Weber que decidiu ouvir 
especialistas antes de emitir um parecer. O STF tem nas 
mãos uma ação encaminhada pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), em março de 2017, pedindo que a interrup-
ção da gravidez feita por decisão da mulher nas 12 primeiras 
semanas não seja mais considerada um crime. 

Mais de 40 pessoas ligadas às áreas de saúde, ciências, direitos 
humanos e religião foram escolhidas para participar dos debates. 
A primeira audiência pública está marcada para hoje (3) e deve 
contar com mais de 20 especialistas. Cada um terá 20 minutos 
para apresentar argumentos e posicionamentos sobre o tema. 
Uma nova rodada está marcada para segunda-feira (6). Depois 
dessas audiências, a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, que já antecipou que não se manifestará antes do fi m 
do processo, terá que emitir um parecer. 

Pela rotina do STF, a manifestação da PGR costuma ser apre-
sentada em até dez dias, mas não há um prazo pré-defi nido. 
Apenas com esse relatório em mãos, Rosa Weber concluirá seu 
posicionamento sobre o tema e submeterá a decisão ao plenário 
do STF – onde os 11 ministros deverão apresentar seu voto. 
Como se trata de uma questão complexa, assessores da Corte 
acreditam que difi cilmente a atual presidente do Supremo tenha 
tempo hábil para colocar em pauta. A partir de setembro, Dias 
Toffoli passa a comandar o tribunal.

Responsável pela ação que, em 2012, garantiu o direito legal 
ao aborto nos casos de anencefalia, a professora da UnB Débora 
Diniz diz que a descriminalização retira a punição que recai 
sobre a mulher. Segundo ela, descriminalizar signifi ca retirar 
a investigação, o estigma e a perseguição contra vítimas, em 
geral, mulheres mais jovens, pobres, negras, de áreas rurais, 
com menor acesso à informação e com menor poder aquisitivo 
para acessar clínicas e medicamentos seguros.

Tema será debatido hoje (3) e na segunda-feira (6), em audiência pública no Supremo Tribunal Federal.

Antonio Cruz/ABr
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"Uma em cada cinco mulheres brasileiras de 40 anos 
de idade já fez pelo menos um aborto".
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"Temos que defender a vida da mulher, mas não podemos
suprimir a vida da criança".
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Já se passaram seis anos desde que o aborto fez 
com que as atenções da sociedade brasileira 

se voltassem para o STF. Na época, abril de 2012, 
a decisão da Corte recaía sobre a permissão da 
interrupção da gravidez de fetos anencefálicos, 
um assunto que aguardou quase uma década 
para ser decidido. Naquele ano, a ministra 
Rosa Weber votou favoravelmente à ação, ao 
lado de outros sete colegas que consideraram o 
feto sem cérebro como “juridicamente morto”.

O aborto volta agora à pauta do STF com um 
viés muito mais amplo, incluindo a descrimi-
nalização da interrupção da gravidez até a 12a 
semana. Rosa Weber que continua a integrar a 
Corte agora assume o posto de relatora da ação. 
Por sua natureza discreta, assessores dizem ser 
impossível indicar uma tendência da ministra a 
respeito do assunto. E para ampliar o mistério 
em torno do assunto, Rosa Weber também não 
tem prazos formais a cumprir para que torne 
público seu parecer. Ela ainda deve aguardar 
o posicionamento da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) para concluir o voto.

A PGR não se manifestará sobre esse assun-
to, no momento. Ela aguardará as audiências 
públicas que ocorrerão esse mês no STF para, 
só então, emitir parecer”, antecipou a asses-

soria do órgão. A pauta veio à tona em março 
do ano passado, quando o Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL) apresentou uma ação ao 
STF pedindo que o aborto feito por decisão da 
mulher nas 12 primeiras semanas de gravidez 
não seja mais considerado um crime.

Menos de seis meses depois, Rosa Weber 
decidiu convocar audiências públicas para 
que pudesse ouvir todos os segmentos envol-
vidos com o tema. Mais de 40 pessoas que se 
inscreveram para falar sobre o assunto foram 
selecionadas para as exposições que ocorrem 
hoje (3) e na próxima segunda-feira (6). Aos 
assessores do STF, Rosa Weber tem declara-
do que o assunto envolve diferentes valores 
públicos e direitos fundamentais e pode ser 
considerado um dos temas jurídicos “mais 
sensíveis e delicados”, por envolver razões de 
ordem ética, moral, religiosa e de saúde pública 
e a tutela de direitos fundamentais individuais.

Advogada do PSOL, Luciana Boiteaux afi rma 
que “já passou da hora” de o Supremo decidir 
sobre o assunto. “Estamos em 2018 e o Brasil é 
um dos poucos países que criminaliza o aborto”, 
afi rmou, ao citar exemplos de países que têm 
forte presença religiosa em suas culturas, mas, 
ainda assim, têm regiões onde o procedimento 

Ministra Rosa Weber é relatora de ação que pede a descriminalização
do aborto até a 12ª semana de gestação.

Rosa Weber vai relatar ação que pretende 
descriminalizar o aborto

é legalizado, tais como Irlanda, Estados Unidos, 
Argentina e Chile. “O Brasil tem um alto índice 
de mortes maternas. As complicações geradas 

por abortos, sejam eles espontâneos ou não, são 
o quarto motivo. É mais do que urgente para as 
mulheres discutir este tema”, disse (ABr).

Supremo Tribunal Federal debate 
hoje a descriminalização do aborto

“A criminalização é um marco de desproteção às mulheres mais 
vulneráveis e mais desfavorecidas do país. Estamos falando de 
meninas violentadas que engravidam de maneira involuntária, 
de mulheres sem acesso à informação ou que fazem mau uso 
de métodos de planejamento familiar, ou de mulheres muito 
jovens que já têm fi lhos e se encontram em situação que não 
podem mais ter fi lhos”, alertou a pesquisadora.

“A minha pergunta é: como olhar para estas mulheres desfa-
vorecidas, frágeis e em situação de violência e colocar a polícia 
atrás delas por uma decisão de vida? Devo ou não viver em um 
Estado que prenda as mulheres – mulheres comuns, uma em 
cada cinco, ou uma jovem que sofreu violência em casa? Se ela 
diz que não pode manter a gestação, ainda pego e coloco ela 
dentro de uma prisão por 3 ou 4 anos?”, completou.

A pesquisadora ressaltou ainda que esta decisão não obriga 
mulheres contrárias à prática do aborto, mas garante às outras a 

liberdade de se submeter a esse 
procedimento de uma forma 
segura e livre. De acordo com a 
especialista, uma em cada cinco 
mulheres brasileiras de 40 anos 
de idade já fez pelo menos um 
aborto. Ainda segundo ela, em 
2015, foram mais de 500 mil mu-
lheres brasileiras se submetendo 
a esse procedimento. “A questão 
é constitucional e importante 
para a democracia. Esta é parte 
de uma dívida democrática com 
as mulheres”, analisou.

Para a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
entretanto, o tema deveria ser 
discutido no Legislativo. Na 
opinião da entidade, o assunto 
contaria com uma participação 
popular mais expressiva se fosse 
discutido no Congresso Nacio-
nal. Para dom Ricardo Hoepers, 
bispo de Rio Grande (RS), a 
discussão restrita ao Supremo 
é “um transtorno democrático 
porque impede um aprofunda-
mento do debate e a participação 
efetiva da população”.

Mestre e doutor em Bioética e Teologia Moral na Academia 
Alfonsiana, em Roma, Hoepers defende que o debate sobre o 
aborto é uma questão social e não apenas religiosa. Ele destaca 
ainda que a CNBB é uma instituição que faz parte da história 
democrática do país e, por isso, deve ter espaço para defender 
sua posição. Segundo o bispo, seu papel será o de ressaltar a 
refl exão em defesa da vida. “Entendemos, baseado na propos-
ta científi ca, que a vida começa na concepção. Este pedido é 

desproporcional. Temos que defender a vida da mulher, mas 
não podemos suprimir a vida da criança. Não se resolve um mal 
com outro mal”, defendeu.

Dom Hoerpers reconhece o drama de milhares de mulheres 
que tentam o aborto de forma ilegal e que acabam morrendo 
durante o procedimento. Segundo ele, esse problema poderia 
ser sanado com políticas públicas integrais de proteção à ma-
ternidade e cuidado com a vida reprodutiva feminina. “Seria 
melhor ter políticas públicas de proteção em vez de defender 
a descriminalização. Temos experiências de casas de acolhida 
que têm resultados positivos e menos traumáticos para essas 
mulheres. Achamos estranho levantar o aborto como conquista 
quando, na verdade, é um drama”, lamentou.

Antonio Cruz/ABr



News@TI
Três palestras gratuitas 

@A divulgação de conhecimento e das melhores práticas ligadas a 
projetos de climatização é uma das principais funções do DNPC. 

Por isso, são realizadas mensalmente as Quintas-feiras Tecnológicas, 
eventos gratuitos com cursos e palestras para profi ssionais do setor de 
climatização. Em parceria com a RECOMSERVICE, empresa especiali-
zada em manutenção de sistemas de ar condicionado e automação, os 
palestrantes Fabio Moacir Korndoerfer e Filipe Santos Marques falarão, 
no próximo dia 02 de agosto, sobre PMOC (Plano de Manutenção Opera-
ção e Controle) Digital versão 4.0 e efi ciência energética, dentre outros 
assuntos. O evento visa reunir profi ssionais das 8h às 12h30, dentro 
da ABRAVA - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, 
Ventilação e Aquecimento, onde haverão três palestras ministradas 
pelos profi ssionais da RECOMSERVICE: “PMOC Digital versão 4.0  e sua 
importância para a efi ciência energética”, “Manutenção preditiva para 
chillers de sistemas de aplicação crítica e de alta efi ciência energética” 
e  “Sistema com tecnologia 4.0 para gestão de performance energética 
predial de sistemas de HVACR”. Inscrições e informações: https://
www.sympla.com.br/quinta-tecnologica---pmoc-digital-versao-4o--e-
-sua-importancia-para-efi ciencia-energetica__328942.

São Paulo, sexta-feira, 03 de agosto de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Atualizações de tráfego em 
tempo real: nova realidade 

na rota do serviço em campo

Hoje em dia quase 

todo mundo confi a 

em um aplicativo de 

navegação para chegar 

ao seu destino, e não 

necessariamente porque 

desconhecem o caminho

O Google Maps e o 
Waze, por exemplo, 
são essenciais para os 

viajantes ocupados que desejam 
evitar o tráfego e minimizar 
atrasos. A maioria das pessoas 
quer saber exatamente a que 
horas chegarão ao destino fi nal 
e o melhor horário de partir 
para chegar a tempo. Ninguém 
quer perder tempo no trânsito, 
especialmente quando todos 
nós temos tantas coisas para 
fazer. Agora, se o cliente já 
consegue fazer isso, ele espera 
que os provedores de serviços 
em campo façam o mesmo - ou 
melhor.

O Brasil já é o segundo mer-
cado do aplicativo social de 
tráfego Waze, com 6 milhões 
de usuários, atrás apenas dos 
Estados Unidos. O número 
de internautas que utilizam o 
navegador globalmente é de 50 
milhões. Uma pesquisa publi-
cada na última terça-feira (10) 
revela que o Google Maps ainda 
é o app de navegação mais utili-
zado. Segundo o Manifest, 67% 
dos usuários de smartphone 
afi rmaram que o seu navegador 
preferido é o Google Maps. Na 
sequência vem o Waze, com 
12%, e o Apple Maps, com 11%. 

Com os prestadores de ser-
viços sob pressão para atender 
às crescentes expectativas dos 
clientes, equilibrando os custos 
e outras considerações comer-
ciais importantes, cada minuto 
do dia é importante. A capacida-
de de contabilizar corretamente 
o tempo de viagem permite que 
as empresas consigam realizar 
seus compromissos e informar 
aos clientes sobre quando o 
técnico chegará de maneira 
mais precisa. Esse recurso de 
encontrar o caminho mais efi -
ciente para os trabalhos diminui 
o tempo ocioso e permite maior 
produtividade ao longo do dia. 

Portanto, hoje, a tecnologia 
embutida nos aplicativos de 
navegação otimiza a rota do 
serviço realizado em campo e 
infl uencia as decisões críticas 
de agendamento. Esses apli-
cativos inteligentes utilizam 
informações históricas e em 
tempo real do tráfego para aju-
dar as organizações a aprimorar 
a precisão do cronograma, 
reduzir os custos de viagem e 
melhorar a efi ciência. No entan-
to, as ferramentas tecnológicas 
que tornam isso possível nem 
sempre estiveram aqui. Para 
entender como chegamos ao 
patamar atual, é preciso ana-
lisar como a rota e os cálculos 
de tempo de viagem evoluíram 
ao longo dos anos.

Em linha reta

Ainda hoje, muitos apps de 
agendamento conduzem os 
técnicos de um compromisso 
a outro em linha reta, ou seja, 
essas soluções não consideram 
o tráfego ou bloqueios que pos-
sam atrapalhar o trajeto.

A metodologia da rota “as 
the crow fl ies” é um cálculo 
ponto a ponto, linear, que não 
leva em conta fatores como 
curvas, alagamentos ou o tipo 
de estrada que será percorrida. 
É evidente que este método 
não produz resultados muito 
precisos. Por exemplo, digamos 
que há uma emergência e um 
sistema automatizado procura 
o técnico mais próximo para 
atender. As opções são: João, 
que está a dois quilômetros do 
canteiro de obras, e Carla, que 
está a cinco quilômetros de 
distância. O sistema selecio-
na João porque ele está mais 
perto, mas não considera que 
ele precisa atravessar um rio 
com uma ponte levadiça. Carla 
pode estar mais longe, porém 
está do mesmo lado do rio e 
chegaria mais rápido ao local 
da chamada.

Rota ao nível da rua

A rota ao nível da rua é outro 
método ponto a ponto, mas leva 
em conta as instruções curva a 
curva necessárias para chegar 
ao destino. É uma maneira 
muito mais precisa de calcular 
o tempo de viagem do que em 

linha reta, pois considera fato-
res ambientais que afetarão as 
viagens.

Considerando esse cenário, 
João seria rapidamente eli-
minado como o técnico mais 
próximo, uma vez que o siste-
ma levaria em consideração o 
rio e as curvas extras que ele 
precisaria fazer para atravessar 
a ponte.

Viagem Preditiva

Uma falha na rota ao nível da 
rua é que ela não considera o 
tráfego na estimativa do tempo 
de viagem. É fato que o trajeto 
no centro da cidade na hora 
do rush é muito demorado 
comparado a mesma viagem 
no meio da manhã. Recentes 
avanços e análises em machine 
learning abriram o caminho 
para a previsão de viagens, que 
usa dados históricos de tráfego 
para prever quanto tempo um 
motorista levará para ir de um 
ponto a outro em diferentes 
momentos do dia. Um sistema 
de agendamento integrado à 
previsão de viagens considera 
o tempo estimado ao criar a 
programação, garantindo que 
os técnicos gastem mais tempo 
com os clientes e menos ao 
volante.

Atualizações de tráfego 

em tempo real

Embora a viagem preditiva 
permita planejar a progra-
mação com antecedência, o 
que acontece se houver um 
acidente no dia do serviço? Ou 
um fechamento de estrada de 
última hora? Mesmo os me-
lhores planos estão sujeitos a 
alterações. Juntamente com 
as atualizações de tráfego em 
tempo real, uma solução auto-
matizada de gerenciamento de 
serviço em campo pode verifi car 
as condições da estrada “ao 
vivo” e atualizar a programação 
adequadamente. Trabalhos que 
estão em risco de serem perdi-
dos, podem ser reprogramados 
automaticamente para outro 
técnico com uma rota mais 
efi ciente.

Em um setor que depende de 
uma força de trabalho móvel, 
esse nível de precisão de tempo 
de viagem e efi ciência de rota 
afeta tudo, desde o agendamen-
to e a utilização de recursos até 
a satisfação dos funcionários e a 
adoção do usuário para soluções 
de gerenciamento de serviço 
em campo. Hoje, quase todos, 
incluindo profi ssionais de servi-
ços em campo, têm aplicativos 
de navegação em seus celula-
res. Imagine a frustração do 
profi ssional quando - sem que 
o cronograma seja atualizado 
de forma proativa com base no 
tráfego em tempo real - perce-
be que estará atrasado para o 
próximo compromisso, porque 
o back-offi ce não está ciente das 
condições imprevistas do traje-
to. O recurso de atualizações de 
tráfego ao vivo permite que o 
back-offi ce conecte-se ao cam-
po para fornecer informações e 
automação em tempo real, oti-
mizando o cronograma mesmo 
antes do profi ssional abrir seu 
aplicativo de navegação.

Combinação ideal

Em última análise, alcançar 
a precisão ideal de agenda-
mento requer uma combinação 
de atualizações preditivas de 
viagem e tráfego em tempo 
real. As viagens preditivas aju-
dam as empresas a criar uma 
programação planejada com 
exatidão, antecipar padrões 
de tráfego e sinalizar as con-
dições do trajeto antes do dia 
do serviço. As atualizações de 
tráfego em tempo real facilitam 
a execução no dia do serviço, 
antecipando-se às mudanças 
imprevistas e atualizando a 
programação de acordo com as 
condições da estrada. Somente 
essa integração entre a visão do 
mundo real, a inteligência do 
tempo de viagem e a defi nição 
da melhor rota será capaz de 
permitir que as organizações 
de serviço alcancem a precisão 
de agendamento necessária 
para tomar decisões proativas 
e atender com qualidade esse 
novo perfi l de consumidor.

 
(*) É Gerente de Marketing de 

Produto da ClickSoftware, líder no 
fornecimento de soluções para a 

gestão automatizada e otimização 
da força de trabalho e serviços em 

campo.

Katelyn Burrill (*)

www.netjen.com.br

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

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

A pesquisa indica como os pais da geração “millennial” no 
Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Índia e China, com 
fi lhos da geração Alpha (8 anos de idade para baixo), pen-

sam como crescer na era de tecnologia de Inteligência Artifi cial 
poderá impactar a vida de suas crianças no que diz respeito à 
saúde.  Nascida ente 2010-2025, a geração Alpha é considerada 
a mais tecnológica e estima-se que as tecnologias de IA estarão 
presentes em praticamente todos os aspectos  de suas vidas. 
Para mais detalhes sobre os resultados da pesquisa e saber mais 
sobre como a Inteligência Artifi cial pode benefi ciar a humanidade, 
acesse IEEE Transmitter, em  http://transmitter.ieee.org/ai-2018/.

 
O que pensam os pais brasileiros, segundo a pesquisa:
 

Tendência da Geração Alpha: Bebês Usando 

Rastreadores de Saúde por IA

Os especialistas afi rmam que tecnologia que pode ser vestida, 
como um acessório, em breve, será capaz de monitorar indicadores 
de saúde de pacientes.  Ao vestir acessórios com IA, médicos e 
os usuários poderão compreender melhor as alterações na saúde 
do paciente.  Os pais da Geração Millennial, em todo o mundo, 
demonstram estar mais confortáveis em permitir que seus fi lhos 
Alpha vistam tais equipamentos a partir da adolescência (33%). 
Entretanto, mais da metade (58%) colocariam tais acessórios em 
seus fi lhos a partir da primeira infância (até 5 anos de idade) – no 
Brasil, esse índice é de 21%. 

 
As crianças não estão se sentindo bem?  Inteligência 

Artifi cial Sabe Porquê e como Ajeitar Isso.. 

Na próxima década, a IA estará ainda mais desenvolvida e desde 
já a maioria de pais “millenials” em vários países afi rmaram que 
confi ariam de certa forma em tecnologias de IA para diagnós-
tico e tratamento de seus fi lhos Alpha. No Brasil, 31% dos pais 
“Millennials” confi ariam “bastante” neste tipo de ajuda; já os pais 
no Reino Unido se mostram mais céticos nesta tecnologia, com 
aproximadamente 4 em 10 pais (37%) afi rmando que teriam uma 
grande confi ança em IA

Falar e Sorrir :  Chatbot + Pediatra Biométrico

Especialistas indicam que futuramente quando as pessoas 
estiverem doentes poderão conversar com um equipamento de 
reconhecimento de voz (“Chatbot”) que usará a IA para comparar 
os sintomas relatados com dados registrados num banco de doen-
ças, mais o histórico do paciente e outros dados circunstanciais 
para recomendar um curso de tratamento a ser seguido.  

 
No Brasil, 60% dos pais afi rmam estar muito propensos a usar 

essa tecnologia para diagnosticar seu fi lho.
 
O software de reconhecimento facial e o equipamento de apren-

dizado também ajudará os médicos a diagnosticar doenças raras, 
analisando fotos de pacientes e correlacionando irregularidades 
detectadas com doenças genéticas raras. 

 
Quanto a quão confortável os pais da geração 

Millennial usariam essa tecnologia para buscar 

respostas para preocupações com a saúde de seus fi lhos 

Alpha:

 • Perto de dois terços dos pais brasileiros (64%) dizem que 
fi cariam confortáveis usando reconhecimento facial e sof-
twares e IA para diagnosticar seus fi lhos, enquanto 52% dos 
pais dos EUA indicaram que fi cariam  também confortáveis 
com isso.

Como crescer na era de tecnologia 
de Inteligência Artifi cial poderá 
impactar a vida de suas crianças

A IEEE, maior organização técnico-profi ssional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em 
benefício da humanidade, revelou os resultados da pesquisa “Geração Inteligência Artifi cial 2018: 
Segundo Estudo Anual de Pais “Milennials” de Filhos Alpha”

Cirurgiões-robôs se preparam para operar crianças 

Alpha

 • Cirurgiões-robôs equipados com inteligência artifi cial estão 
trazendo inovações e mais precisão para a sala de cirurgia.

 • Na Ásia, os pais são signifi cativamente mais propensos a per-
mitir que robôs de IA realizem cirurgias em crianças Alpha 
-  (China: 82%; Índia: 78%), enquanto 60% dos pais Millen-
nials no Brasil dizem que muito provavelmente permitiriam 
robôs-cirurgiões com IA operassem seus fi lhos. 

Em decisões de vida ou morte para geração Alpha ou 

seus próprios pais, Millennials confi am em médicos que 

dependem de IA

 • Quando perguntados se concordam fortemente ou concor-
dam de alguma forma com a afi rmação de que confi ariam 
nos médicos que baseiam suas recomendações em dados 
provenientes da IA para tomar decisões de vida ou morte 
em relação aos fi lhos da Geração Alpha:

 o Perto de um terço dos pais da China (35%), EUA (31%) 
e Brasil (31%) dizem concordar fortemente.

Com relação à concordância dos pais da geração do milênio 
com a afi rmação de que confi ariam nos médicos que baseiam as 
recomendações sobre dados de IA para tomar decisões de vida 
ou morte para seus próprios pais, a pesquisa constatou:
 o Quarenta e seis por cento dos pais da geração do milênio 

na Índia concordam fortemente com essa afi rmação, en-
quanto cerca de um terço dos pais da China (35%), um 
quarto do Brasil (25%), 21% dos EUA e 18%. do Reino 
Unido concordam fortemente.

Pais Preferem Robôs com IA para Ajuda-los Na Velhice 

do que seus Filhos

Os pais afi rmaram que prefeririam usar IA para viver inde-
pendentemente durante seus anos de ouro, em vez de confi ar 
em seus fi lhos Alpha. Esta afi rmação é mais forte na Índia e na 
China, e menor entre as populações americanas:
 • Uma clara maioria dos pais prefere confi ar na IA (94%), sendo 

79% na Índia e 61% no Reino Unido e no Brasil expressando 
o mesmo sentimento.

 
Monitoramento de saúde em IA em tempo real e 

rastreamento de dados se tornarão rotina no futuro

A maioria dos pais em todo o mundo confi a que a IA fará mo-
nitoramento em tempo real de dados de sua saúde - incluindo 
lembretes de medicamentos, exercícios e visitas a médicos - es-
pecialmente em Ásia.
 • Enquanto os pais na Ásia são extremamente confi antes (Índia: 

88%; China: 87%), no Brasil (61%), Estados Unidos (60%) e 
Reino Unido (55%) são  muito confi antes neste rastreamento 
se tornar uma rotina.

 
Millennials vêem o câncer erradicado na vida da 

Geração Alpha, graças a IA

 • A maioria dos pais na China (85%), Índia (83%) e Brasil (70%) 
acredita que as descobertas médicas da IA  irão erradicar o 
câncer,

Mais sobre a Pesquisa -  "Geração IA 2018: Segundo Estudo 
Anual dos Pais Millennials da Geração Alpha " entrevistou 2.000 
pais, com idades entre 20-36 anos, com pelo menos um fi lho 
de oito anos de idade ou menos – 400 pessoas de cada um dos 
países participantes da pesquisa (Estados Unidos, Reino Unido, 
Índia, China e Brasil). A pesquisa foi realizada entre 17 e 23 de 
maio de 2018.

Hospital apoia-se em recurso de
suporte à decisão clínica para auxiliar

na solução de casos clínicos raros
Obter respostas rápidas no 

momento do atendimento  é 
importante tanto para quem 
recebe como para quem presta 
cuidados, e os recursos de apoio 
à decisão clínica tem um papel 
fundamental nesse sentido.  No 
caso do Hospital Quinta D’Or, 
localizado no Rio de Janeiro, 
os cerca de 100 médicos da 
Clínica Médica da instituição 
fazem o uso do UpToDate. De-
senvolvido pela Wolters Kluwer 
Health, empresa líder global 
em serviços de informação e 
soluções para profi ssionais nas 
áreas de saúde, o recurso ajuda 
a solucionar a grande maioria 
dos casos clínicos e também 
auxilia naqueles de maior com-
plexidade. 

“Os recursos de apoio à de-
cisão clínica são indispensáveis 
no dia a dia na atividade médica 
de quem busca praticar uma 
medicina racional e lógica. Um 
bom exemplo foi o caso de um 
paciente com síndrome dos 
vômitos cíclicos idiopáticos, no 
qual o UpToDate foi crucial. Era 

um paciente jovem com recor-
rentes admissões hospitalares 
por vômitos, sem anormali-
dades relevantes nos exames 
complementares e, usando uma 
conduta sugerida pelo recurso, 
detectamos esta síndrome”, 
explica Dr. Eduardo Guilherme 
Sanchez, Supervisor Médico do 
Hospital Quinta D’Or.

De acordo com o supervisor 
médico, o recurso de suporte 
à decisão clínica, por trazer 
precisão e presteza no diag-
nóstico, especialmente ao 
permitir a escolha de exames 
complementares adequados, 
melhora a efetividade clínica. 
Além disso, por tratar-se de 
uma ferramenta importante 
também para a construção 
de protocolos clínicos insti-
tucionais, ajuda a reduzir a 
variabilidade do atendimento. 
“É possível obter respostas 
rápidas na beira do leito, tanto 
em diagnósticos, como alterna-
tivas de tratamento, indicações 
terapêuticas, doses e medica-
mentos”, complementa. 



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 03 de agosto de 2018
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 03 de Agosto de 2018. Dia de São Pedro Julião Eymard, São 
Gamaliel, São Nicodemos, São Germano de Auxerre, Santo Eusébio, 
e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. Dia do Skate, Dia 

do Capoeirista, Dia do Tintureiro e Dia Internacional em 

Memória da Escravidão e da Abolição. Hoje aniversaria o cantor 
Tony Bennett que faz 92 anos, o ator Martin Sheen que nasceu em 
1940, o ex -jogador de futebol Paulo Isidoro que chega aos 65 anos e a 
atriz e modelo Isabel Fillardis que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muita sorte e 
inúmeras possibilidades materiais. Tem necessidade de se expressar, 
é uma boa companhia, e tem muitos compromissos sociais. Costuma 
manter afastada a raiva e a mentira. Possui profunda inspiração, o que 
leva a seguir carreira ligada às letras. Este é um dia em que nascem 
escritores e oradores. Possui quase sempre muita força para alcançar 
um objetivo e obtém grande prosperidade material através de seu 
talento. No lado negativo, surge a controvérsia, a crítica, as disputas 
exageradas e doentias.

Dicionário dos sonhos
LEITE - Tira-lo do animal, aumento de família. Bebe
-lo, grande alegria. Vê-lo ferver, viagem. Beber leite de 
camelo, casamento. Leite de ovelha ou cabra, alegria 
e prazeres. De leoa, triunfo, vitória sobre os inimigos. 
Números da sorte: 19, 22, 37, 40 e 76.

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

Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso até ingressar em Touro às 16h52.  O dia deve 

seguir com muita impaciência e irritação, já que pode ser difícil colocar em alguns planos em prática. O ingresso 

da Lua em Touro pode aumentar a impaciência, principalmente à noite, com os aspectos tensos da Lua com Marte 

e Urano.  A Lua em conjunção com Urano pode nos tirar da zona de conforto. A Lua em bom aspecto com Saturno 

acalma os ânimos e traz um pouco de estabilidade emocional. Paciência para esperar o tempo certo. 
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O dia deve seguir com muita im-
paciência e irritação, já que pode 
ser difícil colocar em alguns planos 
em prática. Fique mais perto das 
pessoas com quem tenha afi nidade 
e dê mais atenção a eles. Use de 
generosidade e de desprendimento 
na relação com as demais pessoas. 
95/385 – Verde.

O dia pode ser de acontecimentos 
repentinos. Mas o momento não é 
bom para aquisições por meio de 
compras nem aos relacionamentos 
que serão levados ao desencontro. 
Com o Sol no segundo decanato de 
Leão seja mais prático no modo de 
pensar. 28/228 – Azul.

A Lua fora de curso aconselha a 
manter a rotina e evitar expectati-
vas. Também poderá ser desafi ado 
ou contrariado neste momento em 
que a Lua acentua a sensibilidade e 
o ciúme. Boas relações ajudarão no 
trabalho, podendo ampliar o campo 
de atuação. 33/133 – Amarelo.

Fique ao lado de quem o ajude e 
apoie e evite qualquer tipo de atrito 
ou rompimento junto daqueles que 
lhe sejam mais íntimos durante todo 
o dia com a Lua fora de curso. O 
Sol na casa dois sempre traz bons 
lucros, melhorando as finanças. 
12/112 – Branco.

O dia é de preocupações, insônias 
e aborrecimentos familiares ou 
profi ssionais se ainda não fez ainda 
aniversário. Pode ter uma grande 
melhoria da situação material e 
fi nanceira, pois o idealismo está em 
alta. Depois do aniversário comece 
a agir e irá receber tudo o que lhe é 
devido. 37/637 – Amarelo.

A Lua em bom aspecto com Saturno 
acalma os ânimos e traz um pouco de 
estabilidade emocional. Paciência 
para esperar o tempo certo. Uma 
relação nova será iniciada ou uma 
antiga fi cará mais fi rme e sólida 
nesta fase mais delicada do ano. 
38/438 – Verde.

Procure ser mais otimista e não recla-
mar tanto do que não dá certo. Ainda 
pode ser desafi ado ou contrariado 
com a Lua fora de curso. As intensas 
emoções o levam a enfrentar situa-
ções passionais se quiser impor-se 
demais às pessoas. 14/514 – Verde.

Tem chance de conquistar e en-
cantar as pessoas, se agir com bom 
senso, respeitando o pensamento 
do outro como quer que respeitem 
o seu. O ingresso da Lua em Touro 
pode aumentar a impaciência, prin-
cipalmente à noite, com os aspectos 
tensos da Lua com Marte e Urano.  
74/474 – Azul. 

Sendo assim as relações fi cam muito 
intensas e bastante emocionais no 
fi nal do dia.  A Lua em conjunção 
com Urano pode nos tirar da zona 
de conforto. A Lua em bom aspecto 
com Saturno acalma os ânimos e traz 
um pouco de estabilidade emocional. 
89/589 – Cinza.

Saia da rotina e faça algo novo, inédi-
to e avançado, inovador. É tempo de 
novas uniões e parcerias, com o Sol 
no signo de Leão, poderá decidir-se 
quanto a um relacionamento. Pode 
ser desafi ado ou contrariado com a 
Lua solta gerando tensão e descon-
trole emocional. 59/359 – Azul.

Procure ouvir orientações e refl ita 
um pouco mais antes de querer se 
impor a um familiar, chefe ou amigo. 
A sensibilidade pode se converter 
em fator psíquico de muita vanta-
gem ou não. Alguém pode ajudá-lo 
a resolver uma das questões que o 
preocupam. 74/374 – Branco.

Durante todo o dia a Lua fi ca fora 
de curso, sendo bom não criar 
expectativas nos assuntos que 
queira resolver. Mesmo assim a 
sensibilidade pode se converter em 
fator psíquico de muita vantagem. 
Evite brigas com pessoas das quais 
depende, tanto em casa como no 
trabalho. 34/434 – Violeta. 

Simpatias que funcionam
Para obter sempre muita sorte: Numa quarta-fei-
ra, coloque um recipiente de água ao sol e num local 
resguardado da sua casa uma estatueta de uma coruja. 
Deixe a água ao sol durante todo o dia, e à noite salpique 
a estátua com a água que deixou a energizar. Esta magia 
pode ser repetida todas as quartas-feiras, durante um 
mês, mas não se esqueça de trocar a água do recipiente, 
sempre que repetir este ritual. Evite que alguém toque 
na estatueta da coruja enquanto fi zer esta simpatia .
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Concerto 
A violinista Rachel Barton Pine Sse apresenta com a Orquestra 

Sinfônica Municipal sob a regência do maestro Roberto Minczuk. No 
programa, estão a abertura de “As Bodas de Fígaro”, de Wolfgang 
Amadeus Mozart, “Serenata para violino e orquestra”, de Leonard 
Bernstein e, após o intervalo, “Sinfonia nº 10 em mi menor op. 93”, de 
Dmitri Shostakovich. Neste ano, em que Leonard Bernstein comple-
taria seu centésimo aniversário, a violinista norte-americana Rachel 
Barton Pine se une à OSM para a execução da “Serenata para violino 
e orquestra”, composta por Bernstein em 1954. Esta é uma das obras 
consideradas mais líricas do músico norte-americano, inspirada por 
“O Banquete”, diálogo de Platão constituído por discursos sobre a 
natureza e o propósito do amor, na fi gura de Eros. Antes da homena-
gem à Bernstein, será executada a abertura de “As Bodas de Fígaro”, 
da obra-prima de Mozart. E, para encerrar o concerto, a “Sinfonia nº 
10 em mi menor op. 93”, composta por Shostakovich. OSM Informal, 
Sinfonia nº 10 em mi menor op. 93 | D. Shostakovich, com Orquestra 
Sinfônica Municipal de São Paulo e regente Roberto Minczuk (dia 05).

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. 
Hoje (03/08) e 20h e sábado (04/08) às 16h30. Ingressos: Setor 3 - R$ 12 / Setor 2 - R$ 
30 / Setor 1 - R$ 40 (meia). OSM Informal, domingo (05/08), às16h30. Ingressos: Setor 
3 - R$ 12 / Setor 2 - R$ 20 / Setor 1 - R$ 30 (meia).

Comemo rando 
No show, 60 anos depois, Agnaldo Rayol leva ao público momentos 

de muito amor, emoção e surpresas ao apresentar: Ave Maria, Mia Gio-
conda, Fascinação, New York, New York, As Rosas não Falam e Chão 
de Estrelas.O DVD 50 anos depois alcançou a marca de 25 mil cópias 
vendidas, rendendo ao cantor o DVD de Ouro.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shop. Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. Quarta (22) 
às 21h. Ingressos: De R$ 50  a R$ 120.

Marcelo Guedes

Senhoras e senhores, preparem-se para uma grande 
viagem ao divertido universo de magia e fantasia do Circo 
dos Sonhos com o espetáculo “Alakazan - A Fábrica Má-
gica”. O espetáculo conta com performances de grande 
impacto e números circenses de báscula, contor ção, 
rola, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido 
aéreo, faixa e muita palhaçada. “Alakazan - A Fábrica 
Mágica” traz à cena o duelo entre os personagens Alan 
e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já 
conhecida menininha do Circo dos Sonhos. Ly é uma 
criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu redor. 
Em uma visita à Biblioteca, ela é surpreendida por Alan, 
que surge como num passe de mágica e lhe entrega um 
livro especial, retirando o tablet de suas mãos. Encantada 
pelo livro, ela pede que ele leia a história, mas quando 
ele inicia, é interrompido por um som de sinos. Quando 
os dois procuram de onde vem tal som, surge Kazani, 
que transporta todos para a Fábrica Mágica, um universo 
fantástico onde tudo é possível. A cada badalar do sino 
e movimento das engrenagens, Ly é transportada para 
outro universo com novas atrações, sempre acompanhada 
pelo seu amigo Alan. Kazani não gosta da interação entre 
Alan e Ly e compete por sua atenção. Essa disputa irá 
seguir e se fortalecer até o último ato, onde ocorre o 
confronto fi nal, quando Ly conseguirá transmitir aos dois 
o poder da amizade e união, mostrando que é possível 
compartilharem suas habilidades, assim como os livros 
e os tablets, que compartilham seus conhecimentos com 
seus leitores.

Serviço: Av. José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera, (próximo ao Metrô Itaquera). 
Terças a sextas às 20h, sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Ingressos: 
de R$ 30 a R$ 40. Até 26/08.

Claudio Goldman

O Show “Versão 
Brasileira”, criado 
pelo cantor, 
compositor e pianista 
Claudio Goldman, 
é um espetáculo 
emocionante e 
divertido que utiliza 
de maneira criativa 
o vasto manancial 
da música erudita, 
aproximando-a 
da música popular 
brasileira

Serão 5 apresentações, 
de agosto a dezembro, 
em espaços culturais 

da Prefeitura de São Paulo. 
O pianista irá se apresentar 
com uma banda de 5 músicos 
com piano, contrabaixo acús-
tico, percussões, clarinete, 
acordeão e sopros. O músico 
aproveitou toda a sua expe-
riência na música erudita e 
popular para realizar este 
trabalho, mostrando que a 
música não tem mistério e 
tornando-a acessível ao gran-
de público. A famosa canção 

Contos e canções
Quatro pessoas amorosas e ciumentas revelam ao público suas verda-

des sobre as relações humanas na peça Contos Partidos de Amor. Por 
meio de diálogos bem-humorados, dança e música, a peça apresenta 
canções e contos originais livremente inspirados na obra de Machado 
de Assis. Elenco: Diego de Abreu, Isadora Medella, Luciana Balby e 
Tiago Herz. Dramaturgia de Eduardo Rios. Direção musical de Ricco 
Viana e Direção Geral de Duda Maia.

 
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 

3113-365. Sextas às 11h e sábados às 11h e 15h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 18/08.
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“Versão Brasileira”

“Pour Elise”, de Beethoven, 
transformou-se num irresistí-
vel Chorinho brasileiro;A linda 
“Gymnopedie”, de Erik Satie, 
recebeu letra em português 
composta pelo cantor/compo-
sitor: palavras delicadas para 
uma melodia tocante; “La Ci 
Darem La Mano”, da ópera 
“Don Giovanni”, de Mozart, 
renasce vigorosa e engraça-
da num Xote Nordestino. O 
“Barbeiro de Sevilha” (“Largo 

al Factotum”) de Gioachino 
Rossini, e “Summertime” (da 
ópera “Porgy and Bess”), 
de George Gershwin, tam-
bém marcam presença em 
versões inspiradas, além de 
“Insensatez”, de Tom Jobim, 
baseada no prelúdio nº 4 de 
Frederic Chopin. Com Cláudio 
Goldman, piano e voz, Frank 
Herzberg, contrabaixo acústi-
co, Décio Gioielli, percussões, 
Gabriel Goldman, clarinete, 

Álvaro Couto, acordeão e 
Mário Aphonso, sopros.

Serviços: Casa de Cultura Butantã, R. 
Junta Mizumoto 13, Jardim Peri Peri, tel. 
3742-6218. Domingo (05) às 15h. Casa de 
Cultura Santo Amaro, Praça Dr. Francisco 
Ferreira Lopes, 434, Santo Amaro, tel. 
5522-8897. Sábado (01/09) às 16h. Casa de 
Cultura Guaianases, R. Castelo de Leça, s/nº, 
Jardim Soares. Sábado (13/10) às 15h. Casa 
de Cultura São Miguel, R. Irineu Bonardi, 
169, Vila Pedroso, tel. 2297-9177. Domingo 
(21/10) às19h.Casa de Cultura Tremembé, R. 
Maria Amália Lopes Azevedo, 190. Sábado 
(01/12) às 19h. Entrada franca.

Coração
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba...... QUE O QUE O CORAÇÃO SENTE QUE É IMPOR-
TANTE, É IMPORTANTE!...As percepções da alma estão sempre 
certas. A mente é a última parte sua para se ouvir.

Ela pensa em tudo que você pode perder. O coração pensa em tudo 
que você pode dar. E a alma pensa em tudo que você é.

Eu deixarei você decidir qual dessas três é mais importante.

Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch



Hepatites Virais: saiba como se prevenir

Demitir talvez seja uma 

das tarefas mais difíceis 

de um líder 

A não ser que o colabora-
dor tenha praticado al-
gum ato que justifi que 

seu desligamento imediato, 
é muito difícil identifi car o 
momento ideal para tomar 
essa decisão. Por esse motivo, 
alguns cuidados são impor-
tante e devem ser constante-
mente monitorados. O mais 
importante deles é a hora da 
contratação. Contratar errado 
é um dos principais motivos 
que levam à demissão. 

A empresa deve concentrar 
seus esforços em realizar 
contratações bem feitas. 
Isso quer dizer que, além das 
competências técnicas para o 
cargo, o profi ssional deve ter 
também as habilidades com-
portamentais requisitadas. Se 
identifi car com o propósito 
da empresa é essencial para 
que essa experiência seja 
bem sucedida. Se a pessoa 
contratada para determinada 
vaga tiver um perfi l completa-
mente oposto ao necessário, 
corrigir será muito difícil ou 
praticamente impossível. 

Outra questão fundamental 
é manter processos de ava-
liação de desempenho muito 
bem formatados. A empresa 
precisa defi nir alguns indi-
cadores de resultados que 
mostrem o que é considerado 
um desempenho desejável. 
Com esse documento em 
mãos, fi ca mais fácil defi nir 
possíveis ajustes de conduta 
ou treinamentos técnicos e 
comportamentais que se fa-
çam necessários. 

Caso a empresa não esteja 
satisfeita com os resultados 
apresentados, ela deve estabe-
lecer um plano com as metas 
e os objetivos do que deve ser 
melhorado. Tudo baseado em 
feedbacks claros e periódicos. 
Essa ferramenta de avaliação é 
imprescindível para monitorar 
o nível de comprometimento 
do profi ssional. Aquele que 
sempre chega atrasado e não 
demonstra interesse e enga-
jamento com as atividades, 
dá sinais de que pode estar 
insatisfeito. 

É preciso entender os mo-
tivos e visualizar se eles são 
internos ou representam ape-
nas um refl exo dos problemas 
que a empresa está enfren-
tando. Um ponto importante 
é avaliar se o profi ssional está 
entregando os resultados. 
Se a equipe toda entrega 
e ele não, há um problema 
grave e que merece atenção. 
Ainda em relação à equipe, 
é necessário analisar o rela-
cionamento. Há profi ssionais 
que são muito competentes, 

criativos, eficientes, mas 
possuem sérios problemas 
de relacionamento. 

Nesses casos, o gestor 
precisa ter habilidade para 
desenvolver a inteligência 
emocional do colaborador, 
tentando entender se trata 
de um problema pontual 
com uma pessoa ou é uma 
difi culdade generalizada com 
todos. Essas questões de re-
lacionamento requerem muito 
cuidado porque podem acabar 
contaminando a equipe toda. 
É preciso agir rápido e com 
efi ciência.  

Muito antes de pensar em 
demitir, a empresa precisa 
saber e deixar claro para todos 
quais são os resultados espera-
dos. Essas diretrizes precisam 
fi car muito evidentes para que 
todos identifi quem seus pon-
tos fortes e fracos, e tenham 
recursos para aprimorá-los. 
Em um ambiente transparen-
te, onde as expectativas são 
conhecidas, fi ca muito mais 
fácil e motivadora a busca por 
melhorias. 

Dessa forma, o próprio 
colaborador vai identificar 
que está aquém do que é es-
perado e deve buscar outras 
alternativas para sua carreira. 
Essa avaliação de desempe-
nho também é fundamental 
quando a empresa precisa 
demitir não apenas pelas en-
tregas que os colaboradores 
estão sendo fazendo, mas por 
questões fi nanceiras. Demitir 
os profi ssionais com os maio-
res salários simplesmente 
pela redução de custos não é 
a melhor opção do ponto de 
vista estratégico. 

Até mesmo porque, demitir 
implica em muitos custos ad-
vindos das multas rescisórias. 
Além do mais, os que possuem 
maior remuneração podem ser 
também os que possuem as 
melhores entregas. Demiti-los 
pode signifi car o agravamento 
do problema fi nanceiro.  

Em suma, na hora de demi-
tir, todo cuidado é pouco. To-
mar essa decisão levando em 
consideração apenas os fatos 
mais recentes pode não ser 
a melhor alternativa. Ter um 
bom programa de contrata-
ção, bem como recursos para 
avaliação constante, gerando 
dados e informações perma-
nentes, é o melhor antídoto 
contra admissões e demissões 
mal feitas. 

Por mais delicado que con-
tinue sendo, tomar essa deci-
são pautado em informações 
concretas é a melhor forma 
para reduzir angustias tanto 
para quem vai quanto para 
quem fi ca.

(*) - É treinador de empresários e 
sócio da ActionCOACH São Paulo 

(https://acsaopaulo.com.br).

Como identifi car 
quem e

quando demitir?
Denis Luna (*)
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Vai entrar em teste de 
cultivo e os ensaios ocor-
rerão no campo, em seis 

estados (BA, CE, DF, ES, RS 
e SP), e servirão para obser-
var em condições diferentes 
o desenvolvimento do fruto, 
qualidade e produtividade, até 
se chegar ao híbrido que poderá 
gerar sementes para a produção 
em escala e comercialização em 
até três anos.

Não se trata de um produto 
modifi cado com transgênia, 
mas de um experimento feito 
a partir de sementes híbridas 
colhidas e catalogadas em 
uma “biblioteca gênica” da 
Embrapa, com acervo de 1.800 
variedades de tomates guarda-
das. Esse novo tomate segue 
o caminho de outros frutos 
desenvolvidos pela Embrapa 
que já têm as sementes dis-
poníveis para os agricultores 
ou já são plantados há mais 
tempo, e estão à venda nos 
supermercados - como são os 
casos, respectivamente, dos 
tomates enriquecidos BRS 
Zamir e BRS Nagai.

Estudos técnicos do tomate 
BRS Zamir, do tipo grape em 
formato parecido com um 

Embrapa desenvolve tomate rico em licopeno.

Embrapa cria tomates mais nutritivos 
e com maior produtividade

A Embrapa está criando um novo tipo de tomate, rico em vitamina A e que terá a cor alaranjada
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a lica e produzir um tomatinho 
com betacaroteno, precursor 
da vitamina A e disponível em 
cenoura e na abóbora”. O BRS 
Zamir foi precedido pelo BRS 
Nagai, um fruto de tamanho 
maior, de formato cilíndrico, 
e que além de poder ser con-
sumido cru na salada serve 
para a produção de molho, 
pois a polpa é mais nutritiva 
que outros tipos com acúmulo 
de água.

Os tomates desenvolvidos 
pela Embrapa chegam ao 
mercado por meio de uma 
parceria público-privada com 
a empresa Agrocinco Comércio 
de Produtos Agropecuários, 
do município de Monte Mor, 
próximo a Campinas no interior 
de São Paulo. Pelo contrato, 
a empresa que comercializa 
as sementes fi nancia parte da 
pesquisa e é responsável pela 
difusão da tecnologia e assis-
tência aos produtores. Sendo o 
IBGE, este ano o Brasil deverá 
produzir 4,5 milhões de tonela-
das de tomate, 3,5% acima da 
produção do ano passado em 
uma área cultivada de 66.191 
hectares, 2,4% menor do que 
em 2017 (ABr).

bago de uva, tem alto teor de 
licopeno – uma substância de 
pigmentação vermelha que 
favorece a captura dos radicais 
livres, “subproduto do metabo-
lismo que acaba danifi cando o 
nosso próprio DNA, e outras 
estruturas celulares” e ajuda 
na prevenção de doenças de 
“estresse oxidativo”, como 

assinala Leonardo Boiteux em 
referência a infecções, alguns 
tipos de câncer, diabetes, 
problemas reumatológicas e 
neurodegenerativos.

A pesquisa permitiu a pro-
dução do tomate alaranjado. 
“Se nós temos esse alto teor de 
licopeno, a gente pode dar um 
passo a frente na via metabó-

Neste sábado (28), é lembrado o Dia 
Mundial de Luta Contra as Hepatites 
Virais, infl amações do fígado causadas 
pelos vírus A, B, C, D e E. Nos últimos 
18 anos, foram notifi cados no Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi cação 
(Sinan) 587.821 casos confi rmados de 
hepatites virais no Brasil, sendo a maioria 
de hepatite B (37%) e C (34%), a maior 
responsável por óbitos e a terceira maior 
causa de transplantes hepáticos.

Em 2016, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) elaborou um documento 
que estabelece estratégias globais para 
eliminar as hepatites virais do mundo. 
Este ano, o Ministério da Saúde atualizou 
o Protocolo Clínico e Diretrizes Tera-
pêuticas das Hepatites Virais, visando 
ampliar o tratamento, diminuir o tempo 
e melhorar a qualidade da assistência, 
com menos efeitos colaterais. A garantia 
de saneamento básico a toda população 
também deve ser um ponto de atenção na 
prevenção contra a hepatite, visto que a 
água pode ser um meio de contaminação. 

A expectativa é de que 657 mil pessoas 
sejam tratadas nos próximos anos e mais 
de 50 mil com hepatite C somente em 2018. 
Os vírus da hepatite podem ser contraídos 
das seguintes maneiras:
 • Contágio fecal-oral: condições 

precárias de saneamento básico 
e água, de higiene pessoal e dos 
alimentos (vírus A e E);

 • Transmissão sanguínea: pela 
prática de sexo desprotegido, com-
partilhamento de seringas, agulhas, 
lâminas de barbear, alicates de 
unha e outros objetos que furam 
ou cortam e transfusão sanguínea;

 • Transmissão vertical: pela gravi-
dez, parto e amamentação da mãe 
para o fi lho (vírus B, C e D).

Os sintomas mais comuns, que normal-

mente aparecem na fase aguda da doença, 
são: febre, fraqueza, mal-estar, dor abdo-
minal, enjoo, vômitos, perda de apetite, 
urina escura, olhos e pele amarelados e 
fezes esbranquiçadas. Na fase crônica, 
ou seja, em estágio avançado, a maioria 
dos pacientes não tem nenhum sintoma, 
ocorrendo, nesta fase, a destruição do 
fígado de forma assintomática.

Nas hepatites causadas pelos vírus B, C 
e D, em sua fase crônica (quando a doença 
persiste por mais de seis meses no orga-
nismo), os pacientes podem apresentar 
cirrose e câncer no fígado. As hepatites A 
e B possuem vacinas preventivas e que são 
efi cazes e vitalícias - uma vez imunizado 
a proteção dura pela vida toda. Depois 
de contraída a doença, o tratamento será 
feito de forma personalizada de acordo 
com o vírus e com o grau de evolução da 
hepatite, por meio de antivirais.

O infectologista Claudio Gonsalez, do 
Hospital Santa Paula, reuniu 10 cuidados 
para prevenir as hepatites virais:
 1) Higienize as mãos constantemente, 

principalmente antes das refeições;
 2) Beba somente água tratada e fi ltra-

da;
 3) Lave bem os alimentos antes de 

comer;
 4) Use preservativo nas relações se-

xuais;
 5) Não compartilhe utensílios de uso 

pessoal como escovas de dente e 
lâminas de barbear;

 6) Não compartilhe acessórios de ma-
nicure e pedicure, como alicates de 
cutícula, espátulas, entre outros;

 7) Utilize apenas dispositivos descartá-
veis para coleta de exames médicos;

 8) Os materiais usados em aplicações 
de piercings ou tatuagens também 
devem ser descartáveis;

 9) Realize o pré-natal e a pré-con-
cepção, isso permite o tratamento 
precoce da mãe e do bebê;

 10) Mantenha a vacinação contra a 
hepatite A e B em dia.

Fonte e outras informações: (www.
santapaula.com.br).

Marcia Hirota e Monica Fonseca (*)

Um dos mecanismos mais efetivos para 
garantir os benefícios ambientais, sociais 
e econômicos oferecidos por nossas fl o-
restas naturais e ambientes costeiros está 
na criação e boa gestão de Unidades de 
Conservação (UCs). 

No Brasil, esta proteção se dá pelo Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), que acaba de completar 
18 anos.

Em 2010, governos de todo o mundo e 
signatários da Convenção da Diversidade 
Biológica (CDB) concordaram em expandir 
de 13% para 17% a rede global de áreas 
protegidas da superfície terrestre mundial 
até 2020 (meta de Aichi 11). 

O principal motivador foi evitar a perda 
adicional de espécies ameaçadas de extin-
ção e proteger os serviços oferecidos por 
essas áreas, como a produção de água e de 
alimentos, regulação do clima, qualidade do 
ar, lazer e atividades econômicas. Apesar de 
diversos avanços neste tema, muito ainda 
precisa ser feito no Brasil para atingir essa 
meta. E uma das principais difi culdades para 
que isso ocorra, sobretudo na Mata Atlântica, 
está nos inúmeros confl itos associados a 
diferentes usos de terra.

É nessa hora que aumenta a importância 
da participação do setor privado nas estraté-
gias de conservação por meio das Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 
– única categoria de UC de iniciativa privada e 
uma ótima oportunidade de engajamento da 

sociedade na proteção dos recursos naturais.
Na prática, as RPPNs são uma contribui-

ção, em sua maioria, de pequenos proprietá-
rios rurais, aqueles que possuem menos de 
20% das terras no país e produzem grande 
parte da nossa alimentação. São eles que, 
voluntariamente, dedicam uma pequena 
fração da sua propriedade à conservação 
das fl orestas nativas e proteção dos recursos 
hídricos.

Nos últimos cinco anos o governo federal 
criou apenas duas novas UCs de proteção 
integral na Mata Atlântica – os Parques 
Nacionais da Serra do Gandarela e Guari-
cana. Por outro lado, no mesmo período, 
foram criadas 155 novas RPPNs no bioma, 
o que resultou em mais de 26 mil hectares 
de fl orestas naturais protegidas.

Entre os exemplos regionais que demons-
tram essa representatividade destacam-se 
também os casos da Mata Atlântica. En-
quanto na Serra do Mar temos uma extensa 
superfície protegida por UCs públicas, ao 
norte do rio São Francisco grande parte dos 
remanescentes fl orestais possui menos de 50 
hectares de áreas conservadas, porém inseri-
das em uma paisagem muito degradada. Lá, 
as RPPNs – principalmente as corporativas 

– são emblemáticas, pois 
estão entre os principais 
remanescentes fl orestais 
protegidos. 

São 14 reservas que 
somam mais de 3.200 
hectares – a maior parte 
delas de fragmentos ve-
getacionais de tamanho 
muito superior à média 
regional. Destaques às 
RPPNs Frei Caneca, La-
goa dos Gatos e Jussaral, 
todas com mais de 300 
hectares. A fl oresta com 
araucária, uma das tipo-
logias de Mata Atlântica 
mais ameaçadas e com 

um histórico de super exploração, encontra-
se atualmente com menos de 1,5% de sua 
área de ocorrência original protegida em 
UCs públicas de proteção integral. 

Assim, destacam-se mais uma vez as 
RPPNs, que somam no Paraná aproxi-
madamente 270 reservas e cobrem uma 
área aproximada de 55 mil hectares. 

Deste total, cerca de 65% esta´ inserido 
na formação de florestas com arauca´ria. 
Existem RPPNs em 520 municípios dos 
3.429 com ocorrência do bioma, sendo 
que em 214 deles as únicas porções de 
floresta preservada são em forma de 
reservas privadas. 

E os exemplos citados deixam claro 
que a parceria com proprietários de terra 
merecem maior valorização e devem ser 
incluídas em políticas públicas de planeja-
mento e gestão do território que promovem 
a conservação. Na última semana, Floria-
nópolis recebeu um importante encontro 
sobre conservação em terras privadas, o V 
Congresso Brasileiro de Reservas Particu-
lares do Patrimônio Natural (VCBRPPN). 
O Congresso foi inspirador e um sucesso, 
com mais de 220 participantes, em grande 
maioria proprietários de reservas. 

Nesta semana, começa o IX Congresso 
Brasileiro de Unidades de Conservação. Se 
pudermos aproveitar a data para dar um 
recado para toda a coletividade envolvida 
neste cenário, sejam do primeiro, segundo 
ou terceiro setores, sugerimos seguir o 
exemplo dos nossos queridos “rppnistas”, 
grandes guardiões da natureza. Façam do 
interesse público o seu interesse privado. 

Pois, como um ciclo contínuo, todos saem 
ganhando: o meio ambiente, o homem e 
a economia nacional, alcançando assim o 
desenvolvimento perene. 

(*) - São, respectivamente, diretora-executiva e 
consultora da Fundação SOS Mata Atlântica.

Europa: 
quarto ano 

mais quente 
desde 1850
O site britânico Carbon 

Brief, especializado em 
clima, analisou os recordes 
de temperatura na Europa e 
concluiu que 2018 é o quarto 
mais quente desde 1850. 
Desde aquele ano, a temper-
atura do planeta subiu mais 
de 1º grau. E, atendência é 
que calor fi que mais intenso 
neste ano no verão europeu.

Carbon destaca que uma 
das explicações é o nível de 
gelo no Antártico, no primei-
ro semestre, o menor se com-
parado com igual período 
de anos anteriores. O site 
avaliou que nos primeiros 
meses do ano o clima foi 
mais ameno do que os três 
anos anteriores, devido ao 
fenômeno meteorológico 
de La Niña durante o fi nal 
de 2017. 

Porém, ressalta que a 
Europa registra condições 
típicas do El Niño, que 
eleva as temperaturas. E, 
atendência é que calor fi que 
mais intenso neste ano no 
verão europeu (ABr).

Reservas particulares: quando o interesse 
privado é benefi ciar a coletividade

Lucas Carrara/Wikiparques
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A oportunidade de 

inclusão fi nanceira 

no Brasil se torna real 

– especialmente ao 

trabalhador de baixa 

renda

É o caminho para esse 
público contar com ser-
viços que ele ainda não 

tinha acesso, por meio da popu-
larização dos meios eletrônicos 
de pagamento – movimento em 
curso pelo Banco Central na 
tentativa de reduzir a circulação 
de dinheiro em espécie ao longo 
dos próximos anos.

Esse cenário tornou-se mais 
próximo de se concretizar des-
de 1º de julho, quando entrou 
em vigor a Resolução 3.402, do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). 

Agora, é possível que os traba-
lhadores transfi ram o pagamen-
to feito em uma conta salário 
para uma conta de instituição 
não bancária (as denominadas 
contas de pagamento). Assim, 
a medida possibilita a porta-
bilidade dos vencimentos do 
trabalhador para que ele possa 
transferi-lo no mesmo dia, de 
forma automática e gratuita.

Isso signifi ca liberdade de es-
colher por onde deseja receber 
seu salário, sendo que o pedido 
poderá ser feito diretamente na 
instituição de destino. Também, 
representa acesso a uma série 

de serviços fi nanceiros sem pa-
gar as tarifas de manutenção de 
conta corrente. E, em compara-
ção às contas salários, as contas 
de pagamento possibilitam a 
realização de atividades como 
saque, pagamentos, compras e 
transferências, além de rece-
bimentos que não apenas dos 
empregadores.

É importante ressaltar que 
a resolução favorece princi-
palmente o público de menor 
renda, disponibilizando crédito. 
Levantamento do Data Popular 
sinaliza que, com acesso restrito 
a bancos, as formas de pagamen-
to utilizadas por esse público no 
país são boleto bancário, paga-
mento online e cartão pré-pago. 
Considerando somente essa últi-
ma modalidade, no 1º trimestre 
deste ano houve aumento de 
63% nas transações, conforme 
revelou a Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões e 
Serviços (Abecs).

A portabilidade populariza 
o pagamento com cartão e 
benefi cia o trabalhador. E essa 
inclusão fi nanceira traz con-
sigo o protagonismo que vem 
ganhando instituições não ban-
cárias e as fi ntechs - passando 
a ser alternativas. 

E quem ganha com essa gama 
de provedores de serviços fi nan-
ceiros? Com certeza, o cidadão.

(*) - É CEO da WEX na América Latina 
(www.wex.com.br).

Inclusão fi nanceira
e empoderamento

do cidadão
José Roberto Kracochansky (*)

São Paulo, sexta-feira, 03 de agosto de 2018
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: IGOR XAVIER PINTO, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 17/05/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo Rocha Pinto e de Miriam 
Xavier Pinto. A pretendente: GISELE PEDRASSANI, profi ssão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 20/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Pedrassani Neto e de 
Cecilia Faria Pedrassani.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS ALVES MOREIRA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 
25/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Angilmar Alves Moreira 
e de Luciana dos Santos Mattos. A pretendente: ANA KAROLINA CORREIA DA SILVA, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP 
(1º Subdistritro), data-nascimento: 20/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Carlos Sérgio Santos da Silva e de Sandra Regina Correia.

O pretendente: RHUAN CARLOS TAVARES LOURENÇO, profi ssão: atendente de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 
22/06/1992, residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Antonio Carlos Lou-
renço e de Maria Ecilia Tavares. A pretendente: TÂNIA FERNANDA DA SILVA, profi ssão: 
analista fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
12/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Odecio Correia da 
Silva e de Maria Zuleide Rodrigues.

O pretendente: ROBERTO NICOLUCI, profi ssão: auditor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Brás - SP, data-nascimento: 24/08/1960, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Gaspar Nicoluci e de Maria Celeste Nicoluci. A pretendente: 
SANDRA DE OLIVEIRA, profi ssão: economista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Brás - SP, data-nascimento: 06/04/1965, residente e domiciliada nesta Capital - 
SP, fi lha de Ozilio de Oliveira e de Maria José Santos de Oliveira.

O pretendente: IGOR BENOCCI DE MACÊDO, profi ssão: engenheiro mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
19/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Francisco de 
Macêdo e de Marlene Benocci de Macêdo. A pretendente: DEBORAH ROBERTO DE 
FREITAS, profi ssão: analista química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - 
SP, data-nascimento: 09/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Jorge Rodrigues de Freitas e de Neusa Aparecida Roberto de Freitas.

O pretendente: EMERSON BARBOSA PIRES, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 29/01/1978, residente e do-
miciliado em São Miguel Paulista, nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Pires dos Santos e 
de Iraci Barbosa Pires. A pretendente: THAINÃ DOS SANTOS, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 
16/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio dos 
Santos Filho e de Ana Aparecida Silva Santos.

O pretendente: JENIFER SANTANA SANTOS, profi ssão: químico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André - SP (1º Subdistrito), data-nascimento: 23/02/1979, resi-
dente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Washington Luiz Santos e 
de Maria de Cassia Santana Santos. A pretendente: FERNANDA MARTINEZ, profi ssão: 
analista de projetos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França 
- SP, data-nascimento: 14/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Salvador Martinez Hernandez e de Ercilia Enezia Martinez.

O pretendente: EDINEI CARMO LIMA, profi ssão: engenheiro eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 04/09/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Cicero Ferreira Lima e de 
Antonia Carmo Lima. A pretendente: GABRIELA ALVES CARMO ARAUJO, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Andradina - SP, data-nascimento: 
20/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Roberto Carmo 
Araujo e de Luzete Alves Carmo Araujo.

O pretendente: OSVALDO CHAVES DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: técnico de 
segurança do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação 
- SP, data-nascimento: 04/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Osvaldo Chaves dos Santos e de Terezinha Silva dos Santos. A pretendente: KELLY 
PRISCILA ARAÚJO VICENTINI, profi ssão: coordenadora de segurança do trabalho, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/06/1985, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Salvador Carmo Vicentini e de Maria 
Célia de Araújo Vicentini.

O pretendente: FERNANDO ALVES FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 03/09/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Falâncio Ferreira da Silva e 
de Gizelda Severina Alves Feitosa da Silva. A pretendente: MARIANY DE AZEVEDO 
PEREIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 30/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Herli 
dos Santos Pereira e de Zilma Pereira de Azevedo.

O pretendente: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 02/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Rosan-
gela Marques do Amaral. A pretendente: ANDRESA CRISTINA RODRIGUES FRANÇA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, 
data-nascimento: 27/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Carlos Baldini da Gama França e de Maria Helena Rodrigues França.

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: JOSÉ MURILLO LOPES DE SOUZA, divorciado, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Ponta Grossa - PR no dia 09/05/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Afonso Ribeiro de Souza e de Leila Aparecida 
Lopes de Oliveira. A pretendente: MARINA RIBEIRO LACERDA, solteira, profi ssão 
terapeuta ocupacional, nascida em Curitiba- PR, no dia 27/08/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Lacerda e de Maria Ribeiro Lacerda.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO CASSIMIRO NOAL, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Noal Neto e de Luzia Cassimiro. A pretendente: CECÍLIA  
RODRIGUES MAIA, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Roberto Miller Maia e de Carmen Silvia Rodrigues Maia.

O pretendente: FABIO FALLIS, solteiro, profi ssão contador, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 23/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Rute do Carmo Fallis. A pretendente: MARIANA TEODORO GOMES, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Osasco - SP, no dia 05/05/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Teodoro Gomes e de Maria de 
Lourdes Theossi Gomes.

O pretendente: MAURICIO GUIDORIZZI MARIZ DE OLIVEIRA, divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/07/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Viégas Mariz de Oliveira e de Emanuela 
Maria Guidorizzi Mariz de Oliveira. A pretendente: LILIANA ARRUDA PEREIRA, 
divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hugo 
Maia de Arruda Pereira e de Heloisa Arruda Pereira.

O pretendente: FABIO ANTONIO ALVES DE JESUS SOUZA, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1981, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Alves de Souza e de Nalva 
Maria Alves de Jesus Souza. A pretendente: CAROLINA DOS SANTOS MORALES, 
solteira, profi ssão corretora de seguros, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1985, 
residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu Morales e de 
Valderes dos Santos Morales.

O pretendente: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHÔA CINTRA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Barros de Ulhõa Cintra Filho e de Maria 
Luiza Siqueira de Ulhôa Cintra. A pretendente: NICOLE KATARIVAS, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/08/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Shabetay Katarivas e de Sandra Regina Vuolo Katarivas.

O pretendente: FERNANDO CARVALHO FRANCO RIBEIRO DA SILVA, solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Ribeiro da Silva Neto e de 
Camila Carvalho Franco Ribeiro da Silva. A pretendente: RAÍSSA SAMPAIO RIBEIRO 
PEIXOTO, solteira, profi ssão advogada, nascida em Campinas- SP, no dia 03/01/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Elpidio Fini e 
de Claudia Maria Sampaio Ribeiro Leite Fini.

O pretendente: LUIZ EDUARDO ROMAN ALVES PERNA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Mogi da Cruzes - SP, no dia 02/10/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Cesar Salles Perna e de Maria Luiza Roman 
Alves Perna. A pretendente: VIVIAN BIANCHI SILVA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Walter da Silva Junior e de Nilza Therezinha Bianchi Silva.

O pretendente: DANILO RAFAEL JUST SOARES, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Ponta Grossa - PR, no dia 09/03/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcidio Soares Junior e de Denise Just Soares. 
A pretendente: MARIANA MENDES PEREIRA DE ALMEIDA PEDROSO, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/10/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Gentil de 
Almeida Pedroso Neto e de Patricia Mendes Pereira de Almeida Pedroso.

O pretendente: SEAN DARYOUSH GARVEY, nacionalidade britanica, solteiro, 
profi ssão economista, nascido no Iran, no dia 16/07/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bruce Charles Garvey e de Golnaz Garvey. 
A pretendente: GABRIELA NERY BORGES DE LIMA, solteira, profi ssão atriz, nascida 
em Brasília - DF, no dia 03/09/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ivo Borges de Lima e de Maria Alice Nery.

O pretendente: BRUNO PANTALENA PIAZZA, solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 14/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Paulo Antonio Piazza e de Paula Pantalena Piazza. A pretendente: DÉBORAH 
SCIAMMARELLA MONTEIRO DA ROCHA CAMPOS, solteira, profi ssão marketóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ivan Monteiro da Rocha Campos e de Adelina Sciammarella.

O pretendente: ALEXANDRE OSSER SALES, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Augusto Amaral Sales e de Helena Maria Osser Sales. A pretendente: 
SUZANA BASILE RESSTOM, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 06/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Eduardo Antonio Romanini Resstom e de Maria Cecilia Basile Resstom.

O pretendente: PAULO FERNANDO DE MENEZES CARDOSO, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/07/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge José Oliveira Cardoso e de Ivonete 
de Menezes Cardoso. A pretendente: MONIQUE LOPES LIMA, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em Florianópolis - SC, no dia 06/09/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Mario Sampaio de Teixeira Lima e de 
Giovanna Maritza Lopes de Teixeira Lima.

O pretendente: PATRICK VILLE HELOU, solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 13/01/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de João Antonio Helou Filho e de Gabrielle Marie Ville Helou. A pretendente: 
LUCIANA CAPOTE VALENTE FRANCO, solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Damon Curnutt Franco e de Lia Capote Valente Franco.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES PEREIRA FARNEZE, solteiro, profi ssão produtor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/08/1985, residente e domiciliado no Morumbi, 
São Paulo - SP, fi lho de Ruy Farneze Junior e de Cristiane Maria Fernandes Pereira. 
A pretendente: FABÍOLA DE OLIVEIRA MACHADO, solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São José dos Campos - SP, no dia 15/06/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hamilton Machado e de Ivani de Oliveira Machado.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIZ GUILHERME MONTEIRO ARCURI TREVISAN, divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Trevisan e de Maria do 
Carmo Arcuri Trevisan. A convivente: FERNANDA SCALISSI MARTINS GASPAR, 
solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/06/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ney Martins Gaspar e 
de Rosa Maria Scalissi Martins Gaspar. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigido pelo artigo 1525, 
números I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

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

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de estoque, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 
07/10/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Josemar Santos de Souza e de Nilva Oliveira Santos de Souza. A pretendente: 
RAYSSA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em Colonia Leopoldina - AL, no dia 22/09/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cícero Vieira de Oliveira 
e de Rizonete Lima da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/05/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Ranea Gomes e de Marcia da 
Silva. A pretendente: TIAIRA FERNANDA SANTOS CHIMENTÃO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/09/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Chimentão e 
de Margarete de Oliveira Santos.

O pretendente: RENAN BENEDITO XAVIER DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão 
bombeiro civil, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 13/05/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rubens de Brito 
e de Rosangela Angela Xavier. A pretendente: ROSILENE ANDRE DE SOUZA DA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, Brasi-
lândia - SP, no dia 14/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cosme Costa e de Olivia Andre de Souza.

O pretendente: WESLEY CARDOSO FORTE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 02/07/1997, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wellington de Jesus Forte e de Sandra Antonio Cardoso. 
A pretendente: ALINE MARIANE DE ALMEIDA FREIRE, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária administrativa, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 10/02/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marcondes Jeronimo Freire 
e de Edna de Almeida Abdalla Freire.

O pretendente: CLAYTON AMARO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
operacional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 09/06/1982, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Amaro dos Santos 
e de Josefa dos Santos. A pretendente: PATRICIA APARECIDA CASAROTO, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 16/01/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Corbe Donizete Casaroto 
e de Marina Machado Casaroto.

A pretendente: FERNANDA MARJORIE DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/09/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vera Regina da Silva. 
A pretendente: INGRID DE ALMEIDA VIDAL, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 04/06/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cleber Ira Vidal 
e de Jucimara de Almeida.

O pretendente: LUCAS TADEU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
SAC I, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 07/03/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Hilario da Silva e de Aparecida 
Oliveira da Silva. A pretendente: ANDREIA LAUREANO GOMES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de operações, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
31/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo 
Gomes da Silva e de Cicera Laureano.

O pretendente: PATRICK RODRIGUES MANZONI, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido em Pirassununga - SP, no dia 26/02/1999, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jeff erson Roberto Manzoni e de Danielle Guiguer 
Rodrigues Manzoni. A pretendente: LETÍCIA HORNINK BUENO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 11/11/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adrimilton José Bueno 
e de Luciana Hornink Bueno.

A pretendente: ANA PAULA CERRUTI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Indianópolis - SP, no dia 16/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio Cerruti e de Marlene Pires Cerruti. A pretendente: 
VANESSA PAVAN DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida nesta Capital - SP (Registrada no 1º Subdistrito de São Bernardo dio Campo - 
SP), no dia 14/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Carlos de Moura e de Elisabete Pavan.

O pretendente: LUÍS CASTRO ROCHA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/10/1978, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Castro de Almeida 
e de Maria Dolores Rocha de Almeida. A pretendente: VIENA VENANCIO BEZERRA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, 
no dia 19/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Bezerra Alves e de Jaqueline de Cássia Venancio.

O pretendente: JONATHA TRINDADE SANTAMARIA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 13/01/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Corrêa Santamaria e 
de Zirlei da Trindade Santamaria. A pretendente: CRISLAINE GALINDO OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Diadema - SP, no dia 
30/07/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauro 
Oliveira e de Edileide Alves Galindo de Oliveira.

O pretendente: MARCELO RAPHE MATAR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 15/06/1990, residente e domiciliado 
no Paraíso, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Luiz Matar e de Marcia Raphe Matar. A pre-
tendente: DANIELLE MIDORY OSHIRO MARQUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/11/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Marques de Souza e de 
Domenica Chiyoko Oshiro. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório 
de residência do contraente.

O pretendente: WILHAN DA SILVA RUSSO, estado civil divorciado, profi ssão 
estilista de moda, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 30/08/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Russo e de Maria Nilsa 
Russo. A pretendente: LAÍS SAHORI NOZAWA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 07/04/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Getulio Takamori Nozawa e 
de Cleuma Elani Garcia Nozawa.

O pretendente: WILLIANS WELDER SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de qualidade, nascido nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 01/05/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gayber Silvio Silveira e de Cleide 
Rosa dos Anjos Silveira. A pretendente: ADRIANA FERREIRA GUDINHO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Osasco - SP (1º Subdistrito), 
no dia 07/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Roseneide Ferreira Gudinho.
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Carolina Cabral (*)

Segundo estimativa realizada pela Inter-
national Data Corporation (IDC), esse 
tipo de solução recebeu investimentos 

de US$12,5 bilhões apenas em 2017. Não atoa, 
essas plataformas, que combinam Inteligência 
Artifi cial (IA), Internet das Coisas (IoT) e 
Cloud Computing, dentre outras, são vistas 
como inovações necessárias para o processo 
de compras 4.0.

Nele, as funções deixam de ser operacionais, 
e o que antes era visto como um “colocador de 
pedidos” ou “setor que regulariza processos”, 
assume um papel de protagonista e estratégico 
impulsionado pela disrupção nos negócios. Por-
tanto, para que as empresas possam aproveitar 
ao máximo essa evolução, é preciso que a equipe 
de compras corporativas esteja capacitada para 
seu uso. Só assim haverá um refl exo positivo em 
produtividade, operação e redução de custos, 
dentre outros.
 • Estratégia é a palavra da vez - Se as 

atividades rotineiras continuarão a ser 
automatizadas, assim como outras etapas 
do processo de compras, os profi ssionais 

Compras 4.0: como as tecnologias 
estão revolucionando o processo

Dentre as tendências originadas pela transformação digital, as tecnologias cognitivas, bem como a 
computação em nuvem, ganham cada vez mais força no mercado

a tecnologia muda também a forma como 
compradores e fornecedores se relacio-
nam, acabando com a relação comercial 
de mão única, onde apenas um solicita 
e cobra enquanto o provedor é apenas 
receptivo. Com a computação cognitiva e 
a automação, passamos a ter uma relação 
muito mais colaborativa e permissiva no 
que tange todo o ciclo da negociação. A 
operação fi ca mais ágil, efi caz e fl exível, 
com o atendimento das demandas dentro 
dos prazos, na qualidade esperada e com 
menor custo.

A inovação para a área de suprimentos já é 
uma realidade e não existe mais a opção de voltar 
atrás. Com isso, ocorre um grande interesse e 
movimento corporativo para que as empresas 
acelerem suas estruturações e possam usufruir 
das soluções, o que prova que ainda existe um 
caminho a ser percorrido, mas as companhias já 
entendem que é uma necessidade e atuam para 
suprir de maneira ágil e efi caz essa demanda.

(*) - É sócia-diretora da Nimbi, especialista
em tecnologia para a cadeia de suprimentos

(http://www.nimbi.com.br/).

dessa área devem buscar cada vez mais 
capacitação para potencializar o uso dessas 
ferramentas e, consequentemente, gerar 
melhores resultados para as companhias.

Hoje, já é possível automatizar mais da me-
tade das tarefas em processos de aquisições, 
o que gera um impacto direto em compliance, 
efi ciência, controle e redução de custos por 
transação. A aquisição que antes tinha um 
valor específi co, poderá passar a custar 50% 
desse montante, afetando toda a cadeia de 
suprimentos. Ou seja, o movimento da área e 
dos profi ssionais para etapas mais estratégicas 
é algo natural e que faz parte do movimento 
evolutivo do negócio.
 • Novos relacionamentos - Além disso, 
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