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BOLSAS
O Ibovespa: -0,34% Pontos: 
76.818,72 Máxima de +0,81% 
: 77.704 pontos Mínima de 
-0,9% : 76.381 pontos Volume: 
9,37 bilhões Variação em 2018: 
0,55% Variação no mês: -3,03% 
Dow Jones: +1,58% Pontos: 
25.558,73 Nasdaq: +0,42% 
Pontos: 7.806,52 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9024 Venda: R$ 3,9029 
Variação: +0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,99 Venda: R$ 4,09 
Variação: +0,16% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8804 Venda: R$ 
3,8810 Variação: -0,83% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8730 
Venda: R$ 4,0530 Variação: 
+0,15% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.179,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,07% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,500 
Variação: -0,48%.

bro) Cotação: R$ 3,9090 Variação: 
-0,03% - Euro (às 17h33) Compra: 
US$ 1,1376  Venda: US$ 1,1377  
Variação: +0,27% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4360 Venda: R$ 
4,4380 Variação: +0,34% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3870 Ven-
da: R$ 4,6270 Variação: estável.

Futuro: -0,14% Pontos: 77.415 
Máxima (pontos): 78.380 Míni-
ma (pontos): 77.000 . Global 40 
Cotação: 778,665 centavos de 
dólar Variação: +0,63%.

“Não é triste 
mudar de ideias, 
triste é não
ter ideias
para mudar”.
Apparício Torelly (1895/1971)
(Barão de Itararé)
Jornalista brasileiro

14.657 MW.  A solar, apesar do 
volume total menor, cresceu 
577% e alcançou 1.602 MW”, 
informou o MME (ABr).

As fontes de geração de 
energia elétrica reno-
váveis representaram, 

em junho, 81,9% da capaci-
dade instalada de geração de 
energia e 87,8% da produção 
total verifi cada no país. Os 
dados constam do Boletim de 
Monitoramento do Sistema 
Elétrico, divulgado ontem 
(16) pelo Ministério de Minas 
e Energia. 

A capacidade instalada 
total de geração de energia 
elétrica do Brasil atingiu 
160.381 megawatts (MW) em 
junho, considerando também 
as informações referentes à 
geração distribuída, quando 
a fonte de energia elétrica é 

 Energia: fontes renováveis 
responderam por quase 
88% da geração em junho

conectada diretamente à rede 
de distribuição ou situada no 
próprio consumidor. A matriz 
hidráulica permanece como a 
maior fonte geradora de ener-
gia, respondendo por 63,7% 
de toda a energia produzida 
em junho.

Em seguida, com 9,1%, vem 
a energia produzida por usinas 
de biomassa, que utilizam como 
combustível material orgânico 
como bagaço de cana, casca 
de arroz, resíduos de madeira, 
entre outros para produzir 
eletricidade. A fonte segue 
em constante crescimento e 
hoje já conta com 561 usinas. 
Diferentes combustíveis da 
classe biomassa são utilizados: 

carvão vegetal, resíduos de 
madeira, bagaço de cana-de-
-açúcar, casca de arroz, licor 
negro, biogás, capim elefante 
e óleo de palmiste. Já as usinas 
eólicas responderam por 8,1% 
da energia produzida em junho 
e as usinas solares por 1%. 

Na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior houve 
um crescimento de 7.401 MW 
e em termos de capacidade 
instalada. Desse total, 3.450 
MW correspondem a geração 
hidráulica, 2.219 MW são de 
fontes de energia eólica, 1.365 
MW de fonte solar, 524 MW de 
biomassa, e com redução das 
fontes térmicas a combustíveis 
fósseis.

A matriz hidráulica respondeu por 63,7% de toda a energia

produzida em junho.

“No período de um ano, a 
geração hidráulica registrou 
aumento de 3,5% na capa-
cidade instalada, atingindo 

102.228 MW. A fonte eólica 
cresceu 20,7% e corresponde 
por 12.931 MW. A biomassa 
teve elevação de 3,7% e soma 

Abono salarial
Trabalhadores da iniciativa 

privada nascidos em agosto e 
servidores públicos com inscrição 
no Pasep, fi nal 1, já podem sacar o 
abono salarial referente a 2017. O 
pagamento do abono do PIS/Pasep 
começou no dia 26 de julho e a 
liberação do dinheiro para os tra-
balhadores é feito de acordo com 
o mês de nascimento ou o número 
fi nal da inscrição, a depender do 
programa.

As santas casas e hospitais 
fi lantrópicos vão ter à disposi-
ção uma linha de crédito com 
recursos do FGTS e taxas de 
juros de 8,66% ao ano. A MP 
(medida provisória) que cria 
a linha de crédito foi assinada 
ontem (16) pelo presidente 
Temer, em cerimônia no Palácio 
do Planalto. Segundo o ministro 
da Saúde, Gilberto Occhi, a li-
nha disponibiliza o limite de 5% 
do orçamento anual do FGTS, 
o que em 2018 corresponde a 
cerca de R$ 4 bilhões.

O prazo para pagamento do fi -
nanciamento é de 10 anos, sem 
carência. Os bancos operadores 
serão o Banco do Brasil, Caixa 
e o BNDES. 

Atualmente, os juros dos fi -
nanciamentos a essas entidades 
variam entre 19% e 22% ao ano. 
Com os recursos, as entidades 
poderão refinanciar dívidas 
tomando o dinheiro a juros 

Temer discursa na cerimônia 

de assinatura de MP que

abre linha de crédito

para as santas casas.

O candidato à Presidência 
da República, deputado Jair 
Bolsonaro (PSL-RJ), entrou 
ontem (16) com o sexto pe-
dido de impugnação (ques-
tionamento) do registro de 
candidatura de Lula ao cargo, 
alegando que o ex-presidente 
inelegível.

No pedido, os advogados 
Tiago Ayres, Gustavo Bebian-
no Rocha e André Castro, que 
representam Bolsonaro e a 
coligação ‘Brasil Acima de 
Tudo, Deus Acima de Todos’, 
detalham o processo que le-
vou à condenação de Lula no 
caso do tríplex do Guarujá e 
afirmam que o ex-presidente 
é inelegível. “Isso porque 
restou comprovado que o 
ex-presidente da República 
participou de um grande 
esquema de corrupção”, diz 
o texto.

O registro de candidatura 
de Lula já foi questionado 
pela procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge. Ca-
berá ao ministro Luís Roberto 
Barroso decidir sobre os pe-
didos de impugnação. Hoje, 
ao ser questionado sobre o 
assunto, o ministro afirmou 
que fará “o que é certo”.

Barroso pode decidir de 

Bolsonaro alega que o

ex-presidente é inelegível.
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São Paulo - A proposta 
recém-divulgada pela campa-
nha de Jair Bolsonaro, de criar 
o chamado “superministério”, 
englobando os ministérios 
da Fazenda, Planejamento, 
Indústria e Comércio e Secre-
taria-Geral, foi criticado pelo 
economista Gustavo Franco, 
coordenador econômico do 
programa de João Amoêdo 
(Novo). “Não sei se é a melhor 
solução administrativamente, 
pois o titular deste ministério 
pode ter responsabilidades em 
demasia”, disse o economista. 

“Ter abaixo de si de 25 a 30 
secretarias é demais. Esse tro-
ço de consolidar ministérios é 
uma falsa solução de economia 
administrativa e efi ciência, se 
não mexer no que está abaixo 
dos ministérios”, afi rmou.

Franco reconhece que, em al-
guns casos, pode fazer sentido 
aglutinar ministérios. “Porém, 
existem separações que fazem 
muito sentido, especialmente 

Economista Gustavo Franco.
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‘Skaf trata o Sistema 
S como se fosse dele’, 
critica Haddad

São Paulo - O vice na chapa do 
PT à Presidência, Fernando Ha-
ddad, fez críticas ao presidente 
da Fiesp e candidato do MDB 
ao governo de São Paulo, Paulo 
Skaf. “O Skaf trata o Sistema S 
como se fosse dele. A gente não 
sabe se ele é candidato perma-
nente ao governo do Estado ou 
se é presidente”, disse, durante 
evento promovido pelo ‘Todos 
Pela Educação’, ontem (16).

De acordo com Haddad, o 
Sistema S tem papel central na 
construção de um ensino médio 
de melhor qualidade, mas tem 
sido usado de forma errada. 
“O sistema S se apropria de 
dinheiro público e trata como 
privado. A contar que eles não 
reconhecem a característica 
pública”, argumentou. “Preci-
samos de mais compromisso do 
Sistema S com o ensino médio. 
Vamos exigir isso por lei”. 

Haddad também criticou a re-
forma do Ensino Médio, feita por 
MP pelo governo do presidente 
Michel Temer. “Não acontece 
por decreto - a MP foi quase um 
decreto - uma reforma no en-
sino. O Ensino Médio continua 
o mesmo desde a edição dessa 
medida provisória. Pergunte nas 
escolas”. Apesar da crítica, Ha-
ddad não cravou se irá revogar a 
MP, apenas se limitou a dizer que 
pretende usar o Plano Nacional 
de Educação (AE).

Rio - O candidato do PDT 
à Presidência da República, 
Ciro Gomes, começou sua 
campanha em Irajá, bairro da 
zona norte do Rio, ontem (16). 
Ele discursou em uma pequena 
quadra poliesportiva na praça 
Ferreira Souto, ao lado do pre-
sidente nacional do PDT, Carlos 
Lupi, de sua mulher, Giselle Be-
zerra e o candidato ao governo 
do Rio, Pedro Fernandes.

Ciro exaltou medidas contra 
o desemprego, disse que os 
eleitores não deveriam fazer 
escolhas políticas baseadas em 
extremismo e cobrou medidas 
para esclarecer o assassinato 
da vereadora Marielle Franco 
(PSOL), morta na cidade. O 
candidato disse que “frouxos” 
e “irresponsáveis” ainda não 
desvendaram o caso e que, caso 
eleito, iria prender o culpado e 
mandar para presídio federal. 

“Se não entregarem os culpa-
dos até dezembro, eu assumo 
a Presidência e venho buscar 
a milícia, o narcotráfi co, seja 
quem for, e botar em presídio 
federal para fi car incomunicá-
vel”, disse o candidato

Ciro também mencionou a 
ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) afi rmando que ela “se 
deixou derrubar por uma corja 

Candidato do PDT à 

Presidência da República, 

Ciro Gomes.
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Temer assina MP que cria linha 
de crédito para santas casas

Rogatti, disse que, embora o 
empréstimo bancário não re-
solva todos os problemas, ajuda 
os hospitais a terem um respiro 
fi nanceiro. “Com os baixos re-
cursos pagos pelo SUS, nossas 
entidades enfrentam endivida-
mento de mais de R$ 20 bilhões 
e são obrigadas a recorrer a 
empréstimos bancários a juros 
altos para sobreviverem”, disse.

O presidente Temer disse que 
os rumos da saúde pública pas-
sam pelo bom funcionamento 
das instituições fi lantrópicas e 
destacou o uso dos recursos do 
FGTS nessa área. “Com esse ato 
que acabamos de assinar vamos 
tirar nossa rede fi lantrópica da 
sala de emergência”. O minis-
tro Gilberto Occhi disse que o 
acesso ao recurso vai possibili-
tar que as instituições possam 
oferecer melhor qualidade no 
atendimento e ter facilitado o 
pagamento das dívidas (ABr).

menores e também viabilizar 
novos investimentos, adquirir 
equipamentos e usar no custeio. 

O presidente da Confedera-
ção das Santas Casas, Edson 

‘Superministério’ não é a 
melhor solução administrativa

dato escalonado da diretoria da 
autoridade monetária. “Gostaria 
que Ilan permanecesse para 
inaugurar esta mecânica”. 
Afi rmou ainda ver necessidade 
de se fortalecer o tripé macro-
econômico. Na sua avaliação, 
será preciso reconstruir o pilar 
do superávit primário no tripé, 
pois, o pilar do câmbio fl utuante 
acabou sendo ‘distorcido’ nos 
últimos anos. “O acúmulo de 
reservas enfraqueceu o pilar 
do câmbio flutuante. Ou se 
mantém o câmbio fl utuante ou 
se acumula reservas”, disse. 

Franco também discorreu 
sobre os aumentos recentes 
do funcionalismo público. 
Para ele, tem cargos na esfe-
ra pública com salários fora 
da realidade brasileira, que 
superam os salários de altos 
cargos da iniciativa privada. 
“Os funcionários públicos são 
brasileiros como nós e, por 
isso, os privilégios precisam ser 
revistos”, afi rmou (AE).

quando pensamos no Orça-
mento e Tesouro Nacional”, 
comentou. O economista par-
ticipou ontem (16), de sabatina 
realizada pelo Grupo Estado em 
parceria com o Ibre/FGV.

Franco disse ainda que gosta-
ria da permanência do presiden-
te do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, à frente da autarquia 
para inaugurar o regime de man-

Bolsonaro contesta 
candidatura de Lula no TSE

modo monocrático e liminar 
(individual e provisório) so-
bre o deferimento do registro, 
mas o mais provável é que o 
processo seja julgado direta-
mente no plenário do TSE.  

O registro da candidatura 
de Lula também foi contes-
tado por dois candidatos a 
deputado federal, Kim Kata-
guiri (DEM-SP) e Alexandre 
Frota (PSL-SP), e por dois 
cidadãos que não concorrem 
às eleições. Esses pedidos de 
impugnação foram distribuí-
das ao ministro do TSE Admar 
Gonzaga (ABr).

Ciro Gomes: escolhas
não devem ser feitas 

baseadas em extremismos

de bandidos que estão na ca-
deia” e que isso não aconteceria 
com ele. 

“Não basta falar mal. Quem 
quiser esculhambar pode fi car 
à vontade até porque razão 
não falta. Mas tomar decisão 
de cabeça quente nunca foi 
bom conselheiro. Vamos evitar 
transformar a nossa revolta 
em algo que precipite o nosso 
Brasil em inexperiência, extre-
mismo e radicalismo”, disse o 
candidato do PDT (AE).

Marina lança campanha 
na zona leste 

São Paulo - A candidata da 
Rede, Marina Silva, lançou 
ontem (16), sua campanha 
rodeada de médicos e am-
parada no histórico de seu 
vice na chapa, Eduardo Jorge 
(PV). A largada ofi cial foi no 
ambulatório Médico Voluntário 
do Cangaíba. Segundo Marina, 
em discurso, seu objetivo é 
“cuidar da saúde das pessoas 
e cuidar da saúde do Brasil”. 
A região escolhida, Cangaíba, é 
um forte reduto petista. Além 
de Eduardo Jorge, outros dois 
médicos discursaram em favor 
da candidata: Gilberto Natalini, 
vereador e candidato a deputa-
do federal, e Henrique Francé. 

Sem citar nomes, Marina não 
poupou ataques aos seus adver-
sários. “Temos de ser pioneiros. 
Para ganhar uma eleição, não 
precisamos ser aqueles que têm 
milhões e milhões. Temos de 
ser pioneiros e dizer que para 
ganhar uma campanha, que não 
seja com vários partidos”, disse, 
em referência à necessidade 
de coligações para abocanhar 
maior tempo na propaganda 
eleitoral obrigatória.

Marina negou que as diretri-
zes da sua proposta de governo 
tenham representado uma 
mudança de posicionamento 
sobre o casamento de pessoas 
do mesmo sexo (AE).
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Para muitos seria a 

capital da esperança. 

A velha capital já 

não mais servia aos 

interesses regionais uma 

vez que vivia no meio de 

uma decadência. 

As atividades econômicas 
diminuíam rapidamen-
te, a população sem 

emprego aumentava e um sem 
número de pessoas vagavam 
das favelas para os casarios 
velhos e abandonados. As 
ruas íngremes e esburacadas 
eram ocupadas por cavalos 
e mulas. A burocracia estatal 
tinha que se desdobrar para 
atender e fi scalizar uma área 
imensa  espalhada por  milha-
res de quilômetros de mar, e 
totalmente indiferente ao que 
ocorria no interior. 

As despesas para manter for-
ças militares não suportavam a 
imensidão territorial e a frota 
naval era insuficiente para 
combater os contrabandistas 
e piratas que usavam  e abusa-
vam da liberdade de delinquir. 
A realidade era só uma: o eixo 
econômico tinha se deslocado 
e não havia outra saída senão 
deslocar também a capital e 
tudo aquilo que estava a ela 
ligado. Ia custar muito dinheiro 
do contribuinte, mas valeria a 
pena, diziam os governantes 
da época.

A nova capital do Brasil tinha 
tudo para ser mais dinâmica, 
mais adequada aos novos tem-
pos. Estava mais próxima  do 
fl uxo comercial e econômico 
ainda que mais distante de 
outros continentes. Mas a bu-
rocracia estatal teria melhores 
condições de  fi scalizar o fl uxo 
de tudo o que saia e entrava, 
impedindo o contrabando 
de produtos mais valiosos e 
fáceis de esconder dos olhos 
dos fi scais. É verdade que 
estes continuavam caolhos e 
só enxergavam o que queriam. 

A corrupção, ainda que 
combatida com constância, 

continuava sendo uma praga 
nacional. As áreas mais nobres 
da cidade foram destinadas às 
casas dos mais ricos, governan-
tes, funcionários do alto esca-
lão bem remunerados. Como 
tudo estava por fazer na nova 
capital, era possível organizar a 
ocupação, e empurrar os mais 
pobres para a periferia. 

Problema deles chegar aos 
lugares onde prestavam ser-
viços à elite local. Todos 
acreditavam que a nova sede 
do governo era um sinal que 
as coisas estavam mudando 
e a prosperidade apontava 
no horizonte. Realmente era 
adequado chama-la de capital 
da esperança,

A nova capital sediou os go-
vernos que se sucederam. Foi 
construído um palácio para a 
presidência da república, outro 
prédio para o Congresso Nacio-
nal, um outro  para o Supremo 
Tribunal Federal, acomodando 
os três poderes da república. 
Boa parte da população pres-
tava serviços a inumeráveis 
órgãos públicos o que garantia 
uma renda média boa para 
o consumo e sustentação de 
novos negócios, uma vez que o 
Estado nunca deixava de pagar 
os salários e aposentadoria dos 
seus funcionários. 

Não haveria crise. Aos pou-
cos a cidade se tornou o centro 
cultural e turístico do Brasil. 
Muitos estrangeiros vinham 
em busca de sua maravilhosa 
paisagem, calçadas coloridas 
de pedra portuguesa e uma 
vida noturna intensa com te-
atros, boates, bares abertos a 
noite toda e durante um certo 
período gozou da existência de 
um cassino legalizado. 

Para muitos era a cidade 
dos sonhos e quem podia ia 
para lá com ou sem emprego 
público. Durante 207 anos o 
Rio de Janeiro foi a capital do 
Brasil até ser substituída por 
outra capital da esperança em 
1960, Brasília.
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Desde ontem (16), começou 
oficialmente a propaganda 
eleitoral. Pela legislação, as 
regras são rígidas e claras - 
exigem menos barulho e obe-
diência a horários e normas. 
A propaganda eleitoral na in-
ternet é permitida desde que 
não seja paga. Os diretórios 
partidários deverão instalar 
nas sedes serviços telefônicos 
para atender aos eleitores. Os 
partidos e as coligações só 
poderão utilizar alto-falantes 
ou amplifi cadores de som, nas 
suas sedes ou em veículos, das 
8h às 22 horas. 

O horário para o uso de 
aparelhagem de sonorização 
fi xa é mais fl exível das 8h à 
meia-noite, podendo ser pror-
rogado por mais duas horas 
quando se tratar de comício de 
encerramento de campanha. 
Até 6 de outubro, os partidos e 
coligações poderão distribuir 

Até 6 de outubro, os partidos e coligações poderão distribuir 

material gráfi co.

David Villafranca/Agência EFE

De Britney Spears a Aria-
na Grande, passando 
por Christina Aguilera, 

Lady Gaga e Beyoncé, as estre-
las femininas do pop das últimas 
três décadas assimilaram as 
lições de uma artista global que 
mudou as regras do jogo com 
um olhar rebelde feminino em 
um mundo de homens, com 
seus imponentes espetáculos 
audiovisuais e o olfato apurado 
para caçar tendências.

“Era uma rainha da música 
‘dance’ com a sabedoria das 
ruas, a atração sexual de Mari-
lyn Monroe, a melindrosa frieza 
de Marlene Dietrich e a lábia de 
uma Mae West moderna”, des-
creveu sobre o início da carreira 
de Madonna o escritor J. Randy 
Taraborrelli no livro “Madonna - 
Uma Biografi a Intima” (Editora 
Globo, 2001).

A cantora aproveitou o ani-
versário para lançar no Face-
book uma campanha solidária 
que visa arrecadar fundos para 
ajudar crianças no Malawi, país 
africano no qual adotou quatro 
de seus seis fi lhos. Levando 
em conta a cansativa carreira 
e vida social de uma artista 
que sempre quis ser o centro 
das atenções, 2018 foi um ano 
relativamente calmo para Ma-
donna, que nos últimos meses 
apareceu na imprensa, sobretu-
do, pela mudança para Lisboa.

À espera de um novo álbum 
após “Rebel Heart” (2015), 
a popularidade de Madonna 
não corre perigo, já que cada 
movimento da cantora, em 
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Mais de 300 jornais dos Es-
tados Unidos, entre eles o The 
New York Times, Dallas Morning 
News, o The Denver Post, o 
The Philadelphia Inquirer e o 
Chicago Sun-Times, publicaram 
na quarta-feira (15) editoriais 
em defesa da liberdade de ex-
pressão e de imprensa. É uma 
reação às afi rmações do presi-
dente norte-americano, Donald 
Trump, sobre fake news e de que 
a imprensa é “inimiga do povo”.  

As tensões se agravaram 
quando o repórter Jim Acosta, 
da CNN, abandonou a entrevista 
coletiva após Sarah Sanders, 
porta-voz da Casa Branca, não 
responder sobre questões rela-
cionadas à afi rmação de Trump 
de que a imprensa é “inimiga do 

povo”. Com a hashtag #EnemyO-
fNone (Inimigos de ninguém, 
em tradução livre), a campanha 
foi organizada pelo jornal The 
Boston Globe e ganhou a adesão 
tanto de publicações de peso, 
como o The New York Times, 
quanto de jornais menores.

Porém, veículos da imprensa 
favoráveis ao governo Trump, 
como o site conservador Tow-
nhall.com, criticaram a reação 
coletiva. Marjorie Pritchard, do 
The Boston Globe, disse que a 
resposta dos 300 veículos foi 
‘esmagadora’. “Temos alguns 
jornais grandes, mas a maioria 
é de mercados menores, todos 
entusiasmados em enfrentar o 
ataque de Trump ao jornalismo” 
(ABr).

Presidente norte-americano, Donald Trump. Com mudanças nas primeiras 
posições, a Fifa divulgou ontem 
(16) a tabela atualizada de 
seu ranking. A Itália, que não 
participou da última Copa do 
Mundo, caiu duas posições e 
está na 21ª colocação, a pior 
marca da história da Azzurra, 
fi cando atrás de seleções de me-
nor expressão como Peru (20º), 
Chile (12º) e Gales (19º), que 
também não se classifi caram 
para a Copa do Mundo. 

O Brasil, por sua vez, caiu 
apenas uma posição e ocupa 
o terceiro lugar, atrás somente 
da líder França e da Bélgica. A 
França, que assumiu a ponta do 

Aos 76 anos, 
morre a ‘rainha 
do soul’ Aretha 
Franklin

A cantora americana Aretha 
Franklin morreu ontem (16), 
aos 76 anos, em Detroit, nos 
Estados Unidos. O anúncio foi 
feito pela sua porta-voz, Gwen-
dolyn Quinn. A “rainha do soul” 
batalhou durante muito tempo 
contra um câncer no pâncreas, 
diagnosticado há oito anos. Nesta 
semana, familiares e amigos ha-
viam pedido orações e privacida-
de, já que a cantora se encontrava 
“gravemente doente”.

A artista, vencedora de 18 
prêmios Grammy, apresentou-
-se pela última vez em no-
vembro do ano passado, em 
Nova York, para a Elton John 
AIDS Foundation. Entre suas 
canções mais famosas, estão 
“Respect” (1967) e “I Say a 
Little Prayer” (1968). Em 1987, 
ela se tornou a primeira mulher 
a entrar no Salão da Fama do 
Rock and Roll (ANSA).
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Madonna comemora 60 anos e não 
sai de moda como rainha do pop

Ícone do mundo pop, do escândalo, da transgressão, da astúcia comercial e da criatividade artística, 
Madonna completou 60 anos de idade ontem (16), e ainda é considerada um espelho para novas 
candidatas a divas da música

qualquer direção e âmbito, 
continua observado e analisa-
do com um nível de atenção 
dedicado apenas a lendas do 
meio musical. A bem-sucedida 
“Rebel Heart Tour”, que cruzou 
o planeta entre 2015 e 2016, 
vendeu mais de 1 milhão de 
ingressos e arrecadou US$ 170 
milhões, segundo os dados da 
revista “Billboard”. Madonna 
permanece muito vigente como 
farol e exemplo para as jovens 
artistas e, nos últimos tempos, 
acentuou ainda mais o perfi l 
feminista.

“Obrigado por reconhecer a 
minha capacidade para conti-
nuar a minha carreira durante 
34 anos diante de uma fl agrante 
misoginia, sexismo, assédio 
constante e abuso incessante”, 
disse Madonna em dezembro de 
2016, ao receber o prêmio de 

Mulher do Ano da “Billboard”, 
em discurso muito elogiado no 
qual detalhou o machismo que 
impera na indústria musical. No 
início de 2017, a artista parti-
cipou de surpresa da Marcha 
das Mulheres em Washington, 
uma histórica e enorme mani-
festação feminista que criticou 
posicionamentos machistas do 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump.

Batizada como Madonna 
Louise Ciccone em uma família 
tradicional e católica do esta-
do de Michigan, Madonna se 
tornou uma estrela nos anos 
80, época na qual só Michael 
Jackson e Prince estavam no 
mesmo patamar de popularida-
de no mundo da música. Com 
músicas consagradas como 
“Material Girl”, “Like a Virgin” 
e “Like a Prayer”, a cantora 

construiu uma carreira baseada 
na controvérsia e no escândalo, 
especialmente quando cruzava 
as questões sexuais com as 
religiosas.

Embora a sensualidade dian-
te do microfone apelasse para 
a tentação e o prazer, Madonna 
também se destacou pela fria 
ambição, por ser uma máquina 
de calcular e controlar com 
muito cuidado cada um dos 
seus passos. Um exemplo disso 
foi o importante uso dos video-
clipes, uma novidade nos anos 
80 que signifi cou uma fabulosa 
ferramenta de propaganda para 
sua obra. Madonna só não con-
seguiu repetir o mesmo sucesso 
como atriz de cinema, apesar 
de ter tentado em fi lmes como 
“Dick Tracy” (1990) e “Evita” 
(1996). Mesmo assim, não 
perdeu a majestade.

Com regras rígidas e claras, 
começou a propaganda eleitoral

material gráfico, promover  
caminhada, carreata, passeata 
ou utilizar carro de som pelas 
ruas para  divulgar jingles e 
mensagens de candidatos.

Um dia antes, em 5 de outu-
bro, será permitida a divulgação 
paga, na imprensa escrita, e 
a reprodução, na internet, do 

jornal impresso, de até dez 
anúncios de propaganda elei-
toral, por veículo, em datas 
diversas, para cada candida-
to, no espaço máximo, por 
edição, de 1/8 (um oitavo) 
de página de jornal padrão e 
de 1/4 (um quarto) de página 
de revista ou tabloide (ABr).

Mais de 300 jornais 
norte-americanos

se unem contra Trump

Itália fora do ‘top 20’ da Fifa pela primeira vez
biu 11 degraus, e a Rússia (49º), 
que foi o país que mais ganhou 
posições na lista: 21. 

Já entre as seleções que caí-
ram de posições estão a Alema-
nha, que na última atualização 
antes da Copa era líder e agora 
está no 15º lugar, a Argentina 
(11º), que desceu seis coloca-
ções, e o Egito (65º), que caiu 
20 posições. Confi ra o “top 10” 
do ranking: 1º) França - 1726 2º) 
Bélgica - 1723 3º) Brasil - 1657 
4º) Croácia - 1643 5º) Uruguai 
- 1627 6º) Inglaterra - 1615 7º) 
Portugal - 1599 8º) Suíça - 1597 
9º) Espanha - 1580 10º) Dina-
marca - 1580 (ANSA).

ranking após vencer o Mundial 
de 2018, subiu seis posições e 
ocupa com folga o topo da tabela. 
A Croácia, atual vice-campeã da 
Copa, disparou e está na quarta 

colocação. Entre outros desta-
que positivos estão o Uruguai 
(5º), que subiu nove posições 
e agora está no “top cinco” do 
ranking, a Suécia (13º), que su-



Para inovar é preciso criar 
processos estruturados
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A - Patinete Elétrico 
Os patinetes elétricos da startup de mobilidade SCOO - responsável pela 
chegada dessa modalidade de transporte ao país -, operam em período 
de testes e estão à disposição para uso gratuito na região da Avenida 
Paulista. O público tem sido bastante receptivo em relação à utilização 
deste novo modal de transporte, que visa atuar como um agregador a 
outros modais, e não ser um concorrente. Em apenas dois dias, mais 
de 300 pré-inscrições foram feitas diretamente no site (http://www.
scoo.mobi/cadastre-se.html) para que o acesso seja liberado ao uso 
dos patinetes no período de testes, que não tem data estabelecida para 
terminar, mas deverá durar entre 30 e 90 dias.

B - Vestibular Indígena
A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) 
abriu as inscrições para seu primeiro Vestibular Indígena, como parte 
das novas formas de ingresso para os cursos de graduação, a partir deste 
ano. As regras já pode ser consultado na página eletrônica da Comvest, 
bem como o calendário do processo. As inscrições serão realizadas pela 
internet, em (www.comvest.unicamp.br) e são gratuitas. O Vestibular 
Indígena oferece 72 vagas, em vários cursos de graduação da Unicamp. 
A lista pode ser consultada na página da Comvest na internet. Os candi-
datos deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do 
território brasileiro, por meio da documentação especifi cada no Edital.

C - Mercado de Criptomoedas 
A NegocieCoins, empresa do Grupo Bitcoin Banco, alcançou no primeiro 
semestre do ano a liderança do mercado de exchanges ao realizar 670 
mil transações, que movimentaram mais de R$ 3,6 bilhões entre janeiro 
e junho. Esse número corresponde a cerca de 40% do market share 
nas transações de criptomoedas no Brasil. Nos primeiros 10 meses de 
atuação integrada ao Grupo Bitcoin Banco, a NegocieCoins multiplicou 
por sete o número de clientes, registrando um crescimento de 615%. A 
exchange também oferece uma plataforma ágil desde o cadastro até a 
compra e venda de uma grande variedade de criptomoedas negociáveis, 
como Bitcoin, Bitcoin Cash e Gold, Litecoin e Dashcoin 0. Saiba mais 
em: (http://www.btc-banco.com/).

D - Mundo do Yoga
Nos dias 1 e 2 de setembro, das 8h às 20h, o Yoga Lifestyle BR – maior 
evento de Yoga do país - volta a São Paulo para sua segunda edição. 
Durante os dois dias, o público poderá vivenciar uma experiência com-
pleta no mundo do Yoga com aulas de diferentes modalidades, kirtans, 
workshops, vivências de autoconhecimento, alimentação vegetariana 
e consumo consciente. Dessa vez, o evento acontece no Rooftop 5 – 
localizado no 5ºandar do edifício Tomie Ohtake – e será acompanhado 
por mais de 25 profi ssionais da área. A programação completa já está 
disponível no site (https://www.yogalifestylebr.com), mesmo endereço 
em que os ingressos estão à venda, a partir de R$180.

E - Carne Bovina
A Frigol S.A. foi eleita pela edição Melhores & Maiores 2018 da revista 
Exame (o mais importante prêmio setorial do Brasil)  a melhor empresa 
de Carne Bovina do país. O ranking também coloca a indústria como a 
2ª melhor em Bens de Consumo. O excelente desempenho da empresa 
também a coloca em destaque em outro importante levantamento setorial, 
o Valor 1000, do jornal Valor Econômico. Nesse ranking, a Frigol é a 3ª 
em rentabilidade no setor Alimentos e Bebidas e a 9ª melhor do mesmo 
setor. Assumiu a 4ª posição entre as maiores indústrias de carne bovina 
do Brasil, sendo que suas exportações representam cerca de 22% do 
faturamento. Saiba mais em: (www.frigol.com.br).

F - Jovens Talentos
A Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, está com 
inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos 2018/2019 e busca 
estudantes e recém-formados para ocupar vagas de estágio e trainee. 
Os selecionados poderão atuar nas regiões onde a empresa possui 
unidades, como São Paulo, Rio Claro, Manaus e Joinville. O programa 
objetiva atrair, desenvolver e reter profi ssionais para serem protagonistas 
em diferentes áreas da empresa. As oportunidades são para aqueles 
que se formaram entre dezembro de 2015 e dezembro de 2018, em 
todos os cursos de bacharelado, exceto área da saúde. São requisitos o 
conhecimento avançado em inglês e disponibilidade para mudanças de 
localidade. Inscrição (https://www.whirlpool.com.br/jovenstalentos/). 

G - Tecnologia Metroferroviária
A Fiesp promove o II Seminário Infraestrutura de Transporte Ferroviário, 
no próximo dia 23 (quinta-feira), a partir das 13h40, durante a 24ª Semana 
de Tecnologia Metroferroviária, no Auditório da UNIP/Paraíso (Rua Ver-
gueiro, 1.211) que debaterá o transporte ferroviário de cargas. Discutirá o 
reequilíbrio da matriz de transportes, por meio da ampliação do transporte 
de carga pelas ferrovias, ampliando o tráfego de contêineres, combustíveis 
e outros produtos. Com o tema “O Potencial para Short Lines no Mercado 
Brasileiro”, será debatido o desenvolvimento de corredores de grande den-
sidade de tráfego. Saiba mais em: (semanadetecnologia.com.br/24semana/).

H - Estudantes de Engenharia
Passarelas Modulares sobre rodovias do DNIT é o tema que deve ser tra-
balhado pelos participantes da 1º edição do Concurso para Estudantes de 
Engenharia, projeto desenvolvido pelo Centro Brasileiro da Construção em 
Aço (CBCA). As equipes interessadas devem se inscrever tendo no mínimo 
dois e no máximo seis alunos. Os estudantes, que devem ser orientados por 
um professor da mesma escola ou faculdade, são desafi ados a uma compe-
tição que complementa sua formação, com uma experiência abrangente 
sobre concepção, projeto estrutural e esquema de montagem de passarelas 
modulares de aço ou mista de aço e concreto. Para mais informações sobre 
a competição acesse: (www.cbca-acobrasil.org.br/engenharia).

I - Setor Cachaceiro
Reconhecida como tipicamente brasileira, a cachaça se tornou uma grande 
aposta no setor de destilados. É a segunda bebida mais consumida no 
mercado interno. Com cerca de 40 mil produtores, a produção nacional 
da bebida alcança 1,5 bilhão de litros anuais e movimenta cerca de R$7 
bilhões por ano. Para estimular ainda mais o setor, entre ps dias 19 e 21 de 
setembro, no Anhembi, acontece a segunda edição da ‘Cachaça Trade Fair’, 
que reunirá toda a classe produtiva para incentivar o desenvolvimento do 
setor de forma representativa. Os profi ssionais estarão abertos para realizar 
novas negociações que darão ainda mais visibilidade para essa bebida tão 
querida. Saiba mais em: (https://www.facebook.com/cachacatradefair).

J - Melhores Empresas
A 18ª edição do anuário “Valor 1000” será lançada nesta segunda-feira 
(20), no Hotel Unique, com início às 19h. O evento vai premiar as 
melhores empresas em 25 setores. Durante a solenidade ainda serão 
conhecidos a Empresa de Valor 2018 - a que mais se destacou entre 
as 25 vencedoras e o ranking das mil maiores companhias do Brasil. 
Referência para o mercado, o estudo foi desenvolvido pelo veículo em 
parceria com o Serasa Experian e a FGV. O anuário analisa as empresas 
em 25 categorias e, além de utilizar a receita líquida como parâmetro 
para o ranqueamento, adota critérios atuais de medida de desempenho, 
como o Ebitda e a gestão do endividamento.

A - Patinete Elétrico
Os patinetes elétricos da startup de mobilidade SCOO - responsável pela 

D - Mundo do Yoga
Nos dias 1 e 2 de setembro, das 8h às 20h, o Yoga Lifestyle BR – maior 

É sensação comum 

entre a grande maioria 

dos gestores que suas 

organizações estão num 

ritmo mais lento do que 

deveriam com relação à 

inovação

Muitos acham que suas 
equipes são pouco 
criativas, não pensam 

fora da caixa, não conseguem 
corresponder à necessidade 
de apresentar soluções que 
projetem a companhia para o 
rumo dos novos tempos. 

Cientes de que fintechs, 
adtechs, regtechs, insurtechs, 
healthtechs etc. não pedem 
licença para entrarem em 
seus mercados, esses gesto-
res entendem a urgência em 
trabalhar inovação para suas 
organizações.

A alternativa mais usada 
pelos executivos hoje tem sido 
buscar respostas em todos 
os lugares: eventos, reuniões 
semanais, conversas com 
pares, visitas a aceleradoras e 
co-workings, em outras áreas 
“criativas” da empresa, com 
seus colaboradores, com con-
sultores etc.

Eles estão sedentos para 
saber sobre quem inova, como 
o faz, se há oportunidade para 
além dos muros corporativos, 
se há ameaças e outros as-
pectos. 

No entanto, não há um 
modelo, uma metodologia, 
uma solução ou ferramenta 
que resolva estes desafi os na 
velocidade e com a praticidade 
que eles gostariam. Além disso, 
este processo demanda muito 
tempo e quando fi nalmente 
são identifi cadas as oportu-
nidades, chega outra fase tão 
desgastante quanto a anterior, 
que é o momento de vender a 
ideia internamente, convencer 
e sensibilizar.

É nesta etapa que surgem 
os conflitos internos entre 
áreas “criativas” e “não cria-

tivas”, priorização de projetos 
inovadores x projetos “BAU” 
(business as usual), defi nição 
de perfi s de profi ssionais ino-
vadores, níveis de report, pe-
netração do esforço em todas 
as áreas da empresa, busca de 
patrocínio interno, identifi ca-
ção de parcerias etc. Então 
dá para entender a angústia e 
ansiedade da empresa estabe-
lecida que precisa inovar.

Mas existem casos de su-
cesso nos quais as empresas 
e os profi ssionais envolvidos 
estão conseguindo vencer to-
dos estes desafi os. E, olhando 
para estes exemplos, o que 
podemos identificar como 
características comuns a to-
dos eles é que a forma de dar 
conta desta complexidade e 
urgência é estabelecer um 
processo estruturado de busca 
pela inovação.

A realidade das empresas 
que estão conseguindo inovar 
de forma efi ciente no Brasil 
mostra que esta inovação tem 
sido construída por meio de 
processos muito bem desen-
volvidos com olhar atento 
para o ambiente externo e que 
levam em consideração desde 
uma mudança na cultura da 
organização até a quebra do 
paradigma de fazer investi-
mentos sem a certeza absoluta 
do retorno.

Exemplos comprovam que 
os gestores devem iniciar ime-
diatamente o desenvolvimento 
de processos estruturados 
que levem à inovação. Os 
ambientes colaborativos como 
o Torq, o Cubo, o InovaBra e 
outros estão aí para fornecer 
a inspiração. Depois é colocar 
em prática a transpiração. 

Se não for por desejo de assu-
mir uma nova cultura, que seja 
pelo menos para sobreviver.

 
(*) - É CEO do Torq, uma iniciativa 

da Senior Solution dedicada a 
concretizar projetos de inovação de 

serviços fi nanceiros e design
focado no usuário.

Fabio Gonsalez (*)

B3 divulga 
a segunda 
prévia do 
Ibovespa

A B3 divulga a segunda pré-
via do Índice Bovespa que vai 
vigorar de 3 de setembro a 28 
de dezembro, com base no fe-
chamento do pregão do último 
dia 15. A prévia do Ibovespa não 
registrou a entrada de novas 
empresas na carteira, totalizan-
do 66 ativos de 63 empresas.

Os cinco ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição do índice foram: 
Vale ON (12,037%), Itauuni-
banco PN (10,453 %), Bra-
desco PN (7,421%), AMBEV 
S/A ON (6,573%) e Petrobras 
PN (6,333%). Para efeitos de 
comparação, os ativos que 
apresentaram o maior peso 
na composição da carteira 
anterior do índice válida de 7 
de maio a 31 de agosto foram: 
Vale ON (11,360%), Itauuni-
banco PN (10,436%), Brades-
co PN (7,735%), Ambev S/A 
ON (7,056%) e Petrobras PN 
(6,674%).

A B3 divulga regularmente 
três prévias das novas compo-
sições dos índices: a 1ª prévia, 
no primeiro pregão do último 
mês de vigência da carteira em 
vigor; a 2ª prévia, no pregão 
seguinte ao dia 15 do último 
mês de vigência da carteira em 
vigor e a 3ª prévia, no penúltimo 
pregão de vigência da carteira 
em vigor. Também divulga as 
carteiras dos outros índices 
calculados (AI/B3).

A estimativa está abaixo da meta de défi cit prevista pelo governo, 

de R$ 159 bilhões.

A estimativa do déficit 
primário do Governo 
Central (Tesouro Na-

cional, Previdência Social e 
Banco Central) passou de R$ 
149,642 bilhões, em julho, para 
R$ 148,171 bilhões, em agosto.

A estimativa está abaixo da 
meta de défi cit prevista pelo 
governo, de R$ 159 bilhões. O 
resultado primário é formado 
por receitas menos despesas, 
sem considerar os gastos com 
juros. Os dados constam da 
pesquisa Prisma Fiscal, elabo-
rada pela Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da 
Fazenda, com base em infor-
mações do mercado fi nanceiro.

Para 2019, a estimativa das 
instituições fi nanceiras para 
o défi cit foi mantida em R$ 

Este é o quarto aumento consecutivo concedido pela estatal 

para o preço médio da gasolina nas refi narias.

O litro da gasolina nas refi na-
rias passará a custar R$ 1,9810 
a partir de hoje (17), um 
aumento de 0,5% em relação 
ao preço atual de R$ 1,9711. O 
reajuste indica que o preço do 
óleo diesel, congelado até o 1º 
de dezembro, como parte do 
acordo que levou ao término 
da greve dos caminhoneiros, 
continuará em R$ 2,0316, em-
butindo a subvenção concedi-
da pelo governo quando das 
negociações com os grevistas.

Este é o quarto aumento 
consecutivo concedido pela 
estatal para o preço médio da 
gasolina nas refi narias, antes, 
portanto, da incidência de 
impostos e das margens de 
comercialização dos reven-
dedores. No último dia 10, 
o preço do litro da gasolina 
nas refi narias estava em R$ 
1,9002. O anúncio do novo 
aumento acontece um dia 
depois de a ANP ter divulga-
do a aprovação da minuta de 

Depois de cair 8,7% em maio, sob impacto 
da greve dos caminhoneiros, o Indicador Ipea 
Mensal de Consumo Aparente de Bens Indus-
triais apontou crescimento de 9,9% em junho, 
na comparação com o mês anterior. O resultado, 
porém, foi insufi ciente para evitar a queda de 
2,1% acumulada no segundo trimestre de 2018.

O Indicador é defi nido como a produção industrial 
doméstica líquida das exportações, que avançou 
11,1% em junho, acrescida das importações, que 
registraram alta de 2,5% no período. Na compa-
ração com junho de 2017, a demanda interna por 

bens industriais cresceu 4,2% – ou seja, mais que 
os 3,5% da produção industrial medida pelo IBGE. 

Com isso, a demanda manteve o ritmo de cres-
cimento mais intenso (4,4%) que o apresentado 
pela produção industrial (3,2%) no acumulado de 
12 meses. Entre as grandes categorias econômicas, 
os maiores avanços foram observados nos bens de 
capital (20%) e bens de consumo duráveis (28,7%). 
Nessa mesma base de comparação, a indústria 
de transformação cresceu 10,1%, compensando 
a queda ocorrida em maio, enquanto a extrativa 
mineral registrou alta de 7,7% (Ascom/Ipea).
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Contas públicas devem fechar o ano 
com défi cit de R$ 148,17 bilhões

Instituições fi nanceiras consultadas pelo Ministério da Fazenda reduziram a previsão para o resultado 
negativo das contas públicas neste ano

em 2018, contra R$ 1,217 
trilhão, na previsão anterior. 
Para 2019, a projeção de receita 
líquida do Governo Central é de 
R$ 1,304 trilhão, ante R$ 1,302 
trilhão previstos no mês passa-
do. No caso da despesa total, 
a projeção fi cou em R$ 1.424 
trilhão, ante R$ 1,422 trilhão, 
previsto em julho.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida 
bruta do Governo Central, 
que, na avaliação das insti-
tuições fi nanceiras, deve fi car 
em 76% do Produto Interno 
Bruto (PIB) neste ano. Essa 
é a mesma previsão divulgada 
em julho. Para 2019, a estima-
tiva fi cou em 78,08% do PIB, 
ante 78,10% previstos no mês 
passado (ABr).

123,288 bilhões. A estimativa 
para as despesas, neste ano, 
chegou a R$ 1,367 trilhão, ante 

R$ 1,366 trilhão, previstos em 
julho. As receitas líquidas de-
vem chegar a R$ 1,220 trilhão, 

Gasolina nas refi narias
terá alta de 0,5%

resolução sobre transparência 
na formação de preço dos com-
bustíveis, biocombustíveis e gás 
natural para os órgãos públicos 
e para o público geral.

A minuta entrará em consulta 
pública por 30 dias, a partir 
de sua publicação no Diário 
Ofi cial, e será seguida de au-

diência pública, para ouvir a 
sociedade. A iniciativa da ANP 
tem como objetivo “ampliar 
a transparência na formação 
dos preços de derivados de 
petróleo e gás natural, para 
proteger os interesses dos 
consumidores e promover a 
livre concorrência” (ABr).

Ipea registra alta de 9,9% na demanda por bens industriais



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

Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 17 de agosto de 2018

www.netjen.com.br

Flexibilidade: a atual 
exigência do

mercado de trabalho

O mercado de trabalho 

tem exigido cada vez 

mais dos profi ssionais

Com a crise e grandes 
volumes de demissão, 
realizar sozinho tarefas 

que antes eram feitas por 
três, quatro pessoas, tornou-
-se mais frequente do que se 
imagina. Lidar com as cons-
tantes mudanças estruturais 
ou de organograma faz parte 
do cotidiano de praticamente 
todas as empresas atualmente. 

Nesse sentido, é preciso 
muita fl exibilidade para en-
frentar as vulnerabilidades 
constantes. O popular “jogo 
de cintura” está sendo mais 
necessário do que nunca. 

Inicialmente, os profi ssionais 
tendem a resistir às mudanças, 
relutá-las. Alguns tentam até 
minimizá-las, tentando negá-
-las ao máximo. O ser humano 
tende a querer se manter em 
sua zona de conforto. Fazer o 
que já sabe e tem domínio, é 
muito mais fácil e cômodo do 
que se aventurar por caminhos 
desconhecidos. 

Mas chega um momento 
que não dá mais. Por mais que 
tentemos postergar, as situa-
ções se desenham de tal forma 
que não há mais como não 
encará-las de frente. É nesse 
momento que a fl exibilidade se 
faz presente e tão necessária. 
É preciso se despir de algumas 
crenças pré-estabelecidas e 
estar aberto às novas possi-
bilidades. 

Como em todos os processos 
de mudança, o profi ssional 
terá de passar pela chamada 
curva de aprendizagem, onde 
precisará aprender coisas 
novas, como se tornar líder 
ou mesmo assumir uma outra 
área de negócio, diferente da 
que estava acostumado. 

Essa fl exibilidade irá exigir 
também uma boa dose de 
paciência. A perfeição requer 
treino e, todos que assumem 
uma nova função terão que 
desenvolver algumas compe-
tências técnicas e comporta-
mentais diferentes. Só após um 
período de dedicação e esforço 

extra é que se conquistará o 
conhecimento e habilidades 
necessárias para as novas 
atividades. 

Muitas vezes, passada essa 
fase de adaptação, muitos 
profi ssionais avaliam a mudan-
ça como muito positiva, visto 
que os desafi os podem ser es-
timulantes. Alguns se sentem 
tão motivados que podem, 
inclusive, sentir interesse por 
voltar a estudar, como forma 
de buscar mais conhecimento 
e ferramentas para lidar com 
as novas exigências.

Contudo, cabe destacar 
também que toda fl exibilidade 
exige limite. Um profi ssional 
precisa ter uma meta, um 
plano de carreira bem claro. 
Ele precisa ter um plano de 
carreira estabelecido e o que 
pretende fazer para chegar 
lá. A fl exibilidade pode ser 
interpretada como pequenas 
alterações de rota nesse ca-
minho, mas elas não podem 
desviar o profi ssional de seu 
foco principal. 

Quando faz uma mudança 
muito brusca de carreira, vol-
tar à área de origem pode ser 
mais difícil. Mas, se a alteração 
de rota já era desejada, a mu-
dança pode ser muito positiva 
e até renovadora. Por outro 
lado, ser infl exível também tem 
seu preço. Profi ssionais que 
se mantém totalmente rígidos 
em seus propósitos, sem abrir 
qualquer tipo de exceção, pode 
perder muitas oportunidades. 

As empresas valorizam mui-
to a fl exibilidade e, tendem a 
reconhecer quem fez algum es-
forço para ajudar a companhia 
em um momento de neces-
sidade. Algumas concessões 
devem ser negociadas dentro 
de uma proposta de mudança. 
Muitas vezes, é necessário dar 
um passo para o lado ou até 
mesmo para trás para avançar 
mais lá na frente. Já quem 
não aceita ceder, pode nunca 
atingir seu objetivo. 

Vale a pena pensar sobre 
isso.

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

Intelligence (www.nvhhuman.com.br).

Fernanda Andrade (*)

Desse contingente, 30,6% são mulheres, cumprindo a meta 

prevista na legislação.

Encerrado o prazo para re-
gistrar as candidaturas, 
13 nomes se apresenta-

ram para disputar o Palácio do 
Planalto em outubro.

Para governador, segundo a 
última atualização do Sistema 
de Divulgação de Candidaturas 
e de Prestação de Contas, 171 
candidatos pediram registro. 
Desses, 17 disputam a ree-
leição. O PSOL foi o partido 
que lançou o maior número 
de candidatos a governador, 
seguido do PSTU e do PT. O 
TSE contabiliza até agora 6.982 
candidatos para disputar as 513 
vagas de deputado federal. 

Para deputado estadual e dis-
trital, são 15.605 concorrentes 
a 1.059 vagas nas assembleias 
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A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado já tem 
condições de analisar o proje-
to que fi xa em R$10.991,19 o 
valor do piso salarial para mé-
dicos e cirurgiões-dentistas. 
O relator, senador Garibaldi 
Alves Filho (MDB-RN), en-
tregou ao colegiado seu voto 
favorável à iniciativa. Os 
quase R$ 11 mil superam o 
piso previsto na Lei 3.999, de 
1961, que é de três vezes o 
valor do salário mínimo (R$ 
937 atualmente). A proposta 
também estabelece o reajuste 
anual do piso pelo INPC e fi xa 
a jornada desses profi ssionais 
em quatro horas diárias ou 20 
horas semanais.

“Entendemos que o novo 
valor está em consonância 
com a proposta da Federação 
Nacional dos Médicos (Fenam), 
que recomenda um salário 
mínimo de R$ 11.675 para 20 
horas semanais de trabalho. 
O estabelecimento de valor 
muito acima do proposto por 
aquela entidade poderia levar 

A proposta também estabelece o reajuste anual

do piso pelo INPC.

O aumento do número de 
suicídios no Brasil, suas pos-
síveis causas e quais políticas 
públicas são necessárias para 
reverter esse quadro serão 
debatidos na Comissão de 
Direitos Humanos do Senado. 
O pedido para a audiência 
pública, feito pela presidente 
do colegiado, senadora Regina 
Sousa (PT-PI), foi aprovado, 
mas a data para a sua reali-
zação ainda não foi marcada.

Segundo a  OMS, quase 
um milhão de pessoas se 
suicidam por ano no planeta, 
número maior do que as vidas 
ceifadas em guerras. Regina 
Sousa atestou a gravidade do 
assunto na justifi cativa para 
realização da audiência. “É 
uma questão séria, porque 
tem a ver com saúde pública 
também. É a questão da de-
pressão que, normalmente, 
é o caminho [que leva ao 
suicídio]. E a depressão ain-
da não é muito vista como 
uma doença que tem de ter 
a atenção da saúde pública 
deste país”, defendeu.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), 90% dos casos de 
suicídio são preveníveis, por 
estarem associados a algum 

Senadora Regina Sousa quer discutir o aumento do número de 

suicídios no Brasil.

Proposta ofi cializa 
Outubro Rosa

Destinar oficialmente o mês 
de outubro à conscientização 
sobre o câncer de mama no país, 
integrando o Brasil ao movimento 
internacional conhecido por ‘Ou-
tubro Rosa’, e estabelecer ações 
de divulgação sobre a doença é 
o objetivo do projeto da Câmara 
que está pronto para votação na 
Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado.

Pelo texto da deputada Carmen 
Zanotto (PPS-SC), em todos os 
meses de outubro devem ser re-
alizadas atividades para alertar a 
população sobre a doença, como 
expandir a iluminação dos prédios 
públicos com luzes cor de rosa; 
promover palestras, eventos e 
atividades educativas; veicular 
campanhas de mídia e informar a 
população por meio de banners, fol-
ders e outros materiais ilustrativos 
sobre a prevenção, o diagnóstico e o 
tratamento desse tipo de neoplasia.

Segundo a autora, o câncer de 
mama é a maior causa de morte 
por câncer entre as mulheres. 
Estima-se que sejam  520 mil mor-
tes por ano em todo o mundo. A 
relatora, Marta Suplicy (MDB-SP), 
acrescentou que é o segundo tipo 
de neoplasia maligna mais comum 
em mulheres no Brasil e a que 
mais mata. O Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) estima que, 
em 2018, cerca de 60 mil novos 
casos da doença sejam diagnosti-
cados. Em 2016, de acordo com 
o Departamento de Informática 
do SUS, mais de 16 mil mulheres 
morreram por causa da doença 
(Ag.Senado).

O relator da reforma tributá-
ria, deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), está articulando 
para que a proposta seja vo-
tada ainda neste ano, após as 
eleições. Segundo ele, o ano 
que vem já poderia ser o ano de 
testes do novo sistema, seguido 
de mais 5 para implementação 
total. Hauly afi rma que existe 
apoio do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, de governadores 
e até dos presidenciáveis. 

Para que a votação aconteça, 
porém, seria necessário inter-
romper a intervenção no Rio 
de Janeiro, o que depende de 
outras negociações. A Consti-
tuição não pode ser emendada 
em caso de intervenção. Mas já 
existe um projeto em tramita-
ção com o objetivo de suspen-
der a operação militar. Hauly 
acredita que o texto atual, que 
está em uma comissão especial 
e começou a tramitar há 14 
anos, não vai sofrer a resistência 

de propostas anteriores. 
“As tentativas de aprovação 

de reforma na década de 90 e 
nos anos 2000 esbarraram na 
questão da partilha. É onde eu 
estou tomando o maior cuidado 
de não mexer com a arrecada-
ção dos entes federados. Ao 
contrário, se puder ajudar o 
ente mais fraco, que é o muni-
cípio, nós vamos fazer; como de 
fato está na proposta um ganho 
adicional para os municípios 
brasileiros”, explicou.

A ideia do relator é acabar 
com ISS, ICMS, IPI, PIS, Cofi ns, 
Cide, salário-educação, IOF e 
Pasep, substituindo tudo por 
um imposto único sobre o con-
sumo chamado de IVA, Imposto 
sobre Valor Agregado. Isso sim-
plifi caria o sistema e tornaria 
mais fácil o fi m da incidência 
cumulativa da tributação, pois 
em cada fase da produção seria 
descontado o imposto pago na 
fase anterior (Ag.Câmara).

Luiz Carlos Hauly, relator da proposta.

Acesso de 
pessoas com 
defi ciência à 
compra de carro

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou 
proposta que isenta de imposto 
automóveis adquiridos por pes-
soa com defi ciência. O projeto 
original, do deputado Alan Rick 
(DEM-AC), estendia o bene-
fício de isenção do IPI para 
compra de automóveis para 
pessoas com defi ciência audi-
tiva. Atualmente, a legislação 
prevê a isenção para pessoas 
com defi ciência física, visual, 
mental severa ou profunda, ou 
autistas.

O relator no colegiado, de-
putado Juscelino Filho (DEM-
-MA), apresentou versão que 
não menciona expressamente 
os tipos de deficiência, de 
forma a garantir o benefício a 
pessoas com todos os tipos de 
defi ciência. 

Segundo ele, a alteração na lei 
não representa uma ampliação 
do número de benefi ciários que 
terão acesso à isenção, mas sim 
a garantia de que o direito será 
reconhecido a quem efetiva-
mente precisa do amparo do 
Estado para superar as difi cul-
dades de participação social.

“Estabelecer tais conceitos 
em lei baseados apenas em ter-
mos médicos afasta a avaliação 
social da defi ciência, indo na 
contramão de todo o avanço 
conquistado pelas pessoas com 
defi ciência”, explicou Juscelino 
Filho. O projeto, que tramita 
conclusivamente, ainda será 
analisado pelas comissões de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara). 
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Michel Jesus/Ag.Câmara

TSE registra mais de 23 mil 
candidatos às eleições de outubro

Mais de 23 mil candidatos a presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital 
vão disputar os votos de 147,3 milhões de eleitores brasileiros, segundo dados disponíveis no portal 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

de 23.812 candidatos a todos os 
cargos em disputa nas eleições 
de outubro, o PSL foi o partido 
que apresentou o maior núme-
ro de concorrentes (1.259), 
seguido do PSOL (1.201), do 
PT (1.075) e do MDB (1.009). 

Desse contingente, 30,6% são 
mulheres, cumprindo a meta 
prevista na legislação. Quase 
a metade dos candidatos têm 
ensino superior e 55% são ca-
sados. A maioria tem entre 35 
e 59 anos de idade, mas há 50 
candidatos na faixa de 80 a 84 
anos. O total de candidatos em 
2018 é menor que o registrado 
em 2014 (26.162). Os dados 
podem sofrer ajustes conforme 
a Justiça Eleitoral vá julgando 
os pedidos de registro (ABr).

legislativas e na Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal. Mais 

295 concorrem a 54 cadeiras no 
Senado. Considerando o total 

Senado vai debater aumento 
dos suicídios no país

tipo de transtorno mental, 
como a depressão. Regina men-
cionou estudo dos pesquisa-
dores Daiane Borges Machado 
e Darci Neves dos Santos, da 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), com dados sobre a 
mortalidade brasileira entre 
os anos de 2000 e 2012. Em 
1980, a taxa de suicídio era 
de 4,4 por 100 mil habitantes. 
Em 2000, chegou a 4,9 por 100 
mil; passou para 5,7 em 2006 e 
chegou a 6,2 em 2012.

O suicídio é a terceira causa 
de óbito por fatores externos 
identifi cados, com 6,8% dos 
casos, atrás somente dos ho-

micídios (36,4%) e das mor-
tes relacionados ao trânsito 
(29,3%). No entanto, a mor-
talidade por suicídio no Brasil 
pode ser ainda maior, já que 
há subnotifi cação decorrente 
do estigma social do suicida, 
o que favorece a omissão de 
casos, esclareceu o estudo. 
Segundo a reportagem “Pre-
venção do suicídio: é preciso 
falar. É possível salvar vidas”, 
da Rádio Senado, a cada dia 32 
pessoas cometem suicídio no 
Brasil. O país ocupa o oitavo 
lugar em número de mortes 
desse tipo no mundo, segundo 
a OMS (Ag.Senado).

Piso salarial para médicos e dentistas 
está pronto para ser votado

Reforma tributária: 
relator quer votar 
ainda neste ano

a problemas, como relações 
informais na contratação de 
alguns profi ssionais. A fi xação 
do piso servirá para conferir 
segurança a essas categorias, 
além de reduzir a alta rotativi-
dade”, explicou o relator.

O autor do projeto, o ex-
-senador Paulo Davim, afi rma 
que a proposta vai sanar uma 
irregularidade, visto que a 
Constituição proíbe a vincu-

lação ao salário mínimo para 
quaisquer fi ns. “É, portanto, 
inconstitucional a utilização do 
salário mínimo como indexador 
de base de cálculo de piso sala-
rial, conforme já pacifi cado pelo 
STF, em sua Súmula Vinculante 
4. Assim, estamos propondo os 
ajustes necessários para que 
cessem as discussões acerca da 
lei”, explicou Davim na justifi -
cação do projeto (Ag.Senado).

Tramita na Câmara o projeto do deputado 
Alfredo Nascimento (PR-AM), que considera a 
instalação portuária pública de pequeno porte 
(IP4) como de utilidade pública. É destinada 
ao embarque e desembarque de passageiros e 
movimentação e armazenagem de carga ao longo 
de canais, rios, lagoas, enseadas, baías e angras.

Pela proposta, a IP4 não terá fi ns lucrativos, 
devendo sua exploração se destinar ao atendi-
mento do interesse público das comunidades por 
ela servidas. O estabelecimento pode receber 
bens apreendidos pela Receita para bazares e 

também permite a dedução no imposto de renda 
de eventuais doações recebidas.

Segundo Nascimento, a designação fará com 
que a União priorize recursos do orçamento 
para a construção, manutenção e operação 
dessas instalações. A maioria desse tipo de 
equipamento está nos estados do Amazonas, 
onde os rios servem como vias no transporte de 
pessoas e cargas. A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada pelas comissões de 
Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Instalação portuária poderá ser
de utilidade pública



O Brasil é um país de 

dimensões continentais, 

de muita diversidade 

cultural e incontáveis 

riquezas naturais

Mas, infelizmente, ta-
manha grandeza e 
potencial não refl etem 

sua capacidade produtiva na 
indústria e no serviço. Aumen-
tar a produtividade das nossas 
empresas é um chamado ur-
gente para a transformação do 
país e um desafi o importante a 
ser vencido. De acordo com o 
Ipea, a produtividade brasileira 
está estagnada há três décadas. 

Nos anos 80, ela encolheu 
1,35% ao ano. Continuou a cair 
à média de quase 1% ao ano 
na década seguinte e nos anos 
2000, avançou apenas 0,9% - 
cifra insufi ciente para zerar os 
tombos anteriores. E as notí-
cias não melhoram. Segundo o 
mais recente levantamento do 
Conference Board, compilado 
pelo pesquisador Fernando Ve-
loso, do Instituto Brasileiro de 
Economia, da FGV, a situação 
da produtividade brasileira 
atualmente está ainda mais 
grave, apresentando o pior 
índice desde os anos 50. 

Para se ter uma ideia, en-
quanto nos Estados Unidos é 
possível produzir um produto 
com um único trabalhador, 
no Brasil, a mesma peça pre-
cisa de quatro pessoas para 
fazê-la. Mudar esse cenário 
requer muita dedicação, não 
só do estado, mas também da 
classe empreendedora e dos 
trabalhadores. Dentro das 
organizações, aumentar a pro-
dutividade é uma necessidade 
para reduzir custos e obter 
maior margem de lucro. Uma 
das formas mais efi cientes é 
repensar os processos. 

Ou seja, é preciso avaliar 
como as atividades estão sendo 
realizadas. Elas estão sendo 
executadas da maneira mais 
efi caz? Há uma forma mais 
barata, rápida ou melhor de 
produzir o mesmo produto ou 
serviço? São perguntas sim-
ples, mas que nem sempre são 
fáceis de serem respondidas. 

Muitas empresas estão tão 
envolvidas nas rotinas opera-
cionais que se esquecem de 
avaliar outras possibilidades 
de fazer o mesmo, ou até mais, 
com o mesmo, ou menos. Para 
mudar esse cenário, uma exce-
lente referência a ser utilizada é 
a norma ISO 9.001. Em sua nova 
versão, publicada em setembro 
de 2015, o modelo de gestão uti-
lizado é estruturado com base 
em uma série de requisitos que 
se complementam de maneira 
sistêmica, dentro de uma abor-

dagem de gestão de processos e 
de riscos. O objetivo é auxiliar 
as organizações na busca por 
uma melhoria contínua. 

Essa norma ajudou a países 
como a China a mudar a visão 
internacional da sua indústria 
transformadora, e hoje a China 
não é mais reconhecida apenas 
por produzir e fabricar produ-
tos baratos e sem qualidade. 
Hoje nesse pais é possível 
adquirir produtos de altíssima 
qualidade, com preços muito 
acessíveis e tudo isso deve-se 
ao fato que nos últimos 20anos 
o governo Chinês investiu 
pesado na estimulação da 
indústria através de subsídios 
para a implementação de certi-
fi cações ISO, como a ISO 9001. 

Outro exemplo mais recente 
é do nosso vizinho Peru, lá o 
governo também está seguindo 
o pensamento Chinês e muito 
em breve teremos uma indús-
tria Peruana transformada 
e renovada por conta dessa 
mudança de estratégia. Está na 
hora do Brasil ver esses exem-
plos e usar toda sua capacidade 
industrial para mudar esse 
cenário que vem ocorrendo 
desde a década de 80.

Ao contrário do que possa 
parecer, a implementação da 
norma é bastante simples. A 
primeira fase é de diagnóstico, 
que pode ser feito tanto por uma 
equipe interna de qualidade 
quanto por uma consultoria 
terceirizada. Nessa etapa, são 
identificadas as alterações 
necessárias para melhorar a 
produtividade. São apontados os 
ajustes necessários, bem como 
um cronograma para adequação 
dos requisitos da norma. 

O cronograma varia caso a 
caso e leva em consideração os 
recursos fi nanceiros, prazos e 
metas. De modo geral, a implan-
tação de todos os itens demora 
entre seis e dez meses. Após 
esse período, a empresa passa 
pelo processo de acreditação 
junto a uma certifi cadora que é 
credenciada junto ao INMETRO, 
órgão vinculado ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC). 

Sem dúvida, realizar tais 
refl exões é um dos grandes 
segredos para fazer mais, 
utilizando menos recursos. 
Empresários e gestores pre-
cisam repensar a forma como 
gerenciam suas organizações. 
Mais do que ganhos fi nancei-
ros, melhorar a produtividade 
promove importantes refl exos 
na satisfação dos clientes e 
na promoção do crescimento 
sustentável da empresa.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da PALAS, consultoria em 
gestão da qualidade. 

Como melhorar
a produtividade das 

empresas brasileiras?
Alexandre Pierro (*)
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INTERVALO PARA CAFÉ
Funcionário com jornada de trabalho de oito horas com duas horas 
de almoço, terá direito de um intervalo para o café, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PLANO EDUCACIONAL
Empresa paga auxílio estudo para o funcionário fora da Folha de 
Pagamento, como proceder regularizar? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO E SE ARREPENDEU
Funcionário pediu a demissão verbalmente diante de algumas testemu-
nhas, no dia seguinte se apresentou na empresa dizendo que se arrepen-
deu, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REGISTRADO NO MÊS TERÁ O CAGED DE SER ENVIADO 
ATÉ O DIA 07 DO MÊS SEGUINTE, CASO ESTEJA RECEBENDO SEGU-
RO-DESEMPREGO, COMO PROCEDER?

O CAGED deverá ser informado até o dia 07 do mês seguinte, salvo se 
depois da pesquisa feita no CAGED WEB constar que o trabalhador está com 
seguro desemprego agendado para recebimento ou protocolado o pedido, 
situações onde será necessário informar o CAGED na data da admissão.

EMISSÃO DE DARFS PELO SISTEMA
Após a entrega do REINF a empresa recebe protocolo de confirmação, 
inclusive os DARFs serão emitidos pelo sistema? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDE DEMISSÃO DURANTE GRAVIDEZ
Funcionária no seu 6º mês de gravidez deseja pedir demissão, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO COM RPA
Quais os impostos que a empresa deve recolher sobre RPA, conside-
rando parte empresa e autônomo, caso tenha desoneração, pode usar 
a parte patronal do RPA para compensação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL II – SANTO AMARO. 5ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1059593-49.2014.8.26.0002. PROCESSO nº 1059593-49.2014.8.26.0002 EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Excelentíssimo (a) Senhor(a) Doutor(a) Eurico
Leonel Peixoto Filho, Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível -Foro Regional II Santo Amaro, - Comarca de
São Paulo,do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele tiver conhecimento e possa interessar notadamente, CICERO DOS SANTOS VIEIRA
FILHO CPF nº 000136.204.758-90 que neste juízo de direito da 5ª Vara Cível - Foro Regional II Santo
Amaro, Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo e respectivo cartório foi proposta pelo ITAU
UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04
com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal ,Piso
Itaúsa, na cidade e comarca de São Paulo/SP., CEP.: 04.344-030, a AÇÃO DE COBRANÇA em face
de CICERO DOS SANTOS VIEIRA FILHO , para cobrança de dívida não adimplida no valor
atualizado de R$ 79.385,83 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco mil e oitenta e três
centavos). E, estando eles em lugar incerto e não sabido foi determinada a citação por edital. Para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, e, em especial CICERO DOS
SANTOS VIEIRA FILHO CPF nº 274.466.928-80 fica determinada a citação por edital, podendo o
requerido, apresentar contestação, sob pena da aplicação dos efeitos da revelia, contado o prazo após
o decurso de 20 (vinte) dias. Sendo certo que, não havendo resposta será nomeado curador especial
para apresentação de contestação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018.         (16 e 17)

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0103572-70.2008. 
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE ALUISIO 
SANTOS ABREU JÚNIOR, inventariante ALUYSIA MARIA SANTOS ABREU-, CPF 003.306.138-63, 
MERCEDES DE PAULA FERREIRA MANOEL CPF 299.927.138-79 e MARIA SANTOS ABREU, CPF 
151.834.598-00 que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Jose Rufino 
de Lacerda e Maria Lúcia da Silva Lacerda, alegando em síntese: Os autores requereram a adjudicação 
compulsória do imóvel constituído de um terreno situado na Avenida Arraias do Araguaia, designado 
como lote 6, da quadra C, do Jardim Santa Maria, no 27º Subdistrito – Tatuapé, medindo 10,00 m de 
frente para a referida avenida; 29,50 m da frente aos fundos do lado direito de quem da avenida olha o 
terreno; 28,20m da frente aos fundos do lado esquerdo e 10,00 m na linha dos fundos, encerrando a 
área de 288,00m2, confrontando do lado direito com o prédio nºs 18 e 18-A; do lado esquerdo com o 
contribuinte nº 148.063.0038-0 (prédio sem número), ambos da Avenida Arraias do Araguaia, e nos 
fundos com parte dos prédios nºs 3.057 e 3.059 da Avenida Rio das Pedras, matriculado sob o nº 
199.190 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. O contrato de compromisso de 
venda e compra encontra-se totalmente quitado e não foi outorgada a competente Escritura Definitiva 
de Venda e Compra. Dá-se à causa o valor de R$44.405,00 (03/2008). Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2018. 

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 
28.08.2018 - Ficam convocados os senhores acionistas da 
União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em 
AGE, no dia 28/08/2018, às 09h, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discu-
tir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- deliberar sobre 
autorização para a sociedade prestar aval em operações de 
crédito a ser tomada pela empresa Refinaria Nacional de Sal 
S.A. - CNPJ/MF 60.560.349/0001-00, perante a instituição 
financeira Banco Safra S.A.. São Paulo (SP.), 16/08/2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Com o passar dos anos, os 
avanços da ciência foram res-
ponsáveis pela prevenção e pelo 
tratamento de muitas doenças. 
Dentre as descobertas mais 
importantes na medicina está a 
terapia celular, que utiliza células 
vivas em um paciente com o ob-
jetivo de substituir ou regenerar 
células ou tecidos danifi cados. 

Segundo o Nelson Tatsui, 
Diretor-Técnico do Grupo 
Criogênesis e Hematologista do 
HC-FMUSP, as células-tronco 
apresentam a capacidade de 
auto renovação (geram células 
fi lhas idênticas em forma e fun-
ção a si próprias) e de originar 
todas as células do sangue. 
Além disso, as recentes pesqui-
sas mostram a possibilidade de 
regenerar outros tecidos e até 
mesmo órgãos não pertencen-
tes ao sistema sanguíneo. 

“Atualmente as células-tronco 
são utilizadas para recuperar o 

Luis Carlos Nacif (*)

Verdadeiros impérios cor-
porativos vêm perdendo 
espaço no mercado para 

empresas que baseiam seus 
modelos de negócios na inova-
ção, agilidade e uso das novas 
tecnologias, como cloud com-
puting, Big Data, Inteligência 
Artifi cial (I.A.) e robotização 
- as chamadas Startups. 

Só que por trás dessas compa-
nhias consideradas inovadoras, 
o que mais chama a atenção não 
são os seus meios de produção, 
mas como as informações cor-
porativas, geradas a partir de 
cada processo interno ou ex-
terno – independente da área, 
fi nalidade ou complexidade -, 
são utilizadas para aprimora-
-los. 

Por meio de ferramentas de 
Business Intelligence (B.I.), 
integradas às tecnologias 
aplicadas nos negócios para 
coleta desses dados, somadas 
a equipes de profissionais 
especializados em Analytics 
(análises e raciocínio sistemá-
tico para tomadas de decisões 
muito mais efi cientes), essas 
empresas estão conseguindo 
obter diferenciais competiti-
vos, como em relação à rapidez 
e assertividade em operações-
-chaves de atendimento ao 
consumidor, monitoramento 
de transações financeiras, 
marketing e até seleção de 
funcionários. 

Em outras palavras, a disrup-
ção desse modelo de negócios 
está diretamente ligada à capa-
cidade de aplicar inteligência 
às informações corporativas, 

Inteligência da Informação e o 
futuro dos modelos de negócios
Muitas empresas não possuem uma cultura orientada à utilização dos dados para alavancar os 
resultados dos negócios

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF: 08.653.753/0001-08 - NIRE: 35.300.338.294

Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30/04/18
Aos 30/04/18, às 9 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa - Presidente; Maurício Geoffroy - 
Secretário. Deliberações: 1. Aprovar o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/17 acompanhados do parecer do auditor independente da Companhia, 
devidamente publicados nos jornais “DOESP”, nas páginas 281 a 283, e “Empresas & Negócios”, na página 16, ambos nas edições de 
29/03/18. 2. Aprovar a destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/17, no valor de R$ 493.783,03, conforme demonstrações 
financeiras, da seguinte forma: (a) R$ 24.689,05 para a constituição da reserva legal; (b) R$19.093,98 para a conta de reserva de lucros; 
(c) R$ 117.273,49 distribuídos aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório; e (d) R$ 332.726,51 distribuídos aos acionistas como 
proposta adicional de dividendos. 3. Aprovar a remuneração global total da administração da Companhia para o exercício social de 2018, 
no montante de até R$ 100.000,00 e ratificar os valores pagos aos administradores durante o exercício social de 2017. 4. Reeleger (i) 
o Carlos Javier Betancourt, CPF/MF nº 037.172.748-05, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 
(ii) a Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa, CPF/MF n° 170.842.688-47 para o cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia; (iii) o Maurício Geoffroy, CPF/MF n° 326.455.258-22 para o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia;com mandato até a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31/12/19. 5. Os conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos de exercer a administração da Companhia 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a 
atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Nada mais. São Paulo, 
30/04/18. Jucesp nº 379.310/18-1 em 08/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF: 08.653.753/0001-08 - NIRE: 35.300.338.294

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/03/18
Aos 26/03/18, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa - Presidente. Maurício 
Geoffroy - Secretário. Deliberações: 1. Manifestaram-se favoravelmente sobre o relatório anual da administração, contas 
da diretoria e demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17. 2. Aprovaram a reeleição do 
Carlos Javier Betancourt, CPP/MF n° 037.172.748-05, para o cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores 
e do Carlos Eduardo Poli Sisti, CPF/MF n° 074.803.848-58, para o cargo de Diretor sem designação específica, e ambos 
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que versar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao ano fiscal findo em 31/12/19. Declaração de Desimpedimento: Os Diretores ora eleitos declaram , sob as penas da 
lei , não estarem incursos em nenhuma das disposições previstas no artigo 147, §1° da Lei nº 6.404/76. Nada mais a. São 
Paulo, 26/03/18. Jucesp nº 379.309/18-0 em 08/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

cesso, cliente, operação, etc.. 
Só assim essas companhias 

serão capazes de pensar e focar 
no desenvolvimento rápido de 
produtos e serviços, como uma 
startup, e sobreviver a esta era 
de inovação tecnológica, social 
e profi ssional sem precedentes 
que está acontecendo neste 
exato momento em todo o 
mundo. 

Agora, caso a I.I. seja uma 
realidade muito distante, con-
tar com um parceiro que já 
tenha experiência na entrega 
de inteligência aos processos 
corporativos, que domine a aná-
lise de informações e que possa 
atender todas as demandas de 
infraestrutura de TI que esse 
novo modelo exige, é solução 
mais indicada para ajudar per-
correr sem sustos essa jornada 
revolucionária.

(*) - É diretor-presidente da Microcity.

seja para prestar um atendi-
mento diferenciado para um 
cliente insatisfeito a fi m de 
mudar sua opinião, ou defi nir 
um perfi l de colaborador que 
seja ideal para determinada 
atividade. 

Dessa forma, cria-se uma 
metodologia de Inteligência 
da Informação (I.I.), voltada à 
geração de oportunidades ao 
mesmo tempo em que busca 
a solução de defi ciências em 
toda a cadeia produtiva, com 
margens mínimas de erros. 

Diante desse cenário, mui-
tas empresas já consolidadas 
em seus segmentos, mas 
que não possuem uma cul-
tura orientada à utilização 
dos dados para alavancar 
os resultados de negócios, 
precisam se reinventar para 
acompanhar a revolução que a 
I.I. está promovendo em todas 
as áreas do mercado. 

Afinal, não dá para ficar 
parado, ou corre-se o risco de 
se tornar obsoleto e perder 
Market share para concorrentes 
mais jovens, como aconteceu 
nos casos das empresas Uber 
e Nubank, por exemplo, que 
viraram de ponta-cabeça os 
segmentos em que atuam em 
pouco tempo. Mas, apesar de 
imprescindível, essa mudança 
não é uma tarefa fácil.

Uma empresa que quer se 
tornar expert em I.I. tem que 
passar pela cultura do uso de 
dados que evolve: colocar em 
prática conceitos e tecnologias 
de TI avançadas para coleta, 
organização, análise, compar-
tilhamento e monitoramento 
de informações que oferecem 
suporte a gestão de negócios; 
contratar e capacitar a mão de 
obra; e principalmente, estudar 
e entender o que essa transfor-
mação signifi ca para cada pro-

Reprodução

Terapia celular é a medicina do futuro
rapidez no tratamento, uma 
vez que o paciente já possui as 
células saudáveis armazenadas 
e diminuição dos riscos de re-
jeição e efeitos colaterais após 
o transplante”, complementa.      

Atualmente, mais de 80 do-
enças podem ser tratadas com 
as células-tronco do sangue do 
cordão umbilical. O material 
tem se mostrado benéfi co para o 
tratamento de Leucemia, Talas-
semia e Linfomas, por exemplo. 
“No Brasil, assim como em todo 
o mundo, centros de pesquisa 
desenvolvem constantemente 
estudos, que verifi cam a efi ci-
ência do material no controle 
de Diabetes Tipo 1, AIDS, AVC, 
enfarte e até lesões na coluna 
e doenças degenerativas (como 
mal de Alzheimer e mal de Pa-
rkinson), além de problemas 
pulmonares”, fi naliza Tatsui. 

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

sistema hematopoético (células 
sanguíneas) de pacientes sub-
metidos à quimioterapia e/ou à 
radioterapia. Nessas situações, a 
infusão das células-tronco é vital, 
uma vez que esses tratamentos 
também destroem as células-
-tronco do paciente”. O especia-
lista ainda ressalta a importância 
de ter o material armazenado: 
“congelar as células-tronco é 

uma forma de prevenção, prin-
cipalmente para quem possui 
histórico de doenças graves, 
sobretudo câncer, na família”. 

Além disso, Tatsui comenta 
que as células-tronco, além de 
serem compatíveis com o pró-
prio bebê, possuem uma chance 
aumentada de compatibilidade 
entre irmãos. “Com as células 
criopreservadas, há maior 
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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

O ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos 
decidiu ontem (16)  rejeitar o 
pedido do PT para autorizar a par-
ticipação do ex-presidente Lula 
no debate que será realizado hoje 
(17), na Rede TV, com candidatos 
à Presidência da República nas 
eleições de outubro. Na decisão, 
o ministro entendeu que a prisão 
de Lula está ligada com questões 
criminais, que não podem ser 
analisadas pela Justiça Eleitoral. 

“Carece esta Justiça especia-
lizada de atribuição constitu-
cional e legal para intervir em 
ambiente carcerário, no qual 
em curso o cumprimento, ainda 
que provisório, de sanção penal, 
dispondo sobre a eventual uti-
lização intramuros de aparato 
tecnológico que possibilite, para 
além de todas as demais questões 
jurídicas certamente envolvidas, 
a participação do segundo reque-
rente, por videoconferência ou 
por meio de vídeos pré-gravados, 
em debates a serem realizados 

nos mais diversos meios de co-
municação social”. 

Lula está preso desde 7 de 
abril, na sede da Superinten-
dência da Polícia Federal (PF) 
em Curitiba, em função de sua 
condenação a 12 anos e um mês 
de prisão na ação penal do caso 
do tríplex do Guarujá. Para o 
PT, como candidato registrado 
no TSE, Lula tem direito de 
participar do debate.

Na quarta-feira (15), o partido 
registrou no TSE a candidatura 
de Lula à Presidência e o ex-
-prefeito de São Paulo Fernando 
Haddad com vice na chapa. Em 
tese, o ex-presidente estaria 
enquadrado no artigo da Lei 
da Ficha Limpa que impede a 
candidatura de condenados por 
órgãos colegiados. No entanto, o 
pedido de registro e a possível 
inelegibilidade precisam ser 
analisados pelo TSE. O pedido 
funciona como o primeiro pas-
so para que a Justiça Eleitoral 
analise o caso (ABr).

TSE nega participação 
de Lula em debate na TV
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Especial

Nielmar de Oliveira/Agência Brasil 

Estabilidade
Segundo o instituto, o resultado fi cou estatisticamente estável 

em relação ao primeiro trimestre do ano, quando o percentual foi 
de 24,7%, mas registrando alta em relação aos 23,8% da taxa de 
subutilização da força de trabalho do segundo trimestre do ano 
passado. As maiores taxas de subutilização foram verifi cadas no 
Piauí (40,6%), Maranhão (39,7%) e Bahia (39,7%), enquanto as 
menores ocorreram em Santa Catarina (10,9%), Rio Grande do 
Sul (15,2%) e Rondônia (15,5%).

Já as maiores taxas de desocupação no segundo trimestre do ano 
foram anotadas no Amapá (21,3), Alagoas (17,3%), Pernambuco 
(16,9%), Sergipe (16,8%) e Bahia (16,5%). As menores taxas 
fi caram em Santa Catarina (6,5%), Mato Grosso do Sul (7,6%), 
Rio Grande do Sul (8,3%) e Mato Grosso (8,5%). No Brasil, a 
taxa de desocupação foi de 12,4%.

Taxa combinada de 
subocupação

Pelos critérios adotados pelo IBGE, a taxa combinada de 
subocupação por insufi ciência de horas trabalhadas e deso-
cupação (pessoas ocupadas com uma jornada de menos de 40 
horas semanais, mas que gostariam de trabalhar em um período 
maior, somada às pessoas desocupadas) foi de 18,7% no segundo 
trimestre do ano, o que representa 6,5 milhões de trabalhadores 
subocupados por insufi ciência de horas trabalhadas e 13 milhões 
de desocupados.

Já a taxa combinada da desocupação e da força de trabalho 
potencial, que abrange desocupados e pessoas que gostariam 
de trabalhar, mas não procuraram trabalho, ou que procuraram, 
mas não estavam disponíveis para trabalhar (força de trabalho 
potencial), foi de 18,8% no segundo trimestre de 2018, o que 
representa 21,1 milhões de pessoas.

Contingente 
de 
desalentados 
é recorde

Os dados da Pnad Contínua 
do segundo trimestre indicam 
que o total de trabalhadores 
desalentados fechou o período 
abril a junho em 4,8 milhões de 
pessoas de 14 anos ou mais de 
idade, valor superior ao do pri-
meiro trimestre, quando havia 
4,6 milhões de trabalhadores 
nessas condições; e ao segun-
do trimestre do ano passado, 
quando os desalentados eram 4 
milhões de pessoas. Segundo o IBGE, o número é recorde porque 
esse foi o maior contingente de desalentados da série histórica 
da Pnad Contínua, que começou em 2012.

Para o IBGE, a população desalentada é defi nida como “aque-
la que estava fora da força de trabalho porque não conseguiu 
trabalho adequado ou não tinha experiência ou qualifi cação, ou 
era considerada muito jovem ou idosa, ou não havia trabalho na 
localidade em que residia – e que, se tivesse conseguido trabalho, 
estaria disponível para assumir a vaga. Ela faz parte da força de 
trabalho potencial”.

Os números indicam que o percentual de pessoas desalentadas 
(em relação à população na força de trabalho ou desalentada) 
no segundo trimestre de 2018 fi cou em 4,4%, também o maior 
da série histórica. 

Subutilização da força de trabalho 
atinge 27,6 milhões no Brasil

A taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil encerrou o segundo trimestre do ano em 24,6%, o 
equivalente a 27,6 milhões de pessoas que se encontram desocupadas e subocupadas por insufi ciência de horas, 
além da força de trabalho potencial. As informações constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem (16), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE)

Alagoas, com 16,6%, e Maranhão, 16,2%, apresentaram a maior 
taxa de desalento e Rio de Janeiro, com 1,2% e Santa Catarina, 
com 0,7%, a menor.

Trabalho 
com carteira 
assinada

Outra constatação da pesqui-
sa é que a população ocupada 
no segundo trimestre do ano 
somava 91,2 milhões de pesso-
as, das quais 67,6% integravam 
o contingente de empregados 
(incluindo domésticos), 4,8% 
eram empregadores, 25,3% 
pessoas que trabalharam por 
conta própria e 2,3% eram 
trabalhadores familiares auxi-
liares. As regiões Norte, com 

31,7%, e Nordeste, com 28,9% apresentaram os maiores per-
centuais de trabalhadores por conta própria.

A pesquisa constatou, ainda, que o percentual de trabalhadores 
com carteira assinada continua em queda, o que signifi ca que o 
trabalho informal contínua sendo a principal válvula de escape 
para quem não consegue um trabalho formal. Os dados do estudo 
indicam que, no segundo trimestre, 74,9% dos empregados no 
setor privado tinham carteira de trabalho assinada, uma queda 
de 0,9 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do 
ano passado.

O maior percentual de empregados com carteira estava na 
Região Sul, onde 82,9% das pessoas tinham carteira assinada, e 
o menor estava no Nordeste (59,9%). Em relação aos estados, os 

maiores percentuais de carteira assinada foram registrados em 
Santa Catarina (88,4%), Rio de Janeiro (82,3%) e Rio Grande do 
Sul (82,0%). Já os menores percentuais estavam no Maranhão 
(50,2%), Pará (55,4%) e Paraíba (55,9%). Entre os trabalhado-
res domésticos, 29,4% tinham carteira de trabalho assinada. No 
segundo trimestre do ano passado esta proporção era de 30,6%.

Mulheres têm menor nível de 
ocupação

A Pnad Contínua revelou, também, que, no segundo trimestre 
do ano, embora as mulheres fossem maioria entre a população em 
idade de trabalhar, com 52,4% da força de trabalho em potencial, 
eram os homens que predominavam entre as pessoas ocupadas 
em todas as regiões do país, com 56,3% do total – percentual 
que era ainda maior no Norte, onde os homens representavam 
60,2% da força de trabalho.

O nível da ocupação dos homens no Brasil foi de 63,6% e o das 
mulheres de 44,8% no segundo trimestre. Este comportamento 
diferenciado do indicador entre homens e mulheres foi verifi ca-
do nas cinco grandes regiões, com destaque para a Norte, onde 
a diferença entre homens e mulheres foi a maior (22,6 pontos 
percentuais), e para o Sudeste, com a menor diferença (18,0 
pontos percentuais).

Rendimento médio
No segundo trimestre de 2018, o rendimento médio real de todos 

os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 
14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
com rendimento de trabalho, foi estimado em R$ 2.198. Ainda 
segundo a pesquisa, houve estabilidade tanto em relação ao 
trimestre imediatamente anterior (R$ 2.192) como em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.174).

País tem hoje 27,6 milhões de pessoas desocupadas e subocupadas por insufi ciência de horas,
além da força de trabalho potencial.

Arquivo/ABr

Marcos Santos/USP Imagens
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O total de trabalhadores 
desalentados fechou o 
período abril a junho em 4,8 
milhões de pessoas de 14 
anos ou mais de idade, valor 
superior ao do primeiro 
trimestre, quando havia 4,6 
milhões de trabalhadores 
nessas condições.
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Inteligência da Informação 
e o futuro dos modelos

de negócios

Verdadeiros impérios 

corporativos vêm 

perdendo espaço no 

mercado para empresas 

que baseiam seus 

modelos de negócios 

na inovação, agilidade 

e uso das novas 

tecnologias, como cloud 

computing, Big Data, 

Inteligência Artifi cial 

(I.A.) e robotização - as 

chamadas Startups
 

Só que por trás dessas 
companhias considera-
das inovadoras, o que 

mais chama a atenção não são 
os seus meios de produção, 
mas como as informações 
corporativas, geradas a partir 
de cada processo interno ou 
externo – independente da 
área, fi nalidade ou comple-
xidade -, são utilizadas para 
aprimora-los. 

Por meio de ferramentas de 
Business Intelligence (B.I.), 
integradas às tecnologias 
aplicadas nos negócios para 
coleta desses dados, somadas 
a equipes de profissionais 
especializados em Analytics 
(análises e raciocínio sistemá-
tico para tomadas de decisões 
muito mais efi cientes), essas 
empresas estão conseguindo 
obter diferenciais competiti-
vos, como em relação à rapidez 
e assertividade em operações-
-chaves de atendimento ao 
consumidor, monitoramento 
de transações financeiras, 
marketing e até seleção de 
funcionários. 

Em outras palavras, a disrup-
ção desse modelo de negócios 
está diretamente ligada à capa-
cidade de aplicar inteligência 
às informações corporativas, 
seja para prestar um atendi-
mento diferenciado para um 
cliente insatisfeito a fi m de mu-
dar sua opinião, ou defi nir um 
perfi l de colaborador que seja 
ideal para determinada ativida-
de. Dessa forma, cria-se uma 
metodologia de Inteligência 
da Informação (I.I.), voltada à 
geração de oportunidades ao 
mesmo tempo em que busca 

a solução de defi ciências em 
toda a cadeia produtiva, com 
margens mínimas de erros. 

Diante desse cenário, muitas 
empresas já consolidadas em 
seus segmentos, mas que não 
possuem uma cultura orienta-
da à utilização dos dados para 
alavancar os resultados de ne-
gócios, precisam se reinventar 
para acompanhar a revolução 
que a I.I. está promovendo em 
todas as áreas do mercado. 
Afi nal, não dá para fi car parado, 
ou corre-se o risco de se tornar 
obsoleto e perder Market share 
para concorrentes mais jovens, 
como aconteceu nos casos 
das empresas Uber e Nubank, 
por exemplo, que viraram de 
ponta-cabeça os segmentos em 
que atuam em pouco tempo.

Mas, apesar de imprescindí-
vel, essa mudança não é uma 
tarefa fácil. Uma empresa que 
quer se tornar expert em I.I. 
tem que passar pela cultura 
do uso de dados que evolve: 
colocar em prática conceitos 
e tecnologias de TI avançadas 
para coleta, organização, análi-
se, compartilhamento e moni-
toramento de informações que 
oferecem suporte a gestão de 
negócios; contratar e capacitar 
a mão de obra; e principalmen-
te, estudar e entender o que 
essa transformação signifi ca 
para cada processo, cliente, 
operação, etc.. 

Só assim essas companhias 
serão capazes de pensar e focar 
no desenvolvimento rápido de 
produtos e serviços, como uma 
startup, e sobreviver a esta era 
de inovação tecnológica, social 
e profi ssional sem precedentes 
que está acontecendo neste 
exato momento em todo o 
mundo. 

Agora, caso a I.I. seja uma 
realidade muito distante, 
contar com um parceiro que já 
tenha experiência na entrega 
de inteligência aos processos 
corporativos, que domine a 
análise de informações e que 
possa atender todas as deman-
das de infraestrutura de TI 
que esse novo modelo exige, 
é solução mais indicada para 
ajudar percorrer sem sustos 
essa jornada revolucionária.

 
(*) É diretor-presidente da Microcity.

Luis Carlos Nacif (*)

News@TI
FCamara abre vagas para Programa de 
Formação remunerado

@Para profi ssionais que estão no início da carreira e em busca de 
novas oportunidades, a FCamara, empresa brasileira de TI com 

foco em transformação digital, considerada a 8ª melhor empresa para 
crescer na carreira em São Paulo, está com inscrições abertas para o 
seu Programa de Formação. O programa é presencial, remunerado 
e com a possibilidades de efetivação. As vagas são para profi ssionais 
engajados, dinâmicos e com visão inovadora, que desejam atuar nas 
áreas de Design, Desenvolvimento e Automação de Software. O can-
didato deve preencher o formulário de inscrição disponível no site da 
empresa. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda feira, 
dia 20/08 (http://bit.ly/programa-formacao-fcamara).

MODIAX realiza campanha que concede 
crédito em bitcoins para seus clientes

@A MODIAX, corretora de ativos digitais, lança, nesta quinta-feira, 
16, uma campanha para os clientes da sua plataforma para 

benefi ciá-los com créditos em bitcoins. Os 100 primeiros investido-
res que depositarem um valor acima de R$500, automaticamente, 
ganharão um crédito de R$50 em bitcoins em sua conta MODIAX. Os 
valores serão disponibilizados em até 72 horas após o depósito inicial 
para adesão. A ação é a continuação de uma série de campanhas que 
estão sendo realizadas pela empresa desde o seu lançamento, que 
começou isentando, até 4 de outubro, as taxas de trade para ordens 
realizadas na corretora, com o objetivo de alcançar um alto volume 
de transações para a plataforma e atrair a atenção da comunidade 
de criptomoedas (https://www.facebook.com/notes/modiax/regula-
mento-distribui%C3%A7%C3%A3o-btc-modiax/320188218525351/).

Aplicativo ajuda PMEs a profi ssionalizar 
gestão com baixo custo

@Segundo dados da consultoria Hands On Solution, empresas 
perdem cerca de 8% do seu faturamento em fraudes e des-

vios todos os anos, e o reembolso de despesas é um dos principais 
gargalos de dinheiro. Por essa razão, muitos empreendedores 
têm usado a tecnologia como aliada, buscando aplicativos que 
otimizem esses processos. Os apps têm o objetivo de ajudar a 
rotina do gestor, seja na produtividade, prevenção de fraudes, 
reembolsos de colaboradores ou administração do tempo. Atu-
almente, as pequenas e médias empresas acham imprescindí-
veis os usos dessas ferramentas e optam pelas quais oferecem 
valores mais atrativos. Um exemplo é o VExpenses (www.
vexpenses.com) que, além de otimizar a gestão das empresas, 
tem fácil acesso e ótimo custo-benefício - sendo recomendável 
para empresas de todos os tamanhos e com colaboradores que 
variam de 5 pessoas, até as maiores corporações. O app já tem 
mais de 15 mil usuários cadastrados - cerca de 200 empresas 
do Brasil todo - e resolve o problema da prestação de contas 
entre as empresas e colaboradores – economizando tempo.

Omarson Costa (*)

Há 3 anos a Fiat Chrysler Automobiles convocou 1,4 
milhão de proprietários do Jeep Cherokee depois que 
hackers conseguiram assumir o controle do motor, 

dos freios e da direção do veículo através do seu sistema de 
conectividade. Já imaginou o estrago que poderiam fazer caso 
colocassem alguma maldade em prática?

Mais assustador ainda foi o recall da Abbott, que se viu 
obrigada a notifi car a FDA (Food and Drug Administration) 
ao descobrir que 465 mil portadores de marca-passo poderiam 
correr risco de morte por conta de vulnerabilidades de segu-
rança nos seus aparelhos. Por sorte não foi preciso retirar e 
recolocar o equipamento, bastando apenas fazer uma atuali-
zação do fi rmware em 3 minutos.

Até pouco tempo nossa maior preocupação era se o antivírus 
do computador estava atualizado. Não damos atenção nem 
mesmo aos nossos celulares, que ao se tornarem inteligentes 
passaram a ser tão ou mais perigosos do que os PCs. Eu mesmo 
já fui vítima de um ataque ao meu smartphone. Só que agora, 
leitor, o risco está em toda parte – no voicebot, na geladeira, 
na cafeteira, na babá-eletrônica, nas câmeras de segurança, na 
TV, no smartwatch e outros wearables ou em qualquer outro 
device dotado de Wi-Fi. Imagine se toda sua casa espionasse 
todos os seus hábitos compartilhando todos os seus dados 
pela internet ? Pois isto já está acontecendo.

A partir de hoje, caro leitor(a), o único jeito de se 

manter seguro é voltar ao tempo das cavernas.

Por que? Ora, basicamente porque tudo estará cada vez mais 
conectado, monitorando e trafegando seus dados pessoais 
até mesmo enquanto está dormindo. Onde você esteve, com 
quem, o que comeu e bebeu, qual fi lme assistiu, que horas foi 
pra cama e qual será sua agenda do dia seguinte. 

Se acha que sua vida está sendo exposta apenas nas redes 
sociais ou enquanto navega pela Web, é bom fi car atento. O 
rápido desenvolvimento e adoção da Internet das Coisas, um 
mercado que deverá girar US$ 11,1 trilhões em 2025, segundo o 
McKinsey Global Institute, irá, em outras palavras, exterminar 
nossa privacidade. Ou se preferir ter uma visão mais otimista, 
podemos dizer que a nossa privacidade será compartilhada 
(mesmo quando você não deseja compartilhar).

O volume de dados trafegados por minuto na Internet é 
assombroso. Segundo levantamento da Visual Capitalist, a 
cada 60 segundos são realizados 900 mil logins no Facebook; 
4,1 milhões de vídeos são assistidos no YouTube; 46.200 fotos 
são postadas no Instagram; 452 mil tweets são publicados e 
3,5 milhões de buscas são feitas no Google. Dá pra imaginar a 
quantidade de informações recolhidas na nuvem antes mesmo 
de eu terminar de escrever este parágrafo?

Não à toa a IoT é hoje pauta das maiores empresas 

de tecnologia do mundo. Amazon, Google, Ericsson, 

Apple, Samsung; todas elas desenvolveram 

plataformas para conectar suas coisas ou, melhor 

dizendo, sua vida, dando à luz ao que eu chamo 

de Estado 3.0, uma evolução do Estado que até 

então era o único a catalogar os dados pessoais dos 

cidadãos.

Historiadores dão conta de que o primeiro documento de 
identidade legalmente reconhecido foi criado pelo rei Henry 
V, da Inglaterra, em 1414. Até a Primeira Guerra Mundial a 
maioria das pessoas não tinha um documento de identifi cação. 
O uso de fotos nos passaportes e RGs só se tornou comum no 
início do século XX. Atualmente, os documentos eletrônicos 
de alguns países já incluem informações biométricas, como 
reconhecimento facial e de íris. 

No Brasil, apenas por curiosidade, o primeiro RG foi emitido 
em 1907 para Edgard Costa, que era presidente do Gabinete 
de Identifi cação e Estatística da Polícia do Distrito Federal. 

A Internet das Coisas vai Matar 
(ainda mais) sua Privacidade?

Já parou para pensar que seu carro, agora equipado com um computador de bordo, pode ser invadido 
por um hacker? E seu coração? Será que também não está sujeito a um ataque cibernético caso você 
seja usuário de um monitor cardíaco? Acha que é fi cção? Então, caso não tenha fi cado sabendo, 
começo este artigo relatando dois casos verídicos.

Fonte: Algosobre

No século XIX praticamente nada era documentado no Brasil, 
cabendo à Igreja o registro de casamentos e óbitos.

E foi a partir daí que nossa privacidade nunca mais foi a 
mesma.

No Estado 1.0, pré-Internet, fomos obrigados, como so-
mos até hoje, a emitir documentos (No Brasil temos o RG, 
CPF, CNH e tantas outras certidões) que nos identifi cam e 
asseguram nossa existência dentro de um País delimitado 
geografi camente. Cada Estado reúne informações apenas de 
seus cidadãos considerado nativos sob suas leis e algumas 
informações sobre os estrangeiros residentes ou em trânsito. 
Para sermos alguém perante o Estado, somos forçados a ter 
nossos registros e, para usufruirmos dos serviços públicos, 
pagamos os impostos.

O Estado 2.0 nasceu com o SixDegrees, a primeira rede 
social, que foi seguido por tantas outras como o Friendster, 
MySpace, Orkut, derrubando as fronteiras físicas entre os 
países e coletando informações de todos os cidadãos ao redor 
do mundo. Nosso perfi l no Facebook pode ser visto em qual-
quer lugar do planeta, com exceção, claro, em países onde o 
acesso a Internet é controlado. No caso das redes não somos 
compelidos a criar nossas páginas, mas se quisermos fazer 
parte o preço é nossa privacidade. Ninguém mais se ilude. O 
Facebook, o Twitter, o Instagram; todos sabem (quase) tudo 
sobre nós. 

A Internet das Coisas veio inaugurar o Estado 3.0 e com 
ela, não custa reforçar o alerta, nossos dados passaram a ser 
capturados 24x365 (24 horas, 365 dias por ano) e por toda 
parte, querendo você ou não. Sua casa, seus eletrodomésticos 
e eletrônicos, seu carro, seu relógio, tudo que está ou um dia 
estará conectado na nuvem será o Big Brother da sua vida real. 

Neste novo “Estado interconectado” não há mais fronteiras 
e praticamente não haverá mais nada que os fabricantes de 
“coisas” não possam saber sobre você. E todas estas informações 
ao seu respeito, tenha certeza, serão monetizáveis por estas 
empresas com a venda de publicidade, produtos e serviços. 
É assim que elas sobrevivem.

Portanto, sinto informar, não tem mais jeito: se 

quiser garantir sua privacidade puxe todos os cabos 

da tomada. 

O nascimento do Estado 3.0, sem fronteiras, trouxe uma 
disruptura que acabou suscitando discussões calorosas no 
universo do Direito. Afi nal, se nos tornamos cidadãos digitais 
do mundo quem irá nos proteger do uso inapropriado de 
nossos dados? Como legislar um país sem fronteiras? Como 
iremos garantir nossa privacidade no futuro? Ou teremos que 
nos conformar com o fi m da vida privada?

O primeiro e mais importante passo para tentar barrar o 
avanço das “coisas” sobre nossos dados pessoais foi dado pela 
União Europeia com a entrada em vigor, em maio passado, da 
GDPR (General Data Protection Regulation), que impôs uma 
série de restrições às empresas na coleta e uso das informações 
de seus clientes e usuários. As pessoas já podem, por exemplo, 
pedir que seus dados sejam removidos. Outra exigência é que 
os menores de 16 anos precisam do consentimento expresso 
dos responsáveis para usar serviços digitais. Em caso de des-
cumprimento as empresas poderão pagar multas de até 4% 
do faturamento total anual.

A nova lei europeia acionou uma corrida mundial das empre-
sas de tecnologia para se adequarem às novas regras e vários 
países estão formulando novas leis. Nos Estados Unidos, o 
Governo da Califórnia referendou uma nova lei de privacida-
de que irá obrigar as empresas que armazenam informações 
pessoais, como o Google e o Facebook, a revelar detalhes 
sobre os dados que coletam e a garantir aos consumidores o 
direito de não ter seus dados vendidos. O governo de Trump 
também vem realizando seguidas reuniões com empresas do 
setor para discutir leis federais. Aqui no Brasil, o presidente 
Temer deve assinar até o fi nal de agosto o projeto de lei PLC 
53/2018, que irá disciplinar a proteção aos dados pessoais.

O terremoto recente nas gigantes de tecnologia depois da 
revelação do uso inapropriado dos dados dos usuários, como 
no escândalo da Cambridge Analytics, acendeu o sinal amarelo, 
pra não dizer vermelho. No fechamento deste artigo, as ações 
do Facebook e do Twitter continuavam a cair. Os acionistas 
estão desconfi ados, e com razão, que o aperto no uso das in-
formações colocará em questionamento o modelo de negócios 
das redes sociais. Não é coincidência que Zuckerberg criou um 
setor totalmente dedicado à questão da privacidade. Google, 
Apple e Amazon também anunciaram uma série de medidas 
para assegurar maior privacidade. 

Mas não se enganem! Sua privacidade estará sendo vigiada 
a toda hora, em qualquer lugar. A menos que queira se tornar 
um eremita, não há mais como se esconder na era do Estado 
3.0. Mas acredito que ninguém mais consegue viver sem dar 
aquela espiadinha no WhatsApp, não é mesmo?

(*) É formado em Análise de Sistemas e Marketing, tem MBA e especialização em 
Direito em Telecomunicações. Em sua carreira, registra passagens

em empresas de telecom, meios de pagamento e Internet.
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Agosto de 2018. Dia de São Roque, São Servo, 
São Mamede, Santa Juliana, Santa Beatriz da Silva, e Dia do Anjo 
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia da Comemoração da 

Assunção de Nossa Senhora, Dia do Patrimônio Histórico e 

Dia do Porco. Hoje aniversaria o ator Robert de Niro que faz 75 anos, 
a cantora Elba Ramalho que nasceu em 1951, o piloto tri-campeão de 
fórmula 1 Nelson Piquet que faz 65 anos e o cantor Zezé Di Camargo 
que nasceu em 1963.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa criativa, intuitiva, 
reservada e com uma grande capacidade de análise. A sua aparência 
orgulhosa esconde uma grande capacidade interior. Introspectivo 
e distante, buscando sempre informações, tem um temperamento 
ponderado e gosta de ser prático. Possui um irresistível impulso para 
fugir à estagnação e mudar constantemente em todas as áreas da vida. 
Há uma sensibilidade acentuada que lhe inspira constantemente em 
todos os seus atos. Aprende tudo com facilidade e ama os prazeres 
honestos, mas no lado negativo se lhe aconselha suavidade na ação.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma 
longa estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, 
solução dos seus problemas e mudança para melhorar 
na vida. Números de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

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

Esta sexta é o sétimo dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio no início da manhã pode provocar atrasos 

e difi culdades na comunicação. No decorrer do dia a tensão diminui, já que o astral deve fi car mais compreensivo. 

A Lua em conjunção com Júpiter expande os afetos e aumenta a sensibilidade.  A Lua em bom aspecto com Netuno 

também estimula a intuição e contato com atividades artísticas. À noite a Lua em bom aspecto com Plutão intensifi ca 

as emoções, permitindo fazer uma limpeza emocional.
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Persista por melhores condições de 
vida, status elevado e valorização de 
bens. Esta Lua é ideal para lançar e 
divulgar produtos, campanhas publi-
citárias e de vendas. Batalhe de novo 
por uma atividade onde não obteve 
bons resultados antes. Cuidado com 
a falta de ânimo. 89/389 – Azul.

Faça aquilo que gosta que mais 
aprecie e ama, pois terá a ambição 
e a capacidade de mostrar bom 
desempenho em tarefas de rotina. 
Dedique-se a atividade comercial ou 
ligada à comunicação. Um relaciona-
mento amoroso o levará a um forte 
poder de sedução. 88/688 – Cinza.

A Lua em mau aspecto com Mer-
cúrio no início da manhã pode 
provocar atrasos e difi culdades na 
comunicação. No decorrer do dia a 
tensão diminui, já que o astral deve 
fi car mais compreensivo. Aproveite 
esta sexta para curtir o ambiente ou 
fazer viagens longas e rever alguém 
de longe. 75/675 – Verde.

Deve nesta sexta respeitar com rigor 
os compromissos. O último dia útil 
da semana é bom para viagens e 
o contato com lugares pessoas de 
longe, alguém que trará mudança a 
sua rotina. Terá boas novas e um novo 
ânimo para enxergar tudo como é de 
verdade. 48/748 – Branco.

A fase é boa para receber o que lhe 
é devido ou está atrasado, agora que 
o Sol vai à semana que vem para a 
casa dois que é a casa do dinheiro. 
Mas cuidado, a busca do poder a 
qualquer custo aparece forte nesta 
sexta. Logo receberá algum benefício 
devido. 67/467 – Cinza.

A renovação de sua vida virá mais 
tarde, por enquanto mantenha certa 
rotina em seus atos agora. Pode 
preparar-se para novas atividades 
para depois que começar seu novo 
ano astral. Os contatos sociais serão 
intensos e felizes nesta sexta. 37/537 
– Amarelo.

As suas atividades vão ser ampliadas 
nesta sexta. Porém a sexta não é um 
bom dia para assuntos de dinheiro, 
mas ótima para as viagens. Contrarie 
o antigo e renove-se. Os relaciona-
mentos pessoais irão trazer soluções 
desejadas e esperadas há algum 
tempo. 42/442 – Cores escuras.

Boas soluções nas questões mate-
riais, com benefício a mais e até ines-
perado. O momento é de busca por 
melhores condições de vida, status 
elevado e valorização de bens.  A Lua 
em conjunção com Júpiter expande 
os afetos e aumenta a sensibilidade.  
90/590 – Azul.

É momento de atentar às pequenas 
exigências, cumprir agenda e respei-
tar com rigor os compromissos. Logo 
surgirão novidades, tanto no trabalho 
como no relacionamento social. Tudo 
que vise um desenvolvimento rápido 
tem chance de evoluir depois na fase 
Nova da Lua. 56/856 – Marrom.

Dia propício para se organizar e se 
dedicar a alguma tarefa que tenha 
sentido prestativo e meticuloso. 
Tem chance de resolver algo impor-
tante sendo fi rme diante dos fatos. 
Felicidade íntima plena e se estiver 
apaixonado pode assumir um com-
promisso defi nitivo. 69/369 – Branco.

Uma novidade virá sobre alianças, 
parcerias e sociedades com a 
entrada do Sol em Virgem na pró-
xima semana. Uma união poderá 
ser decidida no fi nal da semana. A 
Lua em bom aspecto com seu astro  
Netuno também estimula a intuição 
e contato com atividades artísticas. 
78/578 – Azul.

As atividades rotineiras devem ser 
cumpridas integralmente, sem titu-
bear ou deixar algo para a semana 
que vem. Com o Sol na casa doze na 
semana que vem deve ouvir sua voz 
interior antes de agir para não errar. 
Evite viagens e passeios de última 
hora ou improvisados. 27/627 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Ter alto astral em casa: Para afastar os maus 
fl uídos de sua casa e chamar a sorte, você deve 
utilizar uma vela. No quintal ou no jardim, acenda a 
vela em intenção a Nossa Senhora do Desterro (tem 
que  ser num lugar que tenha terra) e diga: Nossa 
Senhora do Desterro, dê paz ás almas desterradas e 
as desterre de minha casa. Deixe a vela queimar até 
o fi m e depois jogue o que sobrar no lixo.
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BANCO 40

APCO

FLORESTAL
CREATORCHA

UGUFAOB
PETROLIFERO

AIALIARA

SALAMADOR
CENDUP

DIDIWAGNER
TOASISO
REMORIAD
INOLINDA
CTAOAED
AEDESALA

MISSIONARIOS

Trem da
(?), grupo
infantil dos
anos 1980

Antigo
nome da
patela
(Anat.)

Criador,
em inglês

Aclamação
de (?) Bue-
no, revolta
nativista

A "areia" 
do deserto
de Uyuni,
na Bolívia

Linguajar
típico de
jovens

As do 
Brasilei-
rão são
38 (fut.)

Willie Nel-
son, cantor

country
dos EUA

Como 
se joga

paciência

Anistia 
Interna-
cional
(sigla)

Posição
comum ao
futsal e ao
basquete

Verbo associado ao
espírito de equipe

Revolve 
(o solo)

Ainda, em
espanhol

Boneco de 
(?): atração
do Carna-
val de PE

Absinto 

Capital 
da Arábia
Saudita

O setor
relaciona-
do à pro-
dução de
gás natu-
ral e ou-
tros com-
bustíveis 

(?) de co-
gumelo,

bebida alu-
cinógena

Análogo

Editor
(abrev.)

Laranja,
limão e

tangerina
(Bot.)

Que
alívio!
Tipo

sanguíneo

(?) Kamel,
jornalista 
Estudem
(o texto)

Somei
Ditongo

de
"arbóreo" 

Evangeli-
zadores

(?)
aegypti: o
mosquito
da dengue

Centro
Técnico

Aeroespa-
cial (sigla)

Objeto que
impele a
canoa

Apresenta
"Lugar In-

comum", no
Multishow

À (?): 
ao acaso

Código (?):
conjunto
de leis 

duramente
criticado
por ONGs 
ambien-
tais (BR)

Clássico do Cinema
de horror lançado em 1984

Colocadas
(pessoas)
em linhas

Fim, em
inglês

Clientes
do médico

3/aún — end. 4/riad. 5/aedes — losna. 7/creator. 10/didi wagner.
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Eric Lenate

O Teatro Kaus Cia Expe-
rimental realiza a leitura da 
peça “Contra a Progresso”, 
texto inédito do dramaturgo 
espanhol Esteve Soler. Es-
crita em 2008, a peça  reúne 
sete cenas surrealistas, e faz 
parte da Trilogia da Indig-
nação, que inclui também 
as peças Contra o Amor e 
Contra a democracia, e que 
serão lidas pelo grupo no mês 
de setembro. Os textos da 
Trilogia da Indignação foram 
traduzidos para 17 idiomas e 
encenados em vários países 
pelo mundo, somando cerca 
de 70 montagens. Contra O 
Progresso mistura humor 
e horror, morte e comédia, 
exagera e ridiculariza, como 
um espelho que distorce a 
realidade, numa crítica óbvia 
ao progresso humano. “Em 
Contra a Democracia (2010), 
as cenas são de Grand Guig-
nol, em Contra o amor (2009) 

O projeto Los 5, 
formado por Lucio 
Maia (Nação Zumbi), 
Mauricio Fleury (Bixiga 
70, Gal Costa), Fábio 
Sá (Gal Costa), Felipe 
Roseno (Maria Gadu, 
Ney Matogrosso) e 
Hugo Carranca (Otto), 
se apresenta ao lado 
de Marina de la Riva

O show integra o En-
contros Sonoros, um 
projeto que traz ar-

tistas em projetos paralelos 
àqueles em que o público 
está acostumado a vê-los. Em 
2017, os músicos se reuniram 
e colocaram seus riffs, batidas 
e beats à disposição de uma 
experiência sonora inédita: 

Mescla de cultura 

o projeto “Los Cinco”, que 
revisita a música caribenha 
trazendo infl uências que vão 
do Dub Jamaicano ao Afrobeat. 
Os temas variam de compo-
sições autorais a versões de 
artistas como Nirvana, Célia 
Cruz, Willie Bobo, Tito Puente, 

Tom Jobim, Kraftwerk, dentre 
outros. Neste show, inédito, 
o grupo convida Marina de la 
Riva, artista com 10 anos de 
carreira e que tem a mescla 
da cultura brasileira e cubana 
como marca registrada. Já Ma-
rina de la Riva está celebrando 

10 anos de carreira em 2018. 
Filha de pai cubano e mãe 
brasileira, a cantora mescla, 
em sua música, a cultura dos 
dois países. 

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, 
Centro. Segunda (27) às 19h. Ingressos:
R$ 20 e R$ 10 (meia).

Os temas variam de composições autorais a versões de artistas como Nirvana, Célia Cruz, Willie 

Bobo, Tito Puente, Tom Jobim, Kraftwerk, dentre outros.
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O multi-instrumentista Ed Motta mostra a forma em que 
suas canções ganham vida com piano e guitarra, apenas. 
No repertório músicas que costumam fi car de fora de suas 
turnês como, Do You Have Other Love?, Parada De Lucas, 
Leve-me Ao Sonho, Ikarus On The Stars e os sucessos 
Colombina, Manoel, Fora Da Lei, Baixo Rio, Vendaval em 
suas versões acústicas. Ed inclui também temas como 
Caso Sério de Rita Lee e Roberto De Carvalho, sem abrir 
mão da veia funk-soul. O artista mistura infl uências que 
vão do jazz à canção brasileira, das trilhas sonoras de 
Hollywood ao rock, da música clássica aos standards 
americanos, da bossa nova ao reggae. Combinando uma 
variedade de sons vocais, Ed Motta se atreve a dizer não 
ao que ele considera “a ditadura das palavras” em canções. 
O “Edmottês” é uma maneira brincalhona de denominar 
uma música cantada que não tem letra. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (21) às 21h. Ingressos: R$ 180 e R$ 120.

Ed Motta

D
ar

ya
n 

D
or

ne
lle

s

Seja seu próprio anzol
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 

quer que você saiba.... Que você deveria ter sempre seu anzol com 
uma isca. Na poça que você menos esperar, haverá um peixe... 
Ouvi do poeta Grego, disse isso, e ele estava certo. Você nunca 
saberá quando e onde seu próximo milagre aparecerá. Então, 
esteja pronto(a). Esteja aberto. Esteja alegre, receptivo(a), até 
esperançoso(a). E não limite a forma e o tamanho em que seu 
milagre pode chegar. Algumas vezes as menores chaves abrem as 
maiores fechaduras. Assim, fi que em guarda hoje. Esteja pronto(a). 
Você pediu uma ajuda, e você a terá.

Amor, seu amigo.
Neale Donald Walsch

Leitura de peça

Le
ek
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ng
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im

são cenas burlescas”, afi rma 
o autor Esteve Soler, que 
escreve as peças sempre no 
formato de sete cenas curtas.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald De 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3221-4704. Terça (21)  às 20h. Entrada 
franca.

Nota
Cantor, músico, compositor, artista plástico e dono do selo Transfusão 

Noise Records, o carioca Lê Almeida apresenta seu quinto álbum. “Ame-
nidades” reúne 25 canções de sua autoria, mas que ainda não haviam 
sido registradas. O novo trabalho está disponível em todas as plataformas 
digitais pela Deck e chega às lojas em cassete pela Polysom. Para ouvir: 
( https://LeAlmeida.lnk.to/AmenidadesAlbumPR).

O Festival de Coros Infantis com 
abertura do Coral Paulistano, sob 
a regência da maestrina Naomi 
Munakata, o festival reúne três 
grupos de jovens cantores: o Coro 
Infantil da OSESP, o Coral do Grupo 
Primavera de Campinas e o Coral 
da Gente do Instituto Baccarelli 
para interpretar canções folclóri-
cas, composições brasileiras, obras 
sacras e músicas tradicionais de 
diversas partes do mundo. Com a 
regência de Teruo Yoshida, o Coro 
Infantil da OSESP, acompanhado 
por Daniel Gonçalves no piano, 
interpreta canções búlgaras e uma 
seleção de vários países que incluem 
México, Itália e Áustria. O Coral do 
Grupo Primavera de Campinas, sob 
a regência da maestrina Luciana 
Vieira, conta com Rafael Granado 

na percussão para executar músicas 
de temática africana, uma canção 
tradicional inglesa e composições 
de Milton Nascimento, Tom Jobim e 
Luis Bonfá, Marisa Monte e Fabrício 
de Gambogi e Gisele de Santi.Encer-
ra o concerto o Coral da Gente do 
Instituto Baccarelli, com a regência 
e direção musical de Silmara Drez-
za, que, acompanhado da pianista 
Juliana Ripke, da percussionista 
Maryana Cavalcanti e do baterista 
Pelé Nascimento, cantam temas 
sacros e as brasileiras Dança Pé, de 
Mário Gil e Rodolfo Stroeter; Mara-
catú, nação do amor (April child), 
de Moacir Santos e Sebastiana, de 
Jackson do Pandeiro.

 
Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, 

Praça Ramos De Azevedo, s/n, República. 
Domingo (19) às 16h30. Ingressos: R$ 20.

Coral infantil 



Quer saber como os 

smartphones fazem a 

sua empresa inteira 

caber na palma da mão? 

E não pense que estou 

aqui para falar sobre 

novidades em telefonia

Quero mostrar como 
os aplicativos móveis 
podem potencializar as 

experiências e produzir resul-
tados para o seu negócio. Os 
apps estão mudando a prática 
varejista, seja para o cliente, o 
vendedor ou o gestor da loja. 
São três frentes em um único 
meio, com um conjunto de be-
nefícios voltados à efi ciência. 
Isso é transformação digital! 

Em pesquisa divulgada no 
mês de abril, a FGV-SP apontou 
que, no Brasil, temos 220 mi-
lhões de smartphones ativos, 
o que signifi ca mais de um por 
habitante. Estamos falando 
de digitalização da sociedade. 
Sendo assim, por que não, levar 
o seu negócio para dentro do 
smartphone?  

Vamos ao exemplo do Pão 
de Açúcar, que inovou com um 
aplicativo de fi delidade, capaz 
de criar um novo relaciona-
mento com os consumidores 
e proporcionar uma nova ex-
periência de compras. 

E o que ele tem de diferente 
de tantos outros? Ele é atrati-
vo. Dá descontos, prêmios e 
vantagens reais, fazendo com 
que o cliente queira instalar e 
usar o sistema sempre. Este é 
um dos desafi os dos varejistas 
ao oferecer um app próprio: 
gerar interesse do consumidor. 
Você já parou para pensar 
em quais aplicativos de lojas 
tem no seu celular? É preciso 
criatividade para ser relevante 
e se destacar. 

Claro que, para o varejista, 
qualquer movimento de digi-
talização tem que ser parte de 
uma estratégia que faça senti-
do para o seu negócio. Um app 
de fi delidade para descontos, 
por exemplo, também pode 
ser usado para uma compra 
sem atrito, como canal de pa-
gamento direto entre cliente 
e marca, sem o intermédio de 
um vendedor. Basta fotografar 
o código de barras ou o QR 
Code da peça pelo app, que ele 
direciona, automaticamente, 
a um ambiente seguro para 
inserir os dados bancários. 
Com o processo fi nalizado, o 
consumidor já pode ir embora 
com o produto. 

Para os que não abrem mão 
da interação humana, mas 
que também querem experi-
ências digitais, o PDV móvel 
é bastante convidativo. Um 
smartphone na mão do vende-
dor permite que a compra seja 
realizada em qualquer ponto 
do ambiente. Imagine escolher 
um novo piso em uma loja de 
material de construção, com 
a facilidade do vendedor te 
acompanhar, consultar preços 
e disponibilidade de estoque, 
ali, enquanto você está tocando 
e olhando a peça – e poder re-
alizar o pagamento sem pegar 
nenhuma fi la, em um caixa 
tradicional! É uma jornada 
muito mais encantadora para 
o cliente. 

Da mesma forma, para o ven-
dedor, esse dispositivo surge 
como um grande aliado. Com 
camadas de inteligência artifi -

cial (IA), além do fechamento 
da venda, o ponto de venda 
móvel, proporciona um salto 
no atendimento e uma nova 
experiência de trabalho para 
quem faz o meio de campo en-
tre marca e consumidor fi nal. 

Olhando no celular, assim 
que identifi ca um cliente (e 
isso pode acontecer por di-
versas maneiras, como o CPF, 
por exemplo), o profi ssional 
passa a ter em mãos, todo o seu 
histórico de compras, pontos 
a resgatar e sugestões de pro-
dutos específi cas para aquele 
perfi l, feitas pela IA. Isso coloca 
o vendedor em uma posição 
mais consultiva para o consu-
midor, que é surpreendido com 
um atendimento na loja física 
muito mais assertivo e pessoal. 
Como respostas, observamos o 
aumento do ticket médio e do 
mix comercializado. 

Indo mais para dentro da 
empresa, o smartphone tam-
bém é colocado na mão do 
gestor, com aplicativos móveis 
pensados para proporcionar 
maior efi ciência no seu traba-
lho. Pesquisas apontam que a 
transformação digital, quando 
realizada com foco no colabo-
rador interno, tem resultados 
duas vezes maiores do que as 
voltadas ao cliente fi nal. 

Na função gerencial, por 
exemplo, você tira o profi s-
sional que ficava preso no 
escritório, olhando para a tela 
do computador, com e-mails, 
papeis e sistemas – e coloca 
a mobilidade ao seu favor! 
Elimina as planilhas e leva 
experiências digitais, em que o 
gerente recebe os indicadores 
de negócio e controla todo 
o workfl ow de aprovações e 
encaminhamento de fl uxo de 
trabalho pelo celular. Ele passa 
a estar na execução do varejo 
no seu dia a dia. 

E isso vai se multiplicar nos 
próximos anos! Cada gerente 
pode ter um aplicativo que 
converse diretamente com as 
suas necessidades, para levar 
o seu negócio onde quer que 
esteja. Gerenciamento de 
equipes em mobilidade, sem 
precisar estar fi xo em uma 
cadeira ou, mesmo, sem dar 
zoom no celular para visualizar 
documentos, mas por um app 
pronto e estratégico para o seu 
trabalho. 

Um exemplo inspirador está 
na China, que conseguiu fazer o 
WeChat – o “tudo para todos”. 
Quase tudo pode ser feito com 
uma única plataforma, da troca 
de mensagens, ao pagamento 
de contas, o agendamento do 
banho do seu pet, até o envio de 
currículos. É um país bastante 
avançado no quesito aplicati-
vos móveis e um modelo dessa 
evolução do mercado. 

No Brasil, certamente, as 
empresas devem considerar 
o smartphone como um ins-
trumento de relacionamento 
com os clientes e os seus 
colaboradores. Isso é a revitali-
zação dos negócios! Quem não 
estiver olhando para isso, hoje, 
vai perder em produtividade, 
efi ciência e competitividade. E 
você, está preparado para ter 
o seu negócio nas suas mãos? 

A transformação dos apli-
cativos e smartphones já 
começou e a sua empresa faz 
parte dela!

 
(*) - É vice-presidente de Distribuição 
e Varejo da TOTVS (www.totvs.com).

Smartphone 3 em 1 – 
vivencie a era

dos aplicativos
Ronan Maia (*)
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O polêmico e prometido “Unhinged”, 
livro da ex-assessora da Casa Branca 
Omarosa Newman, chegou às prateleiras 
na última terça-feira (14). Nele, a primeira 
dama norte-americana, Melania Trump, é 
relatada como “ansiosa” pelo divórcio do 
presidente Donald Trump. A autora alega 
que Melania já teria mandado diversas 
mensagem subliminares através da sua 
escolha de roupas.

Newman, de 44 anos, trabalhou na 
Casa Branca até o fi nal do ano passado 
e além da publicação do livro, vazou re-
centemente áudios confi denciais com o 
presidente norte-americano e com chefe 
de gabinete, general Kelly. Segundo a 
ex-assessora, Melania usou uma blusa 
da Gucci chamada “pussy bow” durante 
os debates de 2016, logo depois que foi 

Melania teria mandado  mensagem 

através da sua escolha de roupas.

Um tipo raro de dinossauro capaz de voar

e que viveu há cerca de 200 milhões de anos. 

Pesquisadores da Universi-
dade Brigham Young, em Utah, 
nos Estados Unidos, identifi ca-
ram um tipo raro de dinossauro 
capaz de voar e que viveu há 
cerca de 200 milhões de anos. 
A espécie de pterossauro, 
denominada Caelestiventus 
hanseni, tinha visão apurada 
e olfato pouco desenvolvido, 
segundo as análises. Os ossos 
da espécime foram localizados 
no nordeste de Utah.

Até a descoberta, havia ape-
nas 30 espécimes conhecidos 
de pterossauro do Triássico 
– período geológico que se 
estende desde cerca de 250 a 
200 milhões de anos atrás – e 
nenhum vivia em desertos. O 
Caelestiventus hanseni é an-
terior a todos os pterossauros 
do deserto, tendo habitado a 
terra 65 milhões de anos antes.

O paleontólogo Brooks Britt, 

Infelizmente, a violência 
doméstica contra a mulher 
é uma constante em nossa 

sociedade. Por meio da divul-
gação dos casos mais recentes 
na imprensa, percebe-se que 
os relacionamentos abusivos 
podem atingir qualquer pes-
soa, de qualquer nível sócio, 
econômico e cultural. Muitos, 
infelizmente, acabam de forma 
trágica deixando no ar uma 
série de questionamentos.

Uma das principais ques-
tões é: quais as difi culdades 
que essas mulheres, vítimas 
da violência doméstica, en-
frentam para terminar esses 
relacionamentos abusivos? 
- Segundo a psicóloga Marina 
Simas de Lima, terapeuta de 
casal, família e cofundadora do 
Instituto do Casal, as respostas 
são complexas, pois a violência 
doméstica não é apenas um 
caso de polícia, é na verdade 
algo que envolve as relações 
conjugais e os vínculos afetivos.

“Os relacionamentos afetivos 
são construídos ao longo do 
tempo. Cada casal desenvolve 
sua dinâmica e forma próprias 
de comunicação. Infelizmen-
te, alguns casais constroem 
uma linguagem relacional que 
oscila entre o amor e a dor. E 
é aqui que entra o abuso, seja 
ele verbal, físico ou sexual”, 
explica Marina. Para a psicóloga 

Como perceber que chegou a hora 
de terminar um relacionamento

Psicólogas afi rmam que é um mito achar que não se deve interferir em brigas de casais
D
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o rem ajuda”, reforçam Marina 
e Denise.

“Quem está dentro da situa-
ção tem uma percepção menos 
apurada da gravidade. Assim, 
a recomendação é que a famí-
lia e os amigos tenham mais 
atenção aos sinais que podem 
indicar algum tipo de violência 
e oferecer ajuda, escutar sem 
julgar e contribuir para que 
essa mulher entenda que está 
em um relacionamento abusi-
vo, mostrando inclusive quais 
podem ser as consequências 
disso”, diz Denise.  

As psicólogas afi rmam ainda 
que é um mito achar que não 
se deve interferir em brigas 
de casais. “O bom senso deve 
prevalecer sempre. Porém, 
brigas de casais que envolvem 
violência verbal e física, por 
exemplo, podem precisar da 
intervenção de alguém de fora, 
seja da família, dos amigos ou de 
um vizinho”, dizem. Lembrando 
ainda que a terapia de casal 
também pode ajudar a mediar 
confl itos conjugais.   

“Quando alguém pede por 
socorro, como seres humanos, 
devemos nos preocupar, checar 
o que está havendo. A omissão 
pode levar a consequências 
mais graves do que ser consi-
derado apenas “intrometido”, 
concluem Marina e Denise 
(agenciahealth.com.br).  

Denise Miranda de Figueiredo, 
terapeuta de casal, família e 
cofundadora do Instituto do 
Casal, vemos que hoje, apesar 
da mulher ter sua profi ssão, 
sua independência fi nanceira 
e poder sair de uma relação 
abusiva, ela fi ca. 

“Um dos motivos é a culpa. O 
abusador, ao longo do tempo, 
leva essa mulher a sentir-se 
culpada pela situação. Elas 
podem ainda sentir culpa e/ou 
vergonha por terem escolhido 
esse parceiro”. Outra questão 
levantada pelas especialistas é 
que a mulher, dentro de uma 
sociedade patriarcal e tradi-
cional, como ainda é o Brasil, 
pode ter a crença de que para 
ser completa precisa estar em 
um relacionamento estável e 
duradouro.

“Isso pode vir da família de 

origem, da religião e de crenças 
individuais. Assim, essa mulher 
permanece na relação e ainda 
acredita que o parceiro pode 
mudar, pode melhorar. Depen-
dendo da religião ou da cultura 
da família de origem, o divórcio 
não é bem visto, não é aceito. 
Portanto, para essas mulheres 
parece que a única opção é 
ficar, mesmo sob constante 
violência”, explica Denise.

“Sair de um relacionamen-
to abusivo sozinha pode ser 
muito difícil. Primeiro, porque 
a mulher pode nem perceber 
que se trata disso, pode con-
siderar normal a dinâmica do 
casal. Depois, há o medo do 
julgamento e a vergonha de 
abrir os problemas conjugais 
para outra pessoa. E aqui vai 
um alerta: é preciso empoderar 
as mulheres para que procu-

Roupas de Melania mandam 
mensagens a Trump, diz ex-assessora

A
N

SA publicado um áudio de 2005 do Trump 
dizendo que ele poderia “pegar uma 
mulher pela vagina” (“pussy”, em inglês), 
porque “elas te deixam fazer isso” quando 
se é uma estrela.

A roupa teria sido uma forma de protesto 
às falas do mandatário, de acordo com a 
autora do livro. As escolhas de vestuário 
da primeira-dama já tinham sido cogitadas 
pela imprensa internacional quando a po-
lêmica jaqueta militar “Eu não me importo, 
e você?” foi utilizada durante uma visita a 
centros de abrigo a crianças imigrantes. 
Sobre esse episódio, a ex-assesora disse 
no livro que a visita de Melania foi forçada 
para “limpar o desastre que o marido fez”. 
E conta que a mensagem, na verdade, foi 
dirigida ao magnata e à insensibilidade do 
governo (ANSA).

Identifi cado pterossauro raro
que viveu há 200 milhões de anos

Os cientistas conseguiram 
identificar parte do rosto e o 
crânio completo, incluindo o 
cérebro, mandíbulas e a asa. 
Segundo Britt, boa parte dos 
ossos de pterossauro “parece 
de um animal atropelado”. De 
acordo com os pesquisadores, 
as análises do crânio mostram 
que mesmo os primeiros 
pterossauros tinham um ol-
fato pouco desenvolvido ao 
contrário da visão, que era 
potente.

A equipe de Britt traba-
lha em parceria com Fabio 
Dalla Vecchia, especialista 
em pterossauros do Triássico 
associado ao Instituto Catalão 
de Paleontologia Miquel Cru-
safont em Sabadell, Espanha. 
Os pesquisadores também en-
contraram cinco esqueletos de 
crocodilos, que estavam em um 
bloco de arenito (ABr).

principal autor do artigo publi-
cado na revista Nature Ecology 
and Evolution, afi rmou que a 
descoberta traz novos ‘insights 
sobre o início do pterosaus’. “O 
pterossauros do Triássico são 
extraordinariamente raros”, 

disse. A descoberta foi feita 
durante vasta extração em 
meio a mais de 18 mil ossos, em 
uma pedreira em Utah, em que 
blocos de arenito são extraídos 
até que sejam cuidadosamente 
reduzidos no laboratório.
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Feliciano Aldazabal (*)

Foi publicada no mês de julho a 
MP 843/18, com o objetivo de dar 
andamento à iniciativa conhecida 
como “Rota 2030”. 

Criado pelo Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), em conjunto com a iniciativa 
privada, o novo regime visa apoiar a 
indústria automotiva brasileira para 
que esteja apta a competir em nível 
de igualdade com as grandes indús-
trias globais. Os incentivos trazidos 
pela Medida Provisória (MP) estão 
voltados unicamente às empresas 
do setor automotivo, com o intuito 
de potencializar os investimentos 
no país em projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) nesse setor.

A iniciativa é entendida como uma 

continuação do “Inovar Auto”, pro-
grama governamental que existiu até 
2017 para potencializar tanto a P&D 
quanto a produção nacional no Brasil 
do setor automotivo. No entanto, o 
destaque positivo do “Rota 2030” é a 
clara tentativa de ampliar o incentivo 
à todas as empresas da cadeia auto-
motiva, diferente do “Inovar Auto” 
que fomentava o incentivo direto 
unicamente para as montadoras.

É importante ressaltar que, ainda 
que exista um benefício no Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI), este será menos represen-
tativo que no “Inovar Auto”. Em 
contrapartida, o Rota 2030 criou 
um incentivo mais interessante 
associado aos impostos diretos, 
impactando no Imposto de Ren-
da (IRPJ) e Contribuição Social 

(CSLL) das empresas do setor. Esse 
incentivo pode gerar incremento 
em 50% caso haja dispêndios com 
P&D considerados estratégicos pelo 
programa. O incentivo do Rota 2030 
começará a ser aplicado a partir de 
janeiro de 2019. 

Vale salientar que, para aderir ao 
programa, os investimentos deverão 
ser classifi cados como despesas ope-
racionais e aplicados em pesquisa 
(contemplando: pesquisa básica 
dirigida, aplicada, desenvolvimento 
experimental e projetos estruturan-
tes) e desenvolvimento (abrangen-
do: atividades de desenvolvimento, 
capacitação de fornecedores, manu-
fatura básica, tecnologia industrial 
básica e serviços de apoio técnico). 

Ainda existe alguma incerteza em 
relação à obrigação de investimento 

em Instituições de Ciência e Tec-
nologia (ICT) e é preciso aguardar 
as regulamentações adicionais que 
defi nirão essa e outras questões, 
como a maneira de acompanhamento 
e formato de prestação de contas. 
Outro ponto importante é que, 
apesar de tratar-se de um incentivo 
ligado diretamente ao investimento 
em P&D, há total sinergia com o 
incentivo já existente no capítulo III 
da Lei 11.196/05, conhecida como 
Lei do Bem, a qual também traz uma 
redução de base do IRPJ e da CSLL 
para as organizações que investem 
em P&D, abrangendo qualquer setor 
de atividade.

Por fi m, é imperativo lembrar de 
que se trata de uma MP e, apesar de 
ter efeito imediato de Lei, ainda pode 
sofrer alterações em comissão mista 

até chegar a votação na Câmera e no 
Senado, podendo até mesmo ocorrer 
desta não ser votada, como foi o caso 
da MP 694/15. No dia 11/07/2018, 
foram recebidas 81 emendas para 
a alteração do texto atual da MP 
843/18, por isso, é essencial conti-
nuar acompanhando o andamento 
do processo nos próximos meses.

De toda forma fi ca cada vez mais 
evidente a importância das compa-
nhias entenderem as premissas dos 
programas de incentivos fi scais e das 
leis de fomento à P&D, para que seus 
projetos tornem-se sustentáveis e a 
inovação seja propulsora da compe-
titividade em todos os segmentos.

 
(*) - É Gerente de Produtos e Serviços da 

F. Iniciativas, consultoria especializada na 
gestão de incentivos fi scais e fi nanciamento à 

Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

Como o Rota 2030 deve impactar na competitividade da indústria brasileira?
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O pretendente: RODRIGO CAMPOS PINHEIRO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/04/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Vidoto Pinheiro e de Maria das Graças Campos 
Pinheiro. A pretendente: CRISTIANA DE MORAES PASSOS DE BARROS, 
divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Bernardes 
Magalhães Paes de Barros e de Virginia Maria de Moraes Passos Paes de Barros.

O pretendente: RODRIGO MENDES, solteiro, profi ssão animador, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 13/05/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de João Mendes Neto e de Maria Lucia Rosa Mendes. A pretendente: NATALI 
FÁTIMA RODRIGUES, solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 30/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacir 
Vagner Rodrigues e de Aurora de Fátima Mola.

O pretendente: RAFAEL LEMGRUBER MATERA DIAS, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Fernandes Matera Dias e de Cecilia Maria Lemgruber 
Matera Dias. A pretendente: JESSICA DO NASCIMENTO FEITOSA, solteira, profi ssão 
engenheira, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/11/1992, residente e domiciliada 
no Rio de Janeiro - RJ, fi lha de Estevam Aguiar Feitosa e de Maria Vilma do Nascimento.

O pretendente: DANILO RIDOLFI PAGGI, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Santo André - SP, no dia 23/09/1985, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Mario Sergio Paggi e de Elisabete Ridolfi  Paggi. A 
pretendente: TUANNY FERNANDA PEREIRA, solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Ubiratã - PR, no dia 17/05/1991, residente e domiciliada no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira e de Tânia Moreira Serutti Pereira.

O pretendente: FABIO BOTTURA PEREIRA, solteiro, profi ssão relações internacionais, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/11/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Gozzo Pereira e de Maria Cristina Bottura Pereira. 
A pretendente: PRISCILA MIONI BALOD, solteira, profi ssão professora de yoga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 03/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Balod e de Giselda Assunta Mioni Balod.

O pretendente: ROKHAN KHAN, nacionalidade paquistanesa, solteiro, profi ssão 
bancário, nascido no Paquistão, no dia 31/12/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Imran Khan Yusafzal e de Zupash Imran. A 
pretendente: MARIAN ELSA HAIDARALI, nacionalidade americana, solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Mission Viejo, Estado da California, Estados Unidos da 
América, no dia 03/09/1994, residente e domiciliada em Newport Coast California, USA, 
fi lha de Mehdi Haidarali e de Mahnaz Wahedi Notash.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: CELSO LUIZ PRUDENTE, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão antropólogo, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/05/1958, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Celino Prudente e de Aparecida Silva Prudente. A 
pretendente: DACIRLENE CÉLIA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão bibliotecária, nascida em Nova Resende - MG, no dia 21/01/1960, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Altamiro Silva e de Celina Magalhães Silva. 

O pretendente: PAUL BURNSIDE, nacionalidade britânica, estado civil solteiro, profi ssão 
planejador fi nanceiro de fretes, nascido em Ballymena - Irlanda do Norte, no dia 11/07/1984, 
residente e domiciliado em Irlanda do Norte, fi lho de Derek Francis Burnside e de Bridget 
Teresa Burnside. A pretendente: TAISE SANTANA DE MACÊDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em Petrolina - PE, 
no dia 27/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Alirio de 
Macêdo e de Benedita Maria Nunes Santana Macêdo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MISKOLCI MACEDO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro da computação, nascido em Caraguatatuba - SP, no dia 
18/05/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Macedo 
e de Andreia Miskolci Macedo. A pretendente: MARINA CAMARGO DE OLIVEIRA 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 08/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Delmar Souza de Oliveira Santos e de Sonia Regina de Camargo Aranha.

O pretendente: RAFAEL DEZAN DE ABREU, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto de Abreu e de Sueli Fátima Dezan 
de Abreu. A pretendente: SARA REIS ARANTES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão bacharel em relações internacionais, nascida em Divinópolis - MG, no 
dia 16/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rozemberg Guimarães 
Arantes e de Ruth Maria Reis Arantes.

O pretendente: LUÍS RHEINGANTZ BARBIERI, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profi ssão comerciante, nascido em Araraquara - SP, no dia 16/10/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Barbieri Filho e de Beatriz Rheingantz 
Barbieri. A pretendente: ALICE CARVALHO CUMPLIDO DE SANT´ANNA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no 
dia 24/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Cumplido 
de Sant´Anna e de Ana Cristina Ribeiro de Carvalho.

O pretendente: ARTUR LEANDRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão tatuador, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/10/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josilene Maria dos Santos Batista. A pretendente: 
FRANCINE LETICIA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/03/1980, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco Rocha e de Selma Machado Trindade Rocha.

O pretendente: THIAGO DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 02/02/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jose da Silva Neto e de 
Vera Alice de Jesus Silva. A pretendente: JÉSSICA CAROLINA DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 14/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Cesar de Jesus e de Lilian de Lima Augusto.

O pretendente: ITALO DE ATOS BERTI, estado civil solteiro, profi ssão radialista, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 14/10/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arary Atos Berti e de Eliana Maria Atos Berti. 
A pretendente: LARISSA DE NATALE GUIDINI, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP no dia 06/09/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Libero Guidini e de 
Liliam de Natale Guidini.

O pretendente: GERSON VENANCIO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 01/02/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gerônimo Pereira e 
de Apparecida Maria Venâncio Pereira. A pretendente: FERNANDA PAULA GON-
ÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP no dia 04/02/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcides Mariano de Oliveira e de Maria Celestina 
Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/10/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Arlindo Souza e de 
Maria Dalva de Souza. A pretendente: MARINÊS GRISCIOLI, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP no dia 03/12/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Griscioli e 
de Inês de Assis.

O pretendente: JUNOT SANTANA LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão rela-
ções públicas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 29/11/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Junot Santana Lima e de Sandra 
Lucia Bernardelli. A pretendente: ROBERTA BRITO SANTANA, estado civil divorciada, 
profi ssão analista de produção, nascida em Itapetinga - BA, no dia 26/05/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoelito Rodrigues Santana 
e de Mariza Brito Santana.

O pretendente: TOMÁS ANTONIO BERNARDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar técnico, nascido em Arujá (Registrado no RCPN de Itaquaquecetuba, 
deste Estado) - SP, no dia 08/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edmilson Alexandre dos Santos e de Manuela Maria Bernardo da Silva. 
A pretendente: RAIMUNDA NONATA GOMES, estado civil solteira, profi ssão cabelei-
reira, nascida em Castelo do Piauí - PI no dia 06/08/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Luiz Gomes e de Maria Cosma Gomes.

O pretendente: RAFAEL MONTEIRO CIOBANA, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em Salto - SP, no dia 24/07/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roque Ciobana e de Marlene Monteiro Ciobana. 
A pretendente: VIVIANE FERNANDES TUKAMOTO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Santos - SP (Registrada no 1º Subdistrito) no dia 06/04/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar Tukamoto e 
de Marizete Fernandes Simões.

O pretendente: FELIPE MOURA PIRES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de PCP, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 04/12/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Cardoso Pires Neto e de Maria Aparecida 
Moura Pires. A pretendente: EVELYN DOS REIS FERREIRA COELHO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP no dia 03/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alex Sandre Ferreira 
Coelho e de Cristina dos Reis.

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
A pretendente: OSWALDO DIB JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido nesta Capital, Jardim América - SP, no dia 05/01/1958, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Dib e de Alice Laghi Dib. A preten-
dente: TATIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Recife - PE (Registrada na 2ª Zona), no dia 04/04/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Rodrigues e de Penha Maria de Oliveira.

A pretendente: DILMA VIEIRA SATO, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 02/12/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Masato Sato e de Terezinha Vieira Sato. A pretendente: GISLENE 
CRISTINA CAMARGO SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão repositora, nascida 
nesta Capital, Santana - SP no dia 28/02/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Abdon Santana e de Maria Rita Camargo Santana.

O pretendente: FABIO FRANCISCO GORSKI PRECCARO, estado civil solteiro, 
profi ssão jornalista, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 30/01/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leofabio Preccaro Filho e de Lilian 
Aparecida Gorski Preccaro. A pretendente: LUIZA TURAZZA DE CARVALHO, estado 
civil solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP no dia 15/07/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel de Carvalho 
Neto e de Daniela Rocha Turazza de Carvalho.

O pretendente: LEONARDO CASTANHEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profi s-
são autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 30/10/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Pereira e de Margarida 
Fátima Castanheira Pereira. A pretendente: KAROLINE SALES SILVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP no 
dia 25/07/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir 
Fernandes Silveira e de Arlisa Sales da Silva.

O pretendente: ISRAEL LATROVA, estado civil viúvo, profi ssão carteiro, nascido nesta Capital, 
Casa Verde - SP, no dia 02/09/1947, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Latrova e de Guilhermina Carreiro Latrova. A pretendente: ANGELA PEREIRA 
DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão técnica de radiologia, nascida no Distrito de 
Aldeia, Comarca de Barueri - SP no dia 27/02/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Petronilo Pereira de Carvalho e de Izabel Silveira de Carvalho.

O pretendente: DANIEL LUCINDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão desenvol-
vedor, nascido em Guarulhos - SP (Registrado no Distrito de Guaianases, desta Capital), no 
dia 15/06/1989, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Olimpio Araujo dos Santos 
e de Elizabeth Lucindo. A pretendente: THANIA ALVES PINTO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar fi nanceiro, nascida nesta Capital, Santana - SP no dia 26/01/1980, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira Pinto e de Maria das Graças 
Alves Pinto. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xada no Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: JONAS DE ASSIS FERREIRA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor de dança, nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 02/12/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Lopes e de Maria Celia de Assis Ferreira. A 
pretendente: LILIANE PERES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão professora de 
dança, nascida em Marília - SP, no dia 28/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laerte David Rodrigues e de Sônia Sueli Peres de Souza Rodrigues.

O pretendente: DJALMA MARCELINO, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 24/11/1962, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Marcelino e de Benedita Aparecida Marcelino. A 
pretendente: ISABEL BRUNO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 04/12/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aurelio Serafi m dos Santos e de Ester Silvestre dos Santos.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 13/12/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vagner de Oliveira e de Monica Mendes de Oliveira. A pretendente: 
BEATRIZ ANYLCE DA SILVIA, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida nesta 
Capital, Indianópolis - SP no dia 25/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Moysés Valdemir da Silva e de Teresinha de Fatima da Silva.

O pretendente: DANIEL SVERSUTI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 12/03/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romeu Sversuti e de Marcia Muritiba de Souza Sver-
suti. A pretendente: GABRIELLE DIAS FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP no dia 26/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Fioravante 
Figueiredo e de Estela de Souza Dias Figueiredo.

O pretendente: HUMBERTO SALOMONE NETO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hugo Eneas Salomone e de Célia Quelhas de Carvalho. A 
pretendente: THALITA DO NASCIMENTO SOARES, solteira, profi ssão decoradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 22/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Oliveira Soares e de Aurineia Julia do 
Nascimento Soares.

O pretendente: ALDO ROMANI NETTO, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 28/10/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ismar Arlindo Grechi Romani e de Rosangela Maria Delfi no Romani. A 
pretendente: DANIELA DIB DA SILVEIRA, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 06/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Borges da Silveira Neto e de Gislaine Dib da Silveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO VILLELA DE ANDRADE NETO, solteiro, 
profi ssão engenheiro de software, nascido em Santo André - SP, no dia 06/12/1982, 
residente e domiciliado no Ipiranga, São Paulo - SP, fi lho de Homero Gomes Villela de 
Andrade e de Isabel Cristina Dallacqua Villela de Andrade. A pretendente: CLÁUDIA 
SEDANO CRESCENTE, solteira, profi ssão tradutora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 07/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter 
Crescente e de Ana Maria Sedano Crescente. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital 
de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RAFAEL BUENO DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/08/1989, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Nelson Bueno de Oliveira e de Maria José Basso de Oliveira. 
A pretendente: AMANDA DA SILVA SOUZA, solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 06/06/1991, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lha de João Figueredo de Souza e de Teresa Maria da Silva Souza.

O pretendente: MAURO CARLOS PICHILIANI, solteiro, profi ssão cientista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 03/08/1980, residente e domiciliado na Vila Albertina, São Paulo 
- SP, fi lho de Nivaldo Carlos Pichiliani e de Dorinda Curvello Pichiliani. A pretendente: 
TALITA CRISTINA PAGANI BRITTO, solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Bauru - SP, no dia 03/10/1987, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Laudino Tadeu Britto e de Vera Lucia Pagani Britto.

O pretendente: CLAYTON IZZO PALANDRANI, divorciado, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Palandrini e de Eliete Aparecida Izzo 
Palandrani. A pretendente: RENATA LOPES ROGO, solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em Tucurui - PA, no dia 07/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Américo Rogo e de Silvia Helena Lopes Rogo.

O pretendente: ROBERTO MARTINHO FRANCO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/05/1989, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Franco e de Marli Rossi Franco. A pretendente: 
NATÁLIA MARIA WAETGE PIRES DE GODOY, solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/12/1990, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Tadeu Pires de Godoy e de Cristina Maria Waetge Pires 
de Godoy.

O pretendente: LEOPOLDO VALENCIA MONTERO, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/11/1988, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de José Leopoldo Silveira Montero e de Claudia 
Valencia Montero. A pretendente: ISABELLE CADIER D’AQUINO E BARONI 
SANTOS, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1990, 
residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Luís Cassio 
D’Aquino e Baroni Santos e de Irene Colette Odile Cadier D’Aquino e Baroni Santos.

O pretendente: JOÃO ANTONIO ZANNI PORTELLA, divorciado, profi ssão economista, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/08/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos de Araujo Portella e de Eleonora Zanni. 
A pretendente: FRANCIANE LOVATI DAL’COL, solteira, profi ssão física, nascida em 
Alegre - ES, no dia 23/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Juvenal Nicolau Dal’Col e de Maria das Neves Lovati Dal’Col.

O pretendente: MOGAR DREON GOMES FILHO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mogar Dreon Gomes e de Iêda Maria Ferreira Pinheiro Gomes. 
A pretendente: NATHÁLIA TESTASECCA ALVES, solteira, profi ssão fi sioterapéuta, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cláudio Viola Alves e de Marcia Testasecca Alves.

O pretendente: BRUNO CANARIM SCALZO, divorciado, profi ssão locutor, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 31/07/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo Scalzo e de Neuza Maria Canarim Scalzo. A pretendente: 
ANNA CAROLINA SIMONE LOBATO CAVALCANTE, solteira, profi ssão 
coordenadora de marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tadeu Lobato Cavalcante e de 
Maria de Lourdes Simone Lobato Cavalcante.

O pretendente: OTTORINO FRANCISCO JOÃO RICCI FILHO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ottorino Francisco João Ricci e de Alice 
Barghigiani de Moraes Ricci. A pretendente: GABRIELA CAJADO JUNQUEIRA, 
solteira, profi ssão relações internacionais, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/10/1988, 
residente e domiciliada em Cerqueira César, São Paulo - SP, fi lha de Renato Strobel 
Junqueira e de Renata Didier Cajado de Oliveira Junqueira. Obs.: Enviado cópia do 
edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DIEGO SIQUEIRA DE ASSUMPÇÃO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/06/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Celso Augusto de Assumpção e de Maria Ines Siqueira de 
Assumpção. A convivente: JULIANA PEREIRA SCOPEL, solteira, profi ssão economista, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 21/01/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Scopel e de Ana Fatima Pereira Scopel. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Entre os eventos adversos graves 
que ocorrem com mais frequência 
estão a infecção generalizada (sep-

ticemia), pneumonia, infecção do trato 
urinário, infecção do sítio cirúrgico, as 
complicações com acessos, os dispositivos 
vasculares e outros dispositivos invasivos, 
lesões por pressão, erro no uso de medi-
camentos e complicações cirúrgicas como 
hemorragia e laceração.

Segundo o anuário, que tem o objetivo 
de mensurar os problemas assistenciais e 
gerenciais que acontecem nas estruturas 
de saúde do Brasil, para sugerir medidas 
de aperfeiçoamento do sistema, entre os 
principais eventos adversos graves cinco 
não contam com qualquer programa de 
prevenção ou combate, tanto no SUS 
quanto na rede privada: parada cardior-
respiratória prevenível; insufi ciência renal 
aguda; aspiração pulmonar; hemorragia 
pós-operatória e insufi ciência respiratória 
aguda.

“Os eventos adversos são inerentes a 

Entre os eventos adversos graves que ocorrem com mais frequência estão a 

infecção generalizada (septicemia).

Eventos adversos graves matam 
6 pessoas a cada hora no Brasil

As mortes decorrentes de eventos adversos graves, ou seja, ocasionadas por erros, falhas 
assistenciais, processuais, infecções ou outros fatores chegaram a seis por hora no Brasil em 
2017, segundo o 2° Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, produzido pelo 
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e pelo Instituto de Pesquisa Feluma, da 
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais

qualquer serviço de saúde, mesmo nos 
melhores e mais sofi sticados sistemas do 
mundo. Não se trata, portanto, de buscar 
culpados, mas, de propor medidas que 
enfrentem o problema. Por isso, propomos 
agenda focada em investimentos em pro-
cessos e controles e em políticas públicas 
de qualidade assistencial e de segurança 
do paciente”, disse um dos responsáveis 
pelo anuário, professor da Pós-graduação 
da Faculdade Ciências Médicas de Minas 
Gerais e diretor do IAG Saúde, Renato 
Couto.

Segundo os dados do anuário, em todo 
o sistema hospitalar do país 54.760 mortes 
foram causadas pelos eventos adversos 
graves, das quais 36.170 poderiam ter sido 
evitadas. De acordo com o superintendente 
executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro, 
é preciso avançar em uma agenda de trans-
parência do sistema de saúde para que os 
usuários possam fazer escolhas melhores.

“No Brasil, temos proporcionalmente 

mais eventos adversos do que outros países 
e, mais grave, a falta de transparência de 
informações de qualidade e desempenho 
impede a comparação entre os prestado-
res, o que é ruim para o sistema e para o 
cidadão. Nosso objetivo está em avançar 
em uma agenda de transparência para 
colaborar para as escolhas de quem usa o 
sistema de saúde”, disse.

O anuário mostrou ainda que os even-
tos adversos graves consumiram R$ 10,6 
bilhões do sistema privado de saúde. 
Segundo os realizadores do documento, 
não foi possível calcular as perdas do SUS 
porque os valores pagos aos hospitais se 
originam das Autorizações de Internações 
Hospitalares (AIHs) e são fi xados nas 
contratualizações, existindo outras fontes 
de receita não operacionais, com enorme 
variação em todo o Brasil.

Segundo Carneiro, um dos principais 
motivos para o desperdício de recursos é o 
modelo de remuneração adotado no Brasil 

para esses prestadores de serviço. “No 
modelo fee-for-service, as organizações 
inseguras, com maior incidência de eventos 
adversos e que apresentam piores índices 
de recuperação da saúde dos pacientes, 
são recompensadas com um aumento 
das receitas pelo retrabalho. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o governo não paga, 
desde 2008, pelos gastos gerados por 14 
tipos de eventos adversos”. 

De acordo com ele, é normal que se os 
gastos foram originados a partir de erros 
do hospital, a própria entidade arque com 
o custo. Cada evento adverso grave deter-
mina a extensão do período de internação 

em média em 14,4 dias (16,4 dias para 
pacientes no SUS e 10,5 dias para pacientes 
na rede privada). A partir daí, em 2017, 
foram consumidos 14,3 milhões de leitos 
por dia em função de eventos adversos, 
dos quais 4,7 milhões em razão de eventos 
adversos graves.

A pesquisa foi feita com base em uma 
amostra de 456.396 pacientes internados 
em hospitais da rede pública e privada ao 
longo de 2017. Os dados foram coletados 
junto a instituições localizadas em muni-
cípios de grande porte e com IDH acima 
da média nacional (ABr).
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