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BOLSAS
O Ibovespa: -2,53% Pontos: 
76.404,09 Máxima estável: 
78.389 pontos Mínima de -2,57% 
: 76.372 pontos Volume: 9,86 
bilhões Variação em 2018: 
0% Variação no mês: -3,56% 
Dow Jones: -0,53% Pontos: 
25.986,92 Nasdaq: -0,26% 
Pontos: 8.088,36 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1536 Venda: R$ 4,1541 
Variação: +0,84% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,24 Venda: R$ 4,34 
Variação: +0,93% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1806 Venda: R$ 
4,1812 Variação: +1,11% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,1070 
Venda: R$ 4,3070 Variação: 
+0,94% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,48% ao 
ano. - Capital de giro, 9,48% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.205,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,53% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 158,200 
Variação: +0,13%.

bro) Cotação: R$ 4,1395 Variação: 
+0,72% - Euro (às 17h36) Compra: 
US$ 1,1672 Venda: US$ 1,1672 
Variação: -0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8470 Venda: R$ 
4,8490 Variação: +0,54% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7930 Ven-
da: R$ 5,0400 Variação: +0,6%.

Futuro: -2,93% Pontos: 76.895 
Máxima (pontos): 78.805 Míni-
ma (pontos): 76.670. Global 40 
Cotação: 725,463 centavos de 
dólar Variação: +0,74%.

“Às vezes eu tenho 
a impressão de 
que meu anjo
da guarda
está gozando
licença-prêmio”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

continuaram decidindo pela 
restrição da terceirização, 
com base no texto do TST. A 
palavra do STF deve servir 
para pacifi car e uniformizar a 
questão na justiça trabalhista 
(AE).

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decla-
rou ontem (30), que a 

terceirização irrestrita é lícita 
e constitucional e vale mesmo 
para processos ingressados 
antes das mudanças feitas na 
legislação em 2017. Por sete 
votos a quatro, os ministros 
decidiram que empresas po-
dem contratar trabalhadores 
terceirizados para desem-
penhar qualquer ativida-
de, inclusive as chamadas 
atividades-fi m. Fica prevista, 
como na legislação atual, a 
responsabilidade subsidiária 
da empresa contratante.

Ao fi nal do julgamento, o 
ministro Luís Roberto Barroso 
esclareceu que a decisão do 
STF não afeta os processos 

 Por 7 a 4, STF decide que 
terceirização irrestrita é 
lícita e constitucional

que já transitaram em julgado. 
A questão foi analisada através 
de duas ações apresentadas 
à Corte antes das alterações 
legislativas de 2017, que autori-
zam a terceirização de todas as 
atividades. Formaram maioria 
os votos dos ministros Celso de 
Mello, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux, Alexandre de Moraes 
e Dias Toffoli. Quatro foram 
contrários, os ministros Rosa 
Weber, Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski e Marco Aurélio 
Mello.

Em seu voto, Celso de Mello 
destacou que a importância da 
possibilidade de terceirização 
irrestrita está no poder da me-
dida “manter e ampliar postos 
de trabalho”, listando uma série 

de vantagens que a autorização 
implica no mercado, como 
a diminuição de custos aos 
negócios. “Se serviços e pro-
dutos de empresas brasileiras 
se tornam custosos demais, a 
tendência é que o consumidor 
busque os produtos no merca-
do estrangeiro, o que a médio 
e longo prazo afeta os índices 
da economia e os postos de 
trabalho”, assinalou Celso.

A ministra Cármen Lúcia tam-
bém defendeu que não há preca-
rização na terceirização de todas 
as funções: “A terceirização 
não é a causa da precarização 
do trabalho nem viola por si a 
dignidade do trabalho”, afi rmou. 
Barroso e Fux, que votaram na 
semana passada, são os relato-
res das duas ações analisadas 

A terceirização, desde que se respeite os direitos dos trabalhadores,

é uma forma de ‘garantir o aumento’ dos empregos.

pela Corte. Uma delas, por ter 
repercussão geral, irá destravar 
cerca de 4 mil processos traba-
lhistas que estavam aguardando 
a palavra do STF. 

As ações em pauta no STF 
contestavam decisões da Jus-

tiça do Trabalho que vedam a 
terceirização de atividade-fi m 
baseadas na súmula 331 do 
TST. A súmula era a única 
orientação em torno do tema. 
No entanto, mesmo após às 
inovações de 2017, tribunais 

O governo do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, fl exibilizou as tarifas 
alfandegárias para importação 
de aço do Brasil e da Coreia do 
Sul e de alumínio da Argenti-
na. Segundo comunicado do 
Departamento de Comércio, 
empresas norte-americanas 
poderão solicitar isenção das 
taxas caso comprovem a falta 
dos dois materiais nos EUA.

Com isso, o aço brasileiro 
poderá entrar nos Estados 
Unidos sem pagar a sobretaxa 
de 25% imposta por Trump, 
mesmo que ultrapasse as cotas 

O Brasil é o país com o maior 
número de mortos por arma 
de fogo no mundo, totalizando 
42 mil casos em 2016, revelou 
uma pesquisa da Universidade 
de Washington, nos Estados 
Unidos. O estudo, intitulado 
“Global Mortality From Fire-
arms”, analisa todas as mortes 
causadas por armas de fogo no 
mundo (homicídios, suicídios 
e incidentes) entre os anos de 
1990 e 2016, baseando-se nos 
dados do Estudo Global da 
Carga de Doenças, programa 
sobre mortalidade realizado 
pela mesma universidade.

A análise afi rma que, nos úl-
timos anos, os mortos por arma 
de fogo no mundo aumentaram, 
e mais da metade dos casos 
(51%) se concentram em seis 
países: Brasil, Estados Unidos, 
México, Colômbia, Venezuela 
e Guatemala. Calcula-se que 
251 mil pessoas morreram por 
armas de fogo em 156 países 
recenseados durante o ano de 

2016, contra 209 mil mortes 
em 1990. 

O Brasil lidera a classifi cação 
de 2016, com 42 mil mortos, 
seguido pelos Estados Unidos, 
com mais de 37 mil. Já o México, 
Colômbia e Venezuela contabi-
lizam entre 10 e 20 mil cada, e 
a Guatemala conta pouco mais 
de 5 mil. No geral, 64% dessas 
mortes foram causadas por 
homicídio (sendo que o Brasil 
contabiliza um quarto desse 
total), 27% por suicídio e 9% 
por incidentes.

De acordo com os pesquisado-
res, a maioria das mortes se deu 
em países onde não há guerra em 
território nacional. “Ainda que 
pelo aumento da população, a 
taxa de mortes a cada 100 mil 
habitantes tenha ligeiramente 
caído, o número absoluto conti-
nua muito alto”, explicou Mohsen 
Naghavi, um dos estudiosos. “As 
mortes por arma de fogo são um 
problema de saúde pública”, 
concluiu (ANSA).

O dado é de uma pesquisa feita pela Universidade de 

Washington.

Rio de Janeiro - À frente do 
Comando Conjunto de opera-
ções da intervenção federal 
do Rio, o general do Exército 
Antonio Barros afi rmou ontem 
(30), que não há “milagre” 
nem “varinha de condão” no 
combate à violência no Estado, 
e chamou os trafi cantes de dro-
gas de “marginais irracionais”. 
Ele atribuiu à imprensa o fato 
de que a sensação de segurança 
da população não melhora na 
proporção de alguns índices 
positivos da intervenção, como 
a diminuição dos roubos. Os 
homicídios subiram.

“Está no patamar que gosta-
ríamos? Claro que não. Quería-
mos que não tivesse uma víti-
ma, um disparo. Mas temos que 
ver o todo. Os problemas estão 
sendo abordados e resolvidos”, 
disse o general a jornalistas 
que foram ao Comando Militar 
do Leste acompanhar visita 
do presidente Michel Temer. 
“Como nós vamos melhorar 

General do Exército, Antonio Barros.

Bolsonaro: ‘Ele está 
tendo coragem de 
elogiar Hitler’

Porto Alegre - Em evento de 
aproximação com o eleitorado 
feminino ontem (30), em Porto 
Alegre, o candidato do PSL à 
Presidência nas eleições 2018, 
Jair Bolsonaro, rebateu as decla-
rações de Ciro Gomes, que na 
véspera o chamou de ‘projetinho 
de Hitler tropical’. “Ele (Ciro) 
diz que Hitler é inteligente. Ele 
está tendo coragem de elogiar 
Hitler, o que já é uma coisa 
bastante complicada”, afi rmou. 

Para Bolsonaro, Ciro é um 
dos culpados por ‘enterrar o 
Brasi’”. “Realmente eu não sou 
tão conhecedor de muita coisa 
quanto ele, que já foi ministro 
do Lula e ajudou a enterrar o 
Brasil nesse caos ético, moral 
e econômico que nos encon-
tramos hoje”, disse. Também 
foi questionado sobre vídeo 
de campanha de Alckmin que 
o ataca indiretamente. A peça 
mostra problemas a serem 
enfrentados pelo próximo 
presidente sendo atingidos por 
projéteis, e termina com o mote 
“não é na bala que se resolve”.

Bolsonaro chamou Alckmin 
de ‘desarmamentista pacifi sta’ 
e provocou o tucano a não andar 
com carro blindado (AE).

Fellipe Sampaio/SCO/STF

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

O impacto dos reajustes salariais terá que ser absorvido por 

meio de cortes em outras áreas.

O impacto nas contas públi-
cas do governo federal com 
o reajuste nos salários dos 
servidores e dos ministros do 
STF deve ultrapassar os R$ 
7,15 bilhões no próximo ano. 
Os dados são do Ministério do 
Planejamento. Durante visita 
ao Rio de Janeiro, na manhã 
de ontem (30), o presidente 
Temer confi rmou que não pre-
tende mais adiar o reajuste nos 
salários dos servidores civis do 
Executivo para 2020.

A suspensão do reajuste para 
2020 havia sido sugerida pela 
equipe econômica e geraria 
uma economia extra de R$ 6,9 
bilhões, segundo o governo. O 
impacto na despesa de pessoal 
vai ocorrer porque o salário de 
ministro do Supremo corres-
ponde ao teto do funcionalismo 
público, o que faz com que 
nenhum servidor receba mais 
do que esse valor. 

Como o teto poderá aumen-
tar, já que os magistrados do 
STF aprovaram um aumento 
de 16% nos próprios salários, 
há cerca de duas semanas, 
ocorrerá um efeito cascata 
benefi ciando milhares de servi-
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O novo imortal 
O cineasta Carlos José Fontes 

Diegues, conhecido como Cacá 
Diegues, foi eleito ontem (30) para 
ocupar a cadeira 7 da Academia 
Brasileira de Letras, fundada por 
Machado de Assis, que pertencia 
ao também cineasta Nelson Pereira 
dos Santos, morto em abril. Diegues 
venceu outros dez candidatos, 
entre eles, a escritora Conceição 
Evaristo e o diplomata Pedro Corrêa 
do Lago. Dos atuais 39 membros, 
apenas cinco são mulheres.

Não há ‘milagre’ nem ‘varinha de 
condão’ na intervenção no Rio

e décadas, não vão ser em três 
meses que vamos resolver. Por 
que será que tem apoio da po-
pulação para a intervenção?”, 
indagou. O comandante con-
clamou a imprensa a divulgar 
os índices em queda, e não só 
os que cresceram. 

Conforme os últimos dados 
divulgados, no mês passado 
houve redução de 29% dos 
crimes contra o patrimônio 
na comparação com julho de 
2017, quando não havia inter-
venção. Os roubos de veículos 
registraram redução de 29%; 
os roubos de carga, 19%; os 
roubos de rua, 12%; os roubos 
seguidos de morte, 46%. No 
entanto, as mortes em ações 
policiais dobraram em relação 
ao mesmo mês em 2017, e os 
homicídios aumentaram 9%. 
“Os índices estão caindo, se a 
sensação não melhora, é por-
que alguém não está fazendo o 
papel de informar, e temos de 
questionar”, disse Barros (AE).

a sensação de segurança se 
não falamos o que está dando 
certo? Será que está tão ruim 
assim que não tem nenhum 
resultado positivo? Tivemos 
400 carros recuperados, mais 
de 1000 barreiras removidas 
(em favelas)”.

A intervenção foi decretada 
em fevereiro e as operações 

integradas com as polícias 
estaduais começaram em abril. 
Barros afi rmou que a situação 
no Rio “não é de normalidade” 
e que os problemas são antigos 
e persistentes. Lembrou ainda 
pesquisa que mostrou que 
66% da população é favorável 
à intervenção. “Quando você 
tem um problema de décadas 

Brasil é o país com o 
maior número de

mortos por arma de fogo

Trump fl exibiliza taxa sobre aço brasileiro
de importação estabelecidas 
pela Casa Branca, estipuladas 
com base na média de volume 
comercializado entre 2015 
e 2017: 100% da média para 
produtos semiacabados e 70% 
para acabados.

O argumento do presidente 
é de que as tarifas servem para 
proteger a “segurança nacional”. 
O governo norte-americano 
também sobretaxou o alumínio 
de diversos países em 10%. As 
medidas fazem parte da guerra 
comercial defl agrada por Trump, 
que mira sobretudo a China e a 
União Europeia (ANSA).

Reajuste de servidores e ministros 
vai custar R$ 7,2 bilhões em 2019

dores que já ganham acima do 
teto, e que terão um desconto 
menor sobre a folha. Apenas 
no Poder Executivo, mais de 
5,7 mil servidores estão nessa 
situação.

Se considerado o “efeito 
cascata” nos demais poderes 
e também nas unidades da 
Federação, as despesas totais 
com salários de servidores 
públicos de todo o país podem 
aumentar em até R$ 4 bilhões, 
segundo projeções de técnicos 
da Câmara e do Senado. No 
Poder Judiciário, o impacto do 

reajuste dos ministros poderá 
ser de R$ 717 milhões ao ano, 
segundo estimativas.

Como a Emenda Constitu-
cional 95 impede o aumento 
de gastos públicos acima da in-
fl ação, o impacto dos reajustes 
salariais terá que ser absorvido 
por meio de cortes em outras 
áreas, como nos recursos 
de custeio, que servem para 
manter os serviços em funcio-
namento, como pagamento de 
água e luz, compra de insumos, 
viagens e manutenção dos ór-
gãos públicos (ABr).
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O pais vivia em 

uma profunda crise 

bancária. Tudo o que 

não se queria era 

uma disputa entre o 

presidente e o supremo 

tribunal.

Para tentar escapar da 
crise que afetava todo 
o sistema econômico e 

gerava milhões de desempre-
gados, o presidente enviou 
para o congresso uma pro-
posta que pedia a população 
que entregasse ao governo 
federal todo ouro que possuía 
reservadamente. A polêmica 
proposta tomou conta do país. 
Dois anos depois a suprema 
corte levou a proposta a julga-
mento. Os juízes se dividiram e 
o judiciário, mais uma vez, foi 
acusado de querer legislar, de 
usurpar o poder do congresso. 
Afi nal era lá que estavam os 
representantes do povo eleito 
e não no tribunal. 

O debate e as paixões se 
acirraram e a proposta foi apro-
vada por cinco votos a quatro. 
Bastaria um único voto de um 
juiz para que toda a proposta de 
recuperação econômica fosse 
lançada por terra. Segundo o 
presidente se isso acontecesse 
a nação seria novamente mer-
gulhada no mais absoluto caos. 
Com efeito os quatro juízes que 
votaram contra argumentavam 
que o direito estabelecido por 
um contrato privado era uma 
cláusula sagrada e que não  
podia ser violado ao sabor 
do poder executivo. Era um 
princípio basilar do capitalismo 
liberal.

Afi nal qual deveria ser o 
papel do Supremo Tribunal ? 
Legislar ou ser o guardião da 
constituição ? Seus membros 
argumentavam que se um 
cidadão, ou uma entidade o 
movimentasse era seu dever 
julgar o pedido e dar uma 
resposta clara e decisiva. Se 
o congresso, através dos seus 
representantes não satisfaziam 
os desejos dos cidadãos, estes 
tinham o direito constitucional 
de apelar para a suprema corte. 
Havia sempre o perigo de uma 
crise com o choque de duas 
instituições fundamentais para 
a democracia e o governo do 
país. 

Sempre que isto acontecia os 
mais cautelosos avisavam que 
este era um risco que não se de-
veria correr sob pena de jogar 
a nação em uma disputa cujo 
desfecho fi nal era imprevisível. 

Os juízes foram acusados pelo 
presidente de ser um cavalo 
que puxava para o lado oposto 
dos cavalos do executivo e le-
gislativo. Os debates ganharam 
amplos espaços na mídia e boa 
parte da população não enten-
dia bem porque os poderes da 
república se digladiavam. 

Afi nal, a constituição garan-
tia ou não o direito da Suprema 
Corte de questionar a consti-
tucionalidade da legislação? 
Isto vinha acontecendo desde 
a fundação do estado nacional 
no século XVIII.

É verdade que temas polê-
micos como o aborto, prisão 
imediata depois de condena-
ção em segunda instância ou 
impedimento dos políticos 
acusados de corrupção não 
faziam parte da pauta do co-
legiado. Ainda assim a corte 
era acusada de funcionar não  
como um órgão judicial, mas 
como uma agência legislativa. 

Talvez a saída para isso fosse 
injetar sangue novo no poder 
judiciário, uma vez que os juí-
zes mais velhos estavam sobre-
carregados e não tinham nem 
tempo, nem saúde para buscar 
os limites da justiça, sem 
interferir em outros poderes 
da república. Talvez instituir 
aposentadoria compulsória 
aos 70 anos, a nomeação de 
novos juízes pelo presidente 
seria o caminho para oxigenar 
o tribunal. 

Essa ideia apresentada 
por Franklin Roosevelt te-
ria bastado para remover 
os magistrados empossados 
anteriormente  por governos 
conservadores, os mais ferre-
nhos críticos do seu programa 
de governo conhecido como 
New Deal. Juízes respeitados 
como Louis Brandeeis, embora 
simpatizasse com as iniciativas 
do presidente, posicionou-se 
contra as tentativas de erodir  
o poder do mais alto tribunal 
do país sob alegação de sobre-
carga de trabalho. 

O congresso não aprovou 
a proposta. Roosevelt aban-
donou o projeto. Foi derro-
tado. Nem mesmo a maioria 
da população apoiava a sua 
proposta. Desse embate fi cou 
claro a missão de cada um dos 
três cavalos. O do judiciário 
manteve a sua autonomia e até 
mesmo a  liberação do aborto 
foi decida pela suprema corte. 
Seria esse um exemplo para 
outras democracias?

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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O alto comissário das Nações 
Unidas para Direitos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, afi rmou 
que a conselheira de Estado de 
Myanmar, Aung San Suu Kyi, 
vencedora do Nobel da Paz em 
1991, deveria “renunciar” por 
não ter impedido o massacre 
contra a minoria muçulmana 
rohingya e ainda ter defendido 
as Forças Armadas birmanesas.

A declaração foi dada à 
“BBC”, às vésperas da saída 
de Hussein do comando do 
Acnudh, que a partir de 1º de 
setembro será chefi ado pela ex-
-presidente do Chile, Michelle 
Bachelet. “Ela [Suu Kyi] estava 
na posição de fazer alguma 
coisa. Ela poderia ter fi cado 
quieta ou, ainda melhor, pode-
ria ter renunciado”, disse o alto 
comissário. Segundo Hussein, 
não havia necessidade de a 
Nobel da Paz ter se comportado 
como “porta-voz” do Exército. 

“Ela poderia ter dito: ‘estou 
preparada para ser a líder do 
país, mas não sob essas condi-

ções. Obrigado, vou renunciar 
e voltar à prisão domiciliar”, 
sugeriu. Suu Kyi passou cerca 
de 16 anos em prisão domiciliar 
durante o regime militar em 
Myanmar, hoje governado ofi -
cialmente pelo civil Win Myint. A 
Nobel da Paz é a líder “de facto” 
do país, mas as Forças Armadas 
continuam exercendo poder e 
infl uência na política birmanesa.

De acordo com a ONU, os 
líderes militares de Myanmar 
tiveram “intenção genocida” ao 
perseguir e massacrar a minoria 
muçulmana rohingya, cujos 
membros são considerados 
“imigrantes” no país, que tem 
maioria budista. Mais de 700 
mil rohingyas tiveram de fugir 
de Myanmar entre agosto e de-
zembro de 2017. A perseguição 
ocorreu sobretudo no estado de 
Rakhine, que faz fronteira com 
Bangladesh. Suu Kyi rechaçou 
as conclusões do relatório da 
ONU e negou a existência de 
uma limpeza étnica em Myan-
mar (ANSA).

OEA convoca 
reunião sobre 
crise migratória

A Organização dos Estados 
Americanos (OEA) convocou 
para o próximo dia 5, em 
Washington, uma sessão ex-
traordinária de seu conselho 
permanente para “examinar a 
crise migratória originada da 
situação na Venezuela”. 

O encontro foi pedido pelo 
secretário-geral da OEA, Luis 
Almagro, já ofendido em diver-
sas ocasiões pelo presidente 
Nicolás Maduro, e também 
reunirá representantes da Or-
ganização Internacional para 
as Migrações (OIM) e do Alto 
Comissariado das Nações Uni-
das para Refugiados (Acnur).

A OIM diz que 1,6 milhão 
de venezuelanos deixaram o 
país desde 2015, em função 
da crise política, econômica e 
social, e 90% dessas pessoas 
fugiram para nações da Amé-
rica do Sul, como Colômbia, 
Peru, Equador e Brasil. A 
emergência humanitária na 
região já é comparada pela 
ONU à crise migratória no Mar 
Mediterrâneo (ANSA).

No fi nal de 2017, havia mais de 25,4 milhões de pessoas refugiadas no mundo.

Mais da metade formada por crianças, 7,4 milhões deles em idade escolar.

Aproximadamente quatro milhões de crian-
ças refugiadas no mundo não frequentam a 
escola, o que representa meio milhão a mais de 
menores de idade sem acesso à educação em 
apenas um ano, denunciou o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados (AC-
NUR) em um novo relatório. O estudo “Inversão 
da tendência: Educação dos Refugiados em 
Crise” publicado pela organização, revela que, 
apesar dos esforços dos governos, do ACNUR e 
organizações parceiras, a matrícula de crianças 
refugiadas na escola não consegue acompanhar 
o ritmo do aumento da população refugiada.

No fi nal de 2017, havia mais de 25,4 milhões 
de pessoas refugiadas no mundo, 19,9 milhões 
das quais estavam sob a tutela do ACNUR. Mais 
da metade desta população era formada por 
crianças, 7,4 milhões deles em idade escolar, 
indicou o relatório. No entanto, apenas 61% 
das crianças refugiadas frequentam o ensino 
fundamental, em comparação com uma taxa 
de matrícula global de 92%. À medida que as 
crianças crescem, esta lacuna se aprofunda, já 
que quase dois terços que vão à escola primária 
não conseguem se matricular no ensino médio.

Apenas 23% delas vão a um instituto de edu-

cação do ensino médio, em comparação com 
uma taxa mundial de 84%, explica o relatório. 
Já no ensino superior, essa lacuna se transforma 
em um abismo, indica a organização da ONU. 
A taxa global de matrículas em instituições de 
ensino superior é de 37%, enquanto apenas 1% 
dos refugiados tem acesso às mesmas oportu-
nidades de educação, um dado que não mudou 
nos últimos três anos. “A educação é um meio 
para ajudar as crianças a curar, mas também é 
essencial para a reconstrução do seu país”, afi r-
mou em comunicado, alto comissário da ONU 
para os refugiados, o italiano Filippo Grandi.

“A escola é o primeiro lugar em meses e até 
anos em que meninas e meninos refugiados 
podem encontrar um pouco de normalidade”, 
manifestou Grandi. “De acordo com as ten-
dências atuais, a menos que se façam investi-
mentos urgentes, outras centenas de milhares 
de crianças refugiadas se juntarão a essas 
estatísticas desanimadoras”, insistiu. A agência 
da ONU pede o estabelecimento das alianças 
mais fortes com o setor privado, organizações 
humanitárias e de desenvolvimento, e governos, 
a fi m de aumentar as soluções sustentáveis 
para a educação de refugiados (Agência EFE).

Dois chineses envolvidos no 
esporte de corridas de pombos-
-correio - que movimenta 
grandes somas de dinheiro 
na China - foram condenados 
por tentar enganar os outros 
competidores levando seus pás-
saros escondidos em um trem 
de alta velocidade para chegar 
primeiro na linha de chegada, 
informa nesta quinta-feira a 
imprensa local. Os condenados, 
de sobrenome Gongo e Zhang, 
foram sentenciados a três anos 
de prisão, depois de ter escon-
dido os pombos em caixas de 
leite para subir com eles em 
um trem e viajar 750 km até 
Xangai (leste), onde estava a 
meta, segundo relatou o jornal 
“Legal Daily”. 

Os organizadores da corrida, 
com saída na cidade de Shan-

A parceria, conhecida como Programa Cbers (sigla em inglês para 

Programa Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres), permitiu a 

produção de cinco satélites sino-brasileiros de recursos terrestres.

A parceria, conhecida 
como Programa Cbers, 
permitiu a produção de 

cinco satélites sino-brasileiros 
de recursos terrestres. O sexto 
equipamento de sensoriamento 
remoto, o Cbers-4A, está pre-
visto para ser lançado no ano 
que vem em Taiyuan, no país 
asiático.

Coordenado pela Agência 
Espacial Brasileira (AEB) e 
pela Administração Nacional 
Espacial da China, o programa 
permitiu o desenvolvimento de 
um sistema completo de sen-
soriamento remoto (espacial 
e terrestre) para fornecimento 
de imagens a ambos os países e 
a mais de 20 nações da América 
do Sul, do sul da África e do 
Sudeste Asiático. O presidente 
da AEB, José Raimundo Braga 
Coelho, destacou a iniciativa 
pioneira de cooperação em 
alta tecnologia entre dois paí-
ses emergentes. “Tínhamos a 
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Em 2019, satélite Brasil-China 
vai monitorar desmatamentos

O governo chinês e autoridades do setor aeroespacial brasileiro celebraram, na quarta-feira (29), na 
Embaixada da China, em Brasília, o 30º Aniversário da cooperação entre os dois países na área de 
satélites

O sexto satélite está em fase 
de testes e é desenvolvido em 
conjunto pelo Inpe e a China 
Academy of Space Technology 
(Cast).

Um dos pontos mais impor-
tantes do programa Cbers é a 
distribuição das imagens ge-
radas pelos satélites, cobrindo 
as áreas ambiental e agrícola, 
e benefi ciando não somente 
os estudantes universitários, 
mas toda a comunidade aca-
dêmica, sendo que mais de 20 
mil instituições brasileiras já 
receberam o material. A coo-
peração entre Brasil e China é 
apenas uma parte do ambicioso 
programa espacial que vem 
sendo executado pela China. 
Nos próximos 20 anos, a China 
pretende enviar um homem à 
lua e uma sonda a Marte. Esta 
sonda, segundo o plano espacial 
chinês, deve retornar à Terra 
com amostra do solo de Marte 
para pesquisas (ABr).

necessidade de desenvolver 
satélites de observação da Ter-
ra. E fomos convidados pelos 
chineses para participar de um 
esforço coletivo”, disse. 

O embaixador chinês Li Jin-
zhang ressaltou que os 30 anos 
da parceria na área espacial é 

“modelo exemplar da coope-
ração Sul-Sul”. Segundo ele, 
“o desenvolvimento conjunto 
de inovação tecnológica traz 
benefícios mútuos”. Para o 
embaixador chinês, o Cbers 
reforça a parceria estratégica 
global entre China e Brasil. 

Cerca de 4 milhões de crianças 
refugiadas estão fora da escola

ONU: Nobel da Paz deveria 
renunciar em Myanmar

Dois chineses são condenados durante
‘corrida de pombo-correio’

Gongo e Zhang foram acusados 
de ter quebrado outras regras 
da competição usando pombos 
de mais de um ano, frente às 
jovens de seus rivais.

A corrida foi disputada em 
abril, e segundo o “Legal Daily” 
os dois vigaristas demoraram 
um ano para planejar tudo. 
Eles domaram os pombos para 
que ao invés de voar desde 
Shangqiu até Xangai, fi zessem 
um outro caminho para um 
local onde eles os esperavam 
para escondê-los e levá-los de 
trem. As pombas deste tipo 
de corridas podem chegar a 
velocidades de voo de até 150 
km por hora, embora não su-
fi ciente para alcançar o ritmo 
dos trem-bala chineses, que 
podem chegar aos 350 km/h 
(Agência EFE).

gqiu (centro do país), come-
çaram a suspeitar quando os 
quatro fi lhotes dos dois treina-
dores conquistaram os quatro 
primeiros lugares da competi-
ção, e com isso Gongo e Zhang 
levaram prêmios no valor de um 

milhão de iuanes (US$ 147 mil). 
Os dois condenados admitiram 
ter usado a rede ferroviária 
chinesa para que seus pombos 
“voassem” mais rápido do que 
outros, e devolveram o dinheiro 
ilegalmente obtido. Além disso, 

As pombas deste tipo de 

corridas podem chegar a 

velocidades de voo de até 

150 km por hora.
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A - Expo Canadá 
Em sua 10º edição, trata-se de um dos principais eventos para quem busca 
uma oportunidade real no Canadá. O evento é gratuito e será realizado no 
próximo dia 15, das 11h às 19h, no Espaço Transatlântico. Além de conversas 
com profi ssionais de diferentes instituições de ensino canadense, oferece um 
ciclo de palestras com temas sobre empregos, desenvolvimento profi ssional, 
graduação, sucesso profi ssional, processos de imigração e empreendedorismo. 
Para participar das palestras as inscrições pelo link (https://www.sympla.com.
br/palestras-expo-canada---15-de-setembro-de-018__328829). Inscrições gra-
tuitas devem ser realizadas previamente pelo site: (www.expocanada.com.br).

B - Indústria do Futuro
“Os Parâmetros da Qualidade em Ano de Transição e de Retomada dos 
Negócios” será o tema do 6º Fórum IQA da Qualidade Automotiva, que 
será realizado no dia 10 de setembro, no Centro de Convenções Mile-
nium. Lideranças de toda cadeia automotiva – montadoras, autopeças, 
concessionárias, distribuidores, ofi cinas, entidades setoriais, consultorias 
e governo – irão participar do encontro para análise e defi nição de estra-
tégias sobre os caminhos da qualidade na indústria do futuro. Promovido 
pelo Instituto da Qualidade Automotiva, o encontro é reconhecido como 
a principal plataforma brasileira de discussão sobre a qualidade no setor 
automotivo. Mais informações: (www.iqa.org.br). 

C - Futuros Líderes 
A Vivo busca jovens no mercado de trabalho para o Programa Trainee Vivo 
2019. A empresa quer conhecer os candidatos respeitando o jeito de ser 
de cada um e vai recrutar jovens transformadores, com espírito de equipe, 
que gostem de um ambiente desafi ador para trabalhar com algo que os 
representa. Os aprovados terão pós-graduação totalmente subsidiada 
pela Vivo na ESPM (em horário de trabalho) e módulo internacional em 
Barcelona. Além disso, o salário e benefícios oferecidos pela empresa são 
compatíveis com o mercado. Os interessados devem fazer suas inscrições 
até o dia 30 de setembro, no site (www.traineevivo.com.br).

D - Mulheres do Agronegócio
Mais uma novidade exclusiva para as participantes do 3° Congresso 
Nacional das Mulheres do Agronegócio. A CNA e a Apex-Brasil, sob 

o guarda-chuva da InterAgro, realizam a primeira rodada de negócios 
exclusiva para mulheres durante o congresso, que acontece nos dias 23 
e 24 de outubro, no Transamerica Expo Center. É um encontro entre 
compradores e vendedores com objetivo de gerar negócios. O objetivo é 
reunir compradores internacionais, empresas comerciais exportadoras e 
produtoras brasileiras das cadeias de café, mel e frutas. Evento exclusivo 
para empreendimentos rurais liderados por mulheres Para participar, as 
produtoras devem se cadastrar no formulário: (http://goo.gl/7FYLqw).

E - Mercado Cambial
No ano daquela que promete ser a eleição presidencial mais imprevisível da 
era democrática, investidores trabalham com os mais diferentes cenários 
possíveis, levando em conta o que cada candidato pode causar de reação 
no mercado. Pensando nisso, a Thomson Reuters Financial & Risk orga-
niza no próximo dia 12, no Sheraton WTC, o 1º Brasil Financial Summit, 
evento que irá reunir analistas e economistas-chefe das mais renomadas 
instituições fi nanceiras e os profi ssionais da marca líder em promoção 
de soluções em tecnologia para o mercado fi nanceiro. Juntos irão apre-
sentar as novidades do mercado fi nanceiro e promover o debate sobre os 
cenários possíveis para a economia com cada candidato. Veja em (http://
fi nancial-risk-solutions.thomsonreuters.info/17SW_FXsummit_Home).

  F - Campeonato de Mecatrônica 
Na engenharia mecatrônica, é preciso dominar áreas como mecânica, 
eletrônica, pneumática, robótica, tecnologia da informação e, baseando-
-se nesta necessidade de mercado, a Festo, multinacional alemã líder 
no mercado de automação industrial, organiza a Competição ‘Festo de 
Mecatrônica’. O evento acontece entre os próximos dias 24 e 28. 
Disputada por equipes compostas de uma dupla de alunos e um pro-
fessor, a prova é dividida em cinco tarefas que testarão conhecimentos 
e habilidades em áreas relacionadas à mecatrônica. As equipes devem 
preencher a fi cha no link (http://goo.gl/forms/dXUM6w8dDkLMfa352) 
até o dia 14 de setembro. Mais informações (treinamento.br@festo.com).

G - Empreendedorismo Contábil
Nos dias 30 e 31 de outubro, será realizado no Transamerica Expo 
Center, o Nibo Conference 2018, maior evento de empreendedorismo 
contábil do país. Com o tema “Transformando o Brasil através do em-

preendedorismo contábil”, o congresso contará com a participação de 
60 palestrantes. Visando estimular e fortalecer o espírito empreendedor 
dos profi ssionais, o evento  reune os melhores empresários contábeis do 
país que têm um objetivo em comum: impedir a falência de mais de duas 
mil empresas por dia no País. Com o tema “A contabilidade do futuro”, 
a refl exão sobre quais serviços os empresários contábeis do futuro vão 
prestar para seus clientes, como eles pretendiam gerenciar seus negócios. 
Mais informações (http://niboconference.com.br/). 

H - Smart Cities
Nos próximos dias 4 e 5, acontece no Centro de Convenções Frei Caneca, 
a 4ª edição do evento nacional ‘Connected Smart Cities’, evento que reune 
diferentes segmentos da sociedade para apresentar e debater ações com 
foco no desenvolvimento das cidades brasileiras, tendo como base os eixos 
temáticos: Economia, Educação, Empreendedorismo, Energia, Governança, 
Meio Ambiente, Mobilidade, Saúde, Segurança, Tecnologia e Inovação e Ur-
banismo. O encontro, que contempla uma programação com destaque para 
temas como Inovação e Empreendedorismo, terá cerca de 300 palestrantes e 
90 painéis, que se apresentarão em 9 palcos simultâneos, além de um público 
de 2 mil pessoas. Mais Informações: (www.connectedsmartcities.com.br).

I - Conhecimento em Administração
O Encoad 2018 - Encontro do Conhecimento em Administração, já tem 
data para acontecer: 27 de setembro, das 8h45 às 21h30, na sede do  
Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP). Cerca de 
33 especialistas ligados às áreas de estudo dos Grupos de Excelência 
do CRA-SP, participam do debate, do compartilhamento de ideias e do 
apontamento de tendências organizacionais e tecnológicas fundamentais 
para a construção da Administração no Mundo Exponencial. Confi ra 
de perto como empresas das diferentes áreas da administração estão 
partindo da linearidade para alcançar o sucesso no mundo onde as tecno-
logias são consideradas meios que resultam em melhores performances. 
Inscrições: (http://www.encoad.com.br/home/).

J - Vida Integrativa
Para quem procura aproveitar o tempo livre para relaxar e recarregar 
as baterias, o Hotel Glória Caxambu preparou uma atração inovadora. 
Entre os próximos dias 7 e 9, acontece um fi nal de semana diferencia-
do, oferecendo uma programação focada em palestras com técnicas e 
dinâmicas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e bem-estar. 
A proposta surgiu a partir da ‘Jornada Vida Integrativa’, que reúne pro-
fi ssionais de diversas áreas para discutir as mudanças necessárias que 
o mundo moderno pede, com uma visão mais integrada do ser humano 
consigo mesmo e seu entorno. Busca transformar e agregar valor a vida 
cotidiana, melhorando a produtividade a partir de maior satisfação e 
abordando inquietações geradas por padrões pré-estabelecidos. Mais 
informações: tel. (35) 3341-9200 (www.hotelgloriacaxambu.com.br).
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A - Expo Canadá 
Em sua 10º edição, trata-se de um dos principais eventos para quem busca 

o guarda-chuva da InterAgro, realizam a primeira rodada de negócios 
exclusiva para mulheres durante o congresso, que acontece nos dias 23 
e 24 de outubro no Transamerica Expo Center É um encontro entre

Falta de tempo é um dos 

três grandes desafi os 

que os empresários 

enfrentam. Os outros 

dois são a difi culdade 

para gerir a equipe e a 

falta de dinheiro.

Dentro desses desafi os, o 
dinheiro é talvez o mais 
comum, porque trata-

-se de uma consequência dos 
outros dois. No entanto, nesse 
momento, gostaria de me focar 
apenas na questão do tempo. A 
base para melhorar a gestão do 
tempo está na atitude e com-
portamento do empresário. 
Falar que “falta tempo” nada 
mais é do que dizer, de maneira 
simples e isenta de culpa, que 
faltou planejamento. 

É por isso que, apesar de 
complexa, a solução não é um 
bicho de sete cabeças. Ela só 
depende do próprio empre-
sário. A maioria até sabe que 
precisa fazer um planejamento 
que englobe todas as suas 
atividades, mas não o faz. 
Reclamar que falta tempo é 
cômodo. Entretanto, o tempo 
não falta a ninguém. Todos 
temos a mesma quantidade de 
horas todos os dias. 

Então, porque alguns con-
seguem fazer tantas coisas 
enquanto outros são impro-
dutivos e deixam sempre algo 
para o dia seguinte? Sim, faltou 
planejamento! O maior bene-
fício de ter organização é que 
é possível enxergar de forma 
completa qual o seu controle 
sobre suas atividades e como 
melhor realizá-las. Nós não 
gerenciamos o tempo, geren-
ciamos o que fazendo no tempo 
que temos. 

Aquela sensação de que o 

tempo está passando rápido 
demais, é um indício de que 
não nos planejamos adequa-
damente para encaixar todas 
as nossas atividades dentro do 
tempo que temos disponível. 
Como consequência, as ativi-
dades se acumulam. Claro que 
há imprevistos, mas também é 
preciso considerá-los na hora 
do planejamento. 

Para um negócio, é recomen-
dado que planejamentos estra-
tégicos sejam feitos com uma 
certa periodicidade. Algumas 
empresas fazem para o ano, 
para o semestre, trimestre. 
Mas, de nada adianta um bom 
planejamento se ele não for 
cumprido. Se isso acontecer, 
com certeza, vai “faltar tempo” 
para fazer algo que deveria 
ser feito.

Outra questão fundamental 
é que, na hora do planeja-
mento, o empresário tenha 
em mente quais são as suas 
tarefas. Querer cuidar e fazer 
tudo nunca dá certo. Todas as 
pessoas precisam ter ciência 
sobre seus papéis, deixando 
ao líder apenas as funções mais 
estratégicas.

Nesse sentido, é importante 
que o empresário saiba exa-
tamente onde seu tempo vem 
sendo empregado. 

Tendo esse conhecimento, 
é possível tomar decisões 
com mais clareza, deixando 
de fazer aquilo que não é da 
sua responsabilidade. Isso 
permite ao empresário saber 
quanto tempo cada atividade 
demanda para que ele possa 
se focar no que realmente traz 
crescimento e desenvolvimen-
to para o negócio.

(*) - É empresário, treinador de 
empresários e sócio da

ActionCOACH São Paulo
(https://acsaopaulo.com.br/).

Denis Luna (*)

A taxa de desemprego do país 
caiu 0,6 ponto percentual e fechou 
o trimestre encerrado em julho em 
12,3%, comparativamente ao trimes-
tre imediatamente anterior (12,9%). 
Ainda assim, o país ainda tem 12,9 
milhões de pessoas desempregadas. 
Os dados fazem parte da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), divulga-
da ontem (30), pelo IBGE. 

Quando comparada ao trimestre 
maio-julho do ano passado, quando 

a taxa de desocupação era de 12,8%, 
a redução na taxa de desemprego 
chegou a 0,5 ponto percentual. Mes-
mo com uma população desocupada 
de 12,9 milhões de pessoas, o núme-
ro signifi ca uma queda de 4,1% em 
relação ao trimestre fevereiro-abril, 
quando a população desempregada 
era de 13,4 milhões. Também é 3,4% 
menor do que quando comparado 
ao mesmo trimestre do ano ante-
rior, quando havia 13,3 milhões de 
desocupados (ABr).

A tendência de elevação da confi ança que vinha ocorrendo desde 

o início do ano passado perdeu fôlego.

O indicador, divulgado 
ontem (30) pelo Ibre 
da FGV consolida os 

índices de confi ança dos quatro 
setores incluídos nas sonda-
gens empresariais produzidas 
pela FGV: indústria, serviços, 
comércio e construção. Dos 
subíndices que formam o indi-
cador, o da Situação Atual caiu 
0,3 ponto em agosto ao atingir 
89,6 pontos, mostrando piora 
na percepção dos empresários 
sobre o momento presente da 
economia.

Já o Índice de Expectativas 
(IE-E), que vinha em queda por 
dois meses consecutivo, subiu 
0,5 ponto alcançando 98,1 pon-
tos. “Em ambos os casos, torna-
-se evidente que a tendência de 
elevação da confi ança que vinha 
ocorrendo desde o início do ano 
passado perdeu fôlego ao longo 
do primeiro semestre”, avalia 
a FGV. A maior queda no mês, 
entre os subíndices setoriais, 
foi a do Índice de Confi ança da 
Construção, que recuou 1,6 
ponto e continua apresentando 

Índice que reajusta aluguéis acumula alta de 6,66% no ano e de 

8,89% nos últimos 12 meses.

A infl ação, medida pelo Índice 
Geral de Preços- Mercado (IGP-
-M), que serve para o reajuste 
dos aluguéis, fechou agosto com 
alta de 0,19 ponto percentual, ao 
passar de 0,51% para 0,70% de 
julho para agosto. Com o resulta-
do, divulgado ontem (30), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia, da Fundação 
Getulio Vargas (Ibr –FGV), o 
IGP-M passou a acumular alta 
de 6,66% no ano e de 8,89% nos 
últimos 12 meses.

Em agosto do ano passado, 
o índice havia subido 0,10% e 
acumulava queda de 1,71% em 
12 meses. O resultado de agosto 
refl ete alta de preços nos três 
subíndices que compõem o IGP-
-M, o dos preços ao produtor, que 
responde por 60% do IGP-M; o 
dos preços ao consumidor, 30% 
da composição da infl ação; e o 
dos custos da construção, 10%.

A principal infl uência para a 
alta veio do Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), que 
passou de 0,50% em julho para 
1,0% de julho para agosto.

O grupo que mais contribuiu 

Uber quer lançar 
táxis voadores no 
Brasil

A multinacional Uber pretende 
expandir o seu projeto de táxis 
voadores para além das frontei-
ras norte-americanas, levando-o 
para outros cinco países: Brasil, 
França, Índia, Japão e Austrália. 
Esses são os mercados que a 
empresa está considerando para 
o pojeto “Air”, que prometeu lan-
çar em Los Angeles e em Dallas 
a partir de 2020.

O anúncio chegou durante um 
evento no Japão sobre transpor-
te aéreo, em que tantas outras 
companhias estão desenvolven-
do projetos de carros voadores, 
como a Boeing e a Airbus. O Uber 
Air tem a intenção de lançar voos 
demonstrativos nos próximos 
dois anos e um serviço de táxis 
voadores a pagamento até 2023. 
A companhia anunciou também 
que estenderá a experimentação 
para drones de entrega no pró-
prio serviço Uber Eats.

A notícia, reportada pelo 
site “The Verge”, chega em um 
momento no qual a empresa 
norte-americana busca diver-
sifi car as suas modalidades de 
transporte usando bicicletas e 
scooters elétricas.  Além disso, 
na última segunda-feira (27), 
a fabricante japonesa Toyota 
anunciou um investimento na 
Uber de U$ 500 mil, como par-
te de um acordo para que um 
carro autônomo, sem motorista, 
seja desenvolvido em conjunto 
entre as empresas (ANSA).
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Índice de Confi ança Empresarial 
permaneceu estável em agosto

O Índice de Confi ança Empresarial (ICE) fi cou praticamente estável em agosto, ao variar 0,1 ponto e 
alcançar 91,6 pontos

pontos perdidos no trimestre 
anterior. Ao estacionar em um 
patamar baixo, estes indicado-
res sugerem que a economia 
continua evoluindo muito 
lentamente, provocando de-
sânimo no meio empresarial e 
afetando as expectativas”. Para 
ele, esta situação difi cilmente 
vai melhorar antes do fi m do 
processo eleitoral. “Diante 
de um quadro de incertezas 
internas e externas, é difícil 
imaginar que a confi ança suba 
de forma consistente até o fi nal 
de outubro, quando termina o 
período eleitoral”.

Apesar da estabilização do 
índice de confi ança entre julho 
e agosto, houve alta da confi ança 
em 51% dos 49 segmentos que 
integram o ICE. Considerando-
-se médias móveis trimestrais, 
a proporção de segmentos em 
alta aumentou pelo segundo mês 
consecutivo, para 47% do total.

Para a edição de agosto de 
2018, foram coletadas informa-
ções de 4.964 empresas entre 
1º e 24 de agosto (ABr).

o pior resultado entre os quatro 
setores.

Pelo segundo mês consecuti-
vo, a variação positiva do Índice 
de Confi ança de Serviços, que 
subiu em agosto 1,5 ponto, 
exerceu a maior contribuição 
para a alta do índice agrega-
do. O Índice de confi ança do 
Comércio avançou 1,1 ponto, 

enquanto o da Indústria caiu 
0,4 ponto. Para o superinten-
dente em Estatísticas Públicas 
da FGV, Aloisio Campelo Jr., 
a lenta evolução da economia 
vem provocando desânimo 
entre os empresários. 

“No bimestre julho-agosto, 
a confi ança empresarial recu-
perou apenas um dos quatro 

Infl ação que reajusta aluguéis 
acumula alta de 8,89%

para a alta do IPA em agosto foi 
o de Matérias-Primas Brutas, 
que foi de 0,70% em julho para 
2,61% em agosto, uma alta de 
1,91 ponto percentual. Contri-
buíram para o avanço da taxa 
do grupo os seguintes itens: 
milho em grão, que passou de 
uma defl ação (infl ação negativa 
de 9,53% para uma infl ação de 
3,68%; minério de ferro (-1,50% 
para 3,35%) e soja (em grão) 
(-1,03% para 2,80%).

O item Bens Finais, que em 
julho havia fechado com defl a-
ção de 0,15%, encerrou agosto 
com infl ação negativa de 0,12%. 
No sentido contrário, o Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) 
contribuiu para que o IGP-M 
não fosse ainda maior, a ter seus 
preços reduzido de 0,44% para 
0,05% em agosto. Já o Índice Na-
cional de Custo da Construção 
(INCC) subiu 0,30% em agosto 
contra 0,72% em julho (ABr).

Desemprego cai, mas ainda 
abrange 12,9 milhões de pessoas
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A tragédia
do desemprego

O horizonte cinzento 

não permite vislumbrar 

ainda um bom futuro 

para o País

No conjunto de propostas 
apresentadas até o mo-
mento, os candidatos 

à Presidência da República 
discorrem desde o sexo dos 
anjos à privatização de empre-
sas estatais ou ao armamento 
da população para enfrentar 
a criminalidade. Estranho, 
mas nenhum deles mostrou 
qualquer preocupação com o 
desemprego, um dos maiores 
fl agelos atualmente no Brasil, 
deixando sem esperança mais 
de treze milhões de trabalha-
dores e suas famílias.

De forma genérica, diz-se 
que o crescimento econômico 
facilitará a abertura de mais va-
gas no mercado de trabalho. É 
um processo demorado. O fato 
é que nenhum se aprofunda no 
assunto ou mostra disposição 
para enfrentar o maior proble-
ma do desemprego: o excesso 
de carga tributária sobre a 
folha de pagamento das em-
presas, o que leva o empresário 
a pensar duas vezes antes de 
abrir uma vaga.

Tudo o que a tecnocracia 
promove é no sentido de 
aumentar a arrecadação, sem 
se importar muito com as 
consequências, com o apoio 
de sucessivos governos in-
sensíveis ao problema. E o 
resultado lógico é um modelo 
fi scal esquizofrênico, o que 
leva a uma das mais altas cargas 
tributárias do planeta. O Brasil 
tem a sexta maior alíquota de 
imposto para empresas entre 
130 países pesquisados, segun-
do um levantamento da KPMG 
Internacional. A carga tributá-
ria no Brasil chega a 34%.

Desde que a Constituição 
de 1988 entrou em vigor, mais 
de cinco milhões de normas 
foram criadas para reger a vida 
do cidadão brasileiro, entre 
emendas constitucionais, leis 
delegadas, complementares e 
ordinárias, medidas provisó-
rias, decretos e normas com-
plementares e outros. Ou seja, 
foram publicadas, em média, 
mais de 782 normas por dia 
nos âmbitos federal, estadual 
e municipal.

E boa parte delas para ar-
rochar mais ainda o caixa das 
empresas. É importante des-
tacar que o setor de Serviços 
responde no todo por mais da 
metade dos empregos formais 
no Brasil e, assim como no 
resto do mundo, desempenha 
um papel fundamental no elo 
das cadeias produtivas.

Por isso, sabemos bem que a 
situação é dramática. A força 
de trabalho no Brasil é compos-
ta por 159,2 milhões de pesso-
as. Ao decompor essa massa, 
enxergamos uma tragédia. 
Para começar, o contingente 
de pessoas que não trabalha 
nem procura emprego somou 
65,6 milhões no segundo tri-
mestre deste ano, segundo o 
último levantamento do IBGE. 
É o maior número de pessoas 
inativas desde 2012.

A quantidade de trabalha-
dores com carteira assinada 
atingiu o seu menor patamar 
no início do ano, com 32,8 
milhões. O número de pessoas 
desempregadas continua no 

patamar dos 13 milhões. Na 
composição geral do quadro, 
os informais somados chegam 
a 37 milhões, formados princi-
palmente pelos empregados 
sem carteira assinada (10,7 
milhões) e pelos que traba-
lham por conta própria (22,9 
milhões).  

Ou seja, ao estrangular as 
empresas, o governo está 
empurrando a mão de obra 
para o suplício da informali-
dade. E nesse mundo não há 
exames médicos de admissão 
e demissão, repouso semanal 
remunerado (uma folga por 
semana), 13º salário, férias 
de 30 dias com acréscimo de 
1/3 do salário, vale-transporte 
ou vale-refeição, licença-
-maternidade ou paternidade, 
Fundo de Garantia, horas-ex-
tras, adicional noturno, aviso 
prévio em caso de demissão, 
seguro-desemprego e outros 
benefícios.

Tudo o que os funcionários 
das empresas de Terceirização 
e do Trabalho Temporário 
têm assegurados por lei. Sem 
contar que o setor ainda abre 
oportunidades para jovens e 
idosos, os que mais sofrem com 
esse quadro geral de desalento. 
Apesar disso, em vez de incen-
tivar a abertura de vagas, o 
sistema em vigor desestimula. 
Como no caso da Terceirização 
e do Trabalho Temporário que, 
desde 2002, com a entrada em 
vigor do regime de não cumu-
latividade do PIS e da Cofi ns, 
viram seus custos com ambas 
as contribuições aumentarem 
em mais de 150%.

A soma de suas alíquotas 
saltou de 3,65% sobre a receita 
total bruta para 9,25%. Assim 
como outros segmentos de em-
prego de mão de obra massiva, 
como informática, telemarke-
ting e segurança - já benefi cia-
dos por regimes específi cos à 
sua natureza -, as empresas 
de Trabalho Temporário e de 
Terceirização também deman-
dam uma estrutura tributária 
diferenciada, pois operam com 
baixíssimas margens de lucro 
e o maior peso de seus custos 
está no pagamento dos salários 
e encargos sociais.

No regime da não cumulativi-
dade elas nem podem usufruir 
do benefício do abatimento de 
insumos ou materiais, já que 
são itens pouco relevantes em 
sua realidade de gastos. Ou 
seja, essas empresas convivem 
há 16 anos com um regime 
distorcido e extorsivo. Pelo nú-
mero de obstáculos colocados 
no caminho de sua evolução e 
pela falta de sensibilidade para 
removê-los, o horizonte se 
torna mais obscuro para quem 
se dedica à criação de vagas 
no mercado de trabalho, com 
todos os benefícios aos traba-
lhadores garantidos por lei.

É preciso que os candidatos 
à Presidência sejam ao menos 
solidários com o drama de 
uma quantidade enorme de 
brasileiros e ponham seus 
olhos em soluções concretas 
para quem quer trabalhar de 
forma decente e sustentar suas 
famílias com dignidade. Não 
deve ser um item de programa: 
é prioridade absoluta.

(*) - É presidente da Fenaserhtt 
(Federação Nacional dos Sindicatos 

de Empresas de Recursos Humanos, 
Trabalho Temporário e Terceirizado) e 
do Sindeprestem (sindicato estadual 

paulista do setor).

Vander Morales (*)

Até agora, 34 partidos políticos já tiveram os 

recursos liberados pelo TSE.

Duas semanas após o início ofi cial da cam-
panha eleitoral, oito dos 13 candidatos à 
Presidência da República declararam ao TSE 
que arrecadaram R$ 71,5 milhões. O maior 
volume - 60,9% - é do tucano Geraldo Alckmin, 
que informou ter recebido R$ 43,4 milhões 
da direção nacional do PSDB. A menor arre-
cadação declarada, até o momento, foi a do 
candidato João Goulart Filho (PPL): R$ 1.800 
de fi nanciamento coletivo.

O candidato do MDB, Henrique Meirelles, 
informou uma doação própria de R$ 20 milhões 
e gastos de R$ 50 mil, com o impulsionamento 
de conteúdos na internet. Meirelles declarou 
um patrimônio total de R$ 377, 5 milhões. A can-
didata Marina Silva arrecadou R$ 5,6 milhões, 
sendo a maior parte (R$ 5,8 milhões) repassada 
pela direção nacional do partido. Pouco mais 
de R$ 171 mil são de fi nanciamento coletivo e 
R$ 15 mil de doação individual.

O Pode transferiu R$ 3,2 milhões para a 
campanha do candidato Alvaro Dias, que 
arrecadou mais R$ 510 mil de doações in-
dividuais. A maior parte foi doada pelo pro-
fessor Oriovisto Guimarães, empresário do 
setor de educação que disputa uma cadeira 
no Senado pelo Paraná. À Justiça Eleitoral, 
Guimarães declarou um patrimônio de R$ 
240 milhões.

O candidato João Amoêdo (Novo) arreca-
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Ao todo, 62 candidatas se 
cadastraram para tentar 
ocupar as 54 cadeiras em 

disputa em outubro, conforme 
dados do TSE. Em 2014, quan-
do a renovação foi de um terço 
das 81 vagas, e em 2010, quando 
também estavam em disputa 54 
lugares no Senado, o número 
de candidatas mulheres se 
manteve praticamente estável: 
em 2010, foram 36 candidatas 
registradas e, há quatro anos, 
35 concorreram no pleito.

Uma novidade nas eleições 
de 2018 é a candidatura da 
primeira mulher trans ao cargo 
de senadora: Duda Salabert 
concorre a uma das duas vagas 
ao Senado por Minas Gerais. 
Desde março, o TSE autorizou 
candidatos transgêneros a uti-
lizar seu nome social nas urnas 
e atualizar sua identidade de 
gênero no Cadastro Eleitoral.

Apesar do crescimento do 
número de mulheres, a partici-
pação feminina ainda é pequena 
se comparado com o número 

O Parque Nacional de São 
Joaquim, no estado de Santa 
Catarina, poderá ter seus limites 
redefi nidos e o nome alterado 
para Parque Nacional da Serra 
Catarinense. É o que determi-
na o projeto em tramitação na 
Comissão de Meio Ambiente do 
Senado. A iniciativa é do senador 
Dalírio Beber (PSDB-SC).

Com a proposta, o Parque da 
Serra Furada e o Eco Museu da 
Serra do Rio do Rastro serão 
excluídos dos limites do Parque 
Nacional de São Joaquim. Além 
disso, a nova demarcação irá 
liberar o uso da via que corta o 
parque, ligando os municípios 
de Urubici e Bom Jardim da 
Serra, possibilitando a criação 
de uma rodovia cênica.

De acordo com o autor do 
projeto, o traçado do Parque de 
São Joaquim foi erroneamente 
incluído na Lei 13.273, de 2016, 
em pontos específi cos. Além dis-
so, o senador ressaltou que os li-
mites especifi cados na legislação 
não condizem com o desejo dos 
cidadãos residentes na região. “O 

Aposentadoria 
especial para 
condutor de 
ambulância 

O projeto que concede apo-
sentadoria especial aos con-
dutores de ambulância pode 
ser analisado pelo Plenário do 
Senado neste semestre. O pro-
jeto, acatado pela Comissão de 
Direitos Humanos, no entanto, 
aguarda votação de um reque-
rimento que tramita apensado 
ao projeto para que possa ser 
apreciado pelos parlamentares.

Trata-se de requerimento 
do senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), que soli-
cita dados do Ministério da 
Fazenda sobre as estimativas 
de impacto orçamentário e 
fi nanceiro, em atendimento a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
“Como se observa no trâmite da 
matéria, não houve instrução, 
em nenhuma das instâncias 
desta Casa, quanto ao impacto 
orçamentário e fi nanceiro da 
proposta, destacadamente no 
âmbito da seguridade social 
e da Previdência”, justifi ca o 
autor do requerimento.

A proposta traz como justifi -
cativa a necessidade de tutelar 
a saúde desses trabalhadores 
que fi cam em contato perma-
nente com agentes nocivos, 
tais como carnes, glândulas, 
vísceras, sangue, ossos, couros, 
pelos e dejetos de portadores 
de doenças infectocontagiosas 
(brucelose e tuberculose, por 
exemplo). O relator da matéria, 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
acatou emenda da senadora 
Ângela Portela (PDT-RR) 
para substituir a expressão 
“motoristas de ambulância” por 
“condutores de ambulância”.

O senador Eduardo Amorim 
(PSDB-SE) destacou ainda o 
estresse diário da profi ssão de 
condutor de ambulância, não 
apenas por conduzirem um 
automóvel, mas sobretudo por 
ser um veículo em que a veloci-
dade signifi ca a garantia da vida 
do paciente. O senador Jorge 
Viana (PT-AC) acrescentou que 
motorista é o tipo de profi ssão 
em que a pessoa passa 30 ou 
40 anos exercendo o mesmo 
ofício. No caso de ambulâncias, 
observou, todo esse período é 
marcado por muito estresse 
(Ag.Senado).

Ao todo, 62 candidatas se cadastraram para tentar ocupar as 54 cadeiras em disputa em outubro, 

conforme dados do TSE.

Do mirante do Morro da Igreja se avista a Pedra Furada, uma 

das atrações da serra catarinense.

W
al

de
m

ir 
B

ar
re

to
/A

g.
Se

na
do

IC
M

B
io

A Câmara analisa o projeto do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que facilita 
a entrada de pessoas armadas em voos do-
mésticos da aviação civil, desde que tenham 
portes de arma válidos. Segundo a proposta, 
dentro do avião o cidadão poderá ter acesso 
imediato à arma e usá-la se houver necessidade 
em qualquer momento do voo. O deputado 
argumenta que o objetivo é combater ações 
criminosas e terroristas.

O texto prevê que, ao se apresentar para o 
embarque, o passageiro simplesmente comuni-
cará o fato de estar armado à companhia aérea, 
que não poderá exigir nenhum documento nem 
pedir informações sobre a arma e as munições. 
O comandante da aeronave será informado 
sobre o fato. A Polícia Federal é que terá a 
responsabilidade de conferir se o registro e o 
porte da arma estão regularizados. 

O deputado Eduardo Bolsonaro afi rma que 

a política de desarmamento adotada pelo País 
nos últimos anos, “pautada no politicamente 
correto”, causou um crescimento dos índices 
de criminalidade ao deixar os cidadãos sem 
possibilidade de defesa. “O porte de arma de 
fogo é um direito a ser exercido por quem 
tenha real necessidade e atenda aos requi-
sitos da legislação em vigor, sem exigências 
demasiadamente restritivas”, ressalta o autor 
do projeto (Ag.Câmara).

O comerciante que se propuser 
a aceitar cheque como forma 
de pagamento somente poderá 
recusá-lo em duas situações: se o 
nome do emitente estiver em algum 
cadastro de serviço de proteção ao 
crédito ou se o consumidor não for 
o dono do cheque e titular da conta 
corrente. O tempo de abertura de 
conta no banco não pode ser motivo 
de recusa pelo estabelecimento 
comercial.

As regras estão no projeto da 
Câmara que pretende normatizar 
os pagamentos com cheque no 
comércio. O texto está pronto 
para ser analisado na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado. 
Apresentado pelo deputado Vini-
cius Carvalho (PRB-SP), impõe 
ao comerciante a obrigação de 
receber cheques, se não houver 

no estabelecimento a informação 
visível indicando que tal modalida-
de de pagamento não é aceita no 
local. Porém, o texto não torna o 
recebimento uma obrigação.

“Ainda que o projeto torne a 
aceitação de cheques regra táci-
ta, vale destacar que não obriga 
os estabelecimentos comerciais 
a aceitarem o pagamento com 
cheque, uma vez que apenas exige 
que a recusa em aceitar tal forma 
de pagamento seja informada de 
forma clara e ostensiva”, esclarece 
o relator da proposta, senador Pe-
dro Chaves (PRB-MS). O projeto 
visa impedir que o consumidor seja 
discriminado e também proteger 
os estabelecimentos comerciais 
de tentativas de fraudes e de re-
cebimento de cheques sem fundos 
(Ag.Senado).

Eleições têm recorde de mulheres 
candidatas ao Senado, mas 

desigualdade persiste
O número de mulheres que concorrem por uma vaga no Senado em 2018 é maior do que nas duas 
últimas eleições

de homens que concorrem ao 
Senado. No total, 353 candida-
tos buscam assento na Casa. 
Desses, 291 são homens, o que 
representa 82,4% das candida-
turas, contra 17,6% do gênero 
feminino. A proporção mudou 
pouco desde 2010, quando 
86,8% dos candidatos eram 

homens e 13,2% mulheres.
Para os cargos majoritários 

– presidente, governadores 
e senadores – não se aplica a 
exigência do mínimo de 30% 
de candidatos de cada gênero, 
como determinado pela Lei das 
Eleições para cargos propor-
cionais. O prazo para registro 

de candidaturas terminou no 
15 dia de agosto. As candida-
turas aguardam julgamento e 
podem vir a ser impugnadas. 
A Justiça Eleitoral tem até 17 
de setembro para analisar e 
julgar eventuais recursos dos 
registros, o que pode alterar as 
estatísticas (Ag.Senado).

Presidenciáveis arrecadaram 
R$ 71,5 milhões, mostra TSE

dou R$ 495 mil, sendo R$ 308 mil de fi nancia-
mento coletivo, R$ 143 de doações individuais 
e R$ 43,9 mil repassados pelo partido. O 
presidenciável Ciro Gomes (PDT) declarou 
R$ 53,6 mil de fi nanciamento coletivo. A 
candidata Vera Lúcia (PSTU) informou que o 
partido repassou R$ 50 mil para a campanha, 
sendo R$ 27,4 mil usados para a produção 
de material impresso.

Neste ano, a principal fonte de fi nanciamento 
das campanhas eleitorais é o fundo de R$ 1,7 
bilhão criado para essa fi nalidade. Até agora, 
34 partidos políticos já tiveram os recursos 
liberados pelo TSE. O partido Novo decidiu 
não utilizar os recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC) (ABr).

Parque Nacional de S.Joaquim com 
demarcação e nome alterados

que se pretende com este projeto 
é apenas pacifi car os interesses 
de milhares de famílias que vivem 
há muitos anos sobre aquela 
terra e tiram o sustento de seus 
familiares sobre aquele pedaço 
de chão”, justifi cou Dalírio no 
texto do projeto.

Segundo levantamento feito 
pela Associação Vizinhos do 
Morro da Igreja, a delimitação 

implantada em 2016 impactou 
negativamente na vida de 
2.500 pessoas. O projeto está 
sendo relatado pelo senador 
Valdir Raupp (MDB-RO), que 
ainda não tem data defi nida 
para entregar o parecer. Se for 
aprovado sem recurso para ser 
apreciado em Plenário, segue 
diretamente para análise da 
Câmara (Ag.Senado).

Projeto regulamenta pagamento 
com cheque no comércio

Porte de arma em voos domésticos
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CONTRATAR MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
Empresa pode contratar mão de obra temporária pelo período de 04 
meses? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE USAR O MODELO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PARA RESCISÕES ACIMA DE UM ANO MESMO O ACERTO NÃO 
SENDO NO SINDICATO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas orien-
ta-se que nos casos em que não haverá a homologação que 
seja utilizado o Termo de Quitação.

SOMA DE TODAS AS REMUNERAÇÕES
Funcionários com mais de um vínculo empregatício, o recolhimento 
do INSS será somado. Quando receber menos que um salário mínimo 
federal, deve completar o recolhimento? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE MÍNIMO DE INTERVALO
Para jornada de trabalho que excedam 06 horas, mas não ultrapasse 
07 horas, qual o limite mínimo de intervalo? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A MÉDIA DO SALÁRIO MATERNIDADE, DEVE SER ABATIDA DA SEFIP?
O salário maternidade corresponderá a remuneração mensal da empre-
gada. Quando há variação salarial, deverá ser feita média salarial dos 
últimos 6 meses conforme prevê o artigo 393 da CLT. O valor percebido 
como média salarial, será pago à título de salário maternidade e 
compensado normalmente em SEFIP depois de pago ao trabalhador.

PAGAR O PLR PARA APRENDIZ E ESTAGIÁRIO
Empresa pode pagar para aprendizes e estagiários semestralmente 
em folha o valor correspondente ao PLR? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

CNPJ 62.149.000/0001-05
Edital para eleição ao Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários

Públicos do Estado de São Paulo
O Presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, Faz Público
que a eleição para renovação parcial do Conselho Deliberativo, correspondente a 25
(vinte e cinco) membros, para o mandato de 2019 a 2024, realizar-se-á no dia 08 de
dezembro de 2018, na Sede Social, à rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 1º. andar,
das 9h às 17h, exceto quanto à votação dos associados do Interior que se realizará
de conformidade com o artigo 28 e seguintes do Regimento Eleitoral. Torna público,
ainda, que as inscrições dos candidatos serão recebidas no período de 03 de se-
tembro a 03 de outubro de 2018, no horário das 9h às 17h, no 8º andar do mesmo
prédio na sala da Secretária da Presidência, exceto sábados, domingos e feriados,
respeitando o disposto do artigo 104 do Estatuto Social. E, para conhecimento de
todos os interessados, publica-se o presente Edital, afixando-se cópia nas depen-
dências sociais da Capital, Unidades Regionais e Unidades de Lazer, no prazo legal.
São Paulo, 31 de agosto de 2018. a) Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente.

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

CNPJ 62.149.000/0001-05
Edital

O Presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, Faz Público que
foram escolhidos para Superintender a eleição do Conselho Deliberativo, que se reali-
zará no dia 08 de dezembro de 2018, na sede social, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155 - 1º. andar, no horário das 9h às 17h, de acordo com o disposto no artigo 104,
daquele diploma, os seguintes senhores: Pela Diretoria Executiva: Sérgio Ciquera
Rossi (efetivo) e Clóvis Carpentieri (suplente); Pelo Conselho Deliberativo: Antonio
Bento de Melo (efetivo) e Paulo Massaru Uesugi Sugiura (suplente). Pelo Conselho Fis-
cal: Alexandre Teixeira Carsola (efetivo) e Maria Neuza de Oliveira (suplente). E, para
conhecimento de todos interessados, publica-se o presente Edital, afixando-se cópia nas
dependências sociais da Capital, Unidades Regionais e Unidades de Lazer, no prazo legal.
São Paulo, 31 de agosto de 2018. a) Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente.

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

CNPJ 62.149.000/0001-05
Edital de Eleições para Cargos da Diretoria Executiva e  Conselho Fiscal da

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, usando das disposições que lhe são conferidas pelo Estatuto
Social, Faz Público que as eleições para os cargos de Presidente, 1º. e 2º. Vice-Presi-
dentes, Diretor Econômico-Financeiro, 1º. e 2º. Tesoureiros e membros do Conselho Fis-
cal correspondente ao triênio 2019/2021, serão realizadas no dia 29 de novembro de
2018, pelo Conselho Deliberativo, em Sessão Extraordinária Pública, conforme artigos
43 à 46 (Regimento Especial) e artigos 99 e 100 e seus respectivos parágrafos (Esta-
tuto Social), a iniciar-se às 15h30, na sede social, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
- 3º. andar. Torna público, ainda, que as inscrições dos candidatos serão recebidas até
o dia 29 de outubro de 2018 (Regimento Especial artigo 44), no período das 9h00 às
17h00, no 4º. andar do mesmo prédio na sala da Secretaria do Conselho Deliberativo,
exceto aos sábados, domingos e feriados. E, para conhecimento de todos os interessa-
dos, publica-se o presente Edital, afixando-se cópia nas dependências sociais da Ca-
pital, Interior e da Grande São Paulo, no prazo legal. São Paulo, 31 de agosto de 2018.
a) Ruy Galvão Costa - Presidente do Conselho Deliberativo.

Gerir uma empresa é uma 

tarefa complexa, cheia 

de variáveis mutáveis e 

de opções de modelos de 

gestão. Justamente por 

isso, há tantas chances e 

maneiras de errar.

Como empresários, quan-
do nos deparamos com 
um modelo de gestão, 

ainda novo ou pouco comentado 
no mercado, muitas dúvidas 
surgem. As mais recentes 
são sobre o modelo de gestão 
compartilhada, que nada mais 
é do que uma administração 
realizada em conjunto por vá-
rios indivíduos dentro de uma 
mesma empresa. O que une 
essas pessoas é um projeto ou 
processo em comum, um ob-
jetivo claro e consistente que 
precisa ser alcançado por todo 
o grupo, em um curto período 
de tempo.

O modelo permite unir exper-
tises de diversos especialistas 
em cada setor envolvido, ga-
rantindo uma troca de ideias, 
experiências e domínios. A 
equipe responsável pela solu-
ção desse projeto ganha uma 
sub equipe que cuidará da 
administração do processo, 
dividindo responsabilidades, 
descentralizando a gerência de 
pessoas e, com isso, garantindo 
melhores resultados.

É importante lembrar que 
a gestão compartilhada, se 
bem aplicada, pode ser uma 
ferramenta poderosa para a 
solução de problemas ou de-
senvolvimento e execução de 
projetos na empresa. Porém, 
independente do modelo es-
colhido para gerir, as equipes 
sempre serão compostas por 
pessoas. Nesse sentido, nada vai 
para frente se não houver um 
alinhamento muito claro quanto 
aos objetivos e resultados que 
se pretende atingir no projeto.

Assim, é necessário lembrar 
que uma das principais causas 
de atrasos, desentendimentos 
e fracassos de projetos dentro 
de uma empresa que mantenha 
uma gestão tradicional, centra-
lizada, é justamente a falta de 
defi nição clara dos objetivos do 
projeto, ou a ausência de uma 
comunicação adequada entre os 
membros da equipe com relação 
aos objetivos, metas e propósito 
do projeto. 

Observando esse cenário, 
imagine o que pode acontecer 
com um projeto em gestão com-
partilhada se essas questões não 
forem muito bem tratadas. É 
preciso pensar em como colocar 
a casa em ordem antes de aderir 
a um novo modelo. Com certeza, 

existem vantagens em conduzir 
projetos assim, mas elas só serão 
reais se esse primeiro ponto 
organizacional for resolvido. 

Feito isso, é possível entender 
que com uma gestão compar-
tilhada pessoas de diferentes 
áreas da empresa podem con-
tribuir para um mesmo projeto 
com perspectivas diferentes 
e relacionadas ao seu setor, 
fazendo com que o projeto seja 
desenvolvido em harmonia, sem 
prejudicar uma ou outra área. 
Além disso, um problema de 
uma área específi ca pode ser 
solucionado com uma sugestão 
vinda de outro departamento. 
Quem está de fora tem uma 
perspectiva diferenciada.

Outra grande vantagem é 
que há um aproveitamento dos 
talentos de outros setores. A 
aptidão de outros especialistas 
pode acabar sendo de grande 
utilidade. A questão vai além do 
ponto de vista e se estende às 
habilidades que normalmente 
não são utilizadas em um deter-
minado setor da empresa. Dito 
isso, é importante ressaltarmos 
alguns pontos de atenção ao 
se trabalhar com uma gestão 
compartilhada. 

É preciso ter um domínio 
profundo do funcionamento da 
equipe e dos comportamentos 
dos colaboradores, já que as 
pessoas tendem a buscar solu-
ções apenas para suas parcelas 
do problema. Isso, por vezes, faz 
com que, ao invés de haver uma 
concentração em prol da reso-
lução do problema, haja uma 
fragmentação de pensamentos.

É preciso manter a equipe 
centrada naquele objetivo em 
comum. Ele é um problema de 
todos os colaboradores, não de 
um único setor. Outro ponto 
de atenção é a difi culdade em 
encontrar uma solução. Exa-
tamente pela diversidade de 
pessoas e divergências de ideias 
e pensamentos, fi ca bem difícil 
se chegar a um consenso. Para 
evitar esse entrave, é extrema-
mente importante haver uma 
sinergia entre os líderes que 
compartilham a gestão.

Acredito que, apesar de a 
gestão compartilhada ser uma 
ótima ferramenta, talvez ela não 
funcione para todas as empre-
sas. Os líderes devem conhecer 
muito bem suas equipes e o 
perfi l de cada um para propor 
uma ação dessas, visando ter 
resultados expressivos e em me-
nor tempo. É preciso conhecer 
bem o objetivo de cada equipe 
para tomar a melhor decisão.

(*) - É empresário, treinador de 
empresários e sócio da ActionCOACH 

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

As vantagens e 
desvantagens da gestão 

compartilhada
Denis Luna (*)

Danny Braz (*)

Para muitos, em meio às 
suas primeiras roupas, 
estava uma camisa da 

seleção canarinho. Apesar dis-
so, somos uma nação de muitos 
esportes fantásticos, e um deles 
tem se tornado muito popular, 
nos últimos anos: o golfe. Dife-
rentemente do futebol, o golfe 
ainda enfrenta barreiras estru-
turais para se tornar popular. 

Não é só uma questão de apre-
ço pelo esporte, já que quem 
joga costuma gostar muito da 
prática. Não é também uma 
questão de popularidade ou 
competição com outros espor-
tes. O maior problema é que 
ainda temos poucos campos 
de golfe no país, e nem todos 
são feitos com a excelência 
necessária para tornar o jogo 
desafi ador e divertido.

O campo de futebol é retangu-
lar, varia pouco de tamanho, há 
alguma variedade de gramado, 
mas as variáveis na construção 
são poucas. Já um campo de 
golfe tem uma complexidade 
muito maior, pois os diferen-
tes formatos e terrenos fazem 
parte do desafi o do esporte. A 
diversão também está nessa 
imprevisibilidade. Isso desafi a 
arquitetos.

É preciso ser artístico. O 
terreno precisa ser analisado 
para que o encaixe do percurso 
se alinhe a ele. O desafi o deve 
chegar a quem é experiente e 
a quem é iniciante. Atender a 
dois públicos tão distintos é 
extremamente complexo. Na 
maioria dos outros esportes de 

Campos esportivos: os desafi os 
do golfe no país do futebol

No Brasil, quando falamos em gramados esportivos, é quase instintivo pensarmos em um campo de 
futebol. Somos o país do futebol

gramado, o design do terreno 
tem pouca importância. No 
golfe ele quer dizer tudo.

Quando o projeto é pen-
sado para um condomínio, 
por exemplo, ainda há de se 
considerar o melhor uso e os 
riscos, sobretudo nas áreas de 
contatos com a parte residen-
cial. Talvez um dos maiores 
desafi os seja justamente se 
utilizar de tudo isso para criar 
um cenário deslumbrante, que 
encante o jogador.

Jogar golfe tem a ver com 
relaxamento, um estado de 
tranquilidade. Por isso, a pai-
sagem é importante. Mais do 
que uma grama que permita 
difi culdade e jogabilidade, a 
vista deve encantar. Essas vari-
áveis tornam difícil avaliar que 
campos são melhores ou piores. 
Cada campo busca ser único. É 
aquela experiência que fi ca com 
o jogador. Por esse motivo é um 
jogo tão interessante. 

Claro que há fatores de 

avaliação comuns que fazem 
diferença, como a construção 
e a manutenção. Entretanto, 
o fator originalidade é tão ou 
até mais importante. Por fi m, o 
último desafi o que os campos de 
golfe encontram, sobretudo no 
nosso país, é a irrigação. 

O esporte depende de uma 
irrigação de excelência para 
funcionar. Uma irrigação de má 
qualidade tem vida útil curta, 
gasta mais água, energia, de-
manda mais fertilizantes, mais 
mão de obra nas máquinas de 
corte, e sempre demanda in-
terferência para estar razoável.

É a água que traz vida ao 
campo, mesmo escondida 
abaixo do solo. Um sistema de 
irrigação de alta qualidade terá 
um software que comandará 
todo o processo, fará leitura 
do clima, recalibrando a quan-
tidade de água necessária para 
manter a grama saudável. Isso 
evita desperdícios, aumenta a 
durabilidade e pode considerar 

a peculiaridade de cada área 
do campo. 

O golfe, ao contrário de outros 
esportes de gramado, tem áreas 
que demandam irrigação dife-
renciada porque a grama varia 
e tem funções diferentes no 
jogo. São até 900.000m2 de área 
irrigada. A importância é tanta 
que é possível perceber que nas 
listas de melhores campos do 
Brasil, os 10 melhores sempre 
contam com a irrigação da mais 
alta qualidade.

Em suma, o golfe é um espor-
te que vem ganhando o gosto 
dos brasileiros, mas os desafi os 
estruturais ainda são grandes. 
Apesar de tudo, as soluções são 
simples, só demandam um olhar 
e trabalho especializado para 
que se amplie a popularidade 
do esporte no nosso país.

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco

em construções verdes e diretor geral 
da empresa Regatec

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

Divulgação

Certamente você deve ter 
ouvido falar muito em empa-
tia, defi nida como a capacida-
de de se colocar no lugar do 
outro, de perceber o estado 
ou a condição de outra pessoa 
e, por meio dessa habilidade, 
conseguir sentir a mesma 
emoção. Mas, nos últimos 
anos, a neurociência tem 
evidenciado que a empatia é 
na verdade uma combinação 
de atos conscientes e incons-
cientes do nosso cérebro e 
que depende do bom funcionamento de 
certas regiões cerebrais.

Um estudo, publicado na revista científi ca 
Plos One, mostrou que pessoas com traços 
específi cos de personalidade, como altruís-
mo e afetuosidade, por exemplo, são mais 
bem habilitadas para reconhecerem os esta-
dos emocionais de outras pessoas, devido a 
uma maior atividade em regiões importantes 
do cérebro, como a junção temporoparietal 
e o córtex pré-frontal medial.

Outra pesquisa, publicada no Journal 
of Neuroscience, apontou que embora 
o egocentrismo seja uma característica 
considerada normal no ser humano, existe 
uma área do cérebro que ajuda a regular 
nosso egoísmo, chamada de giro supra-
marginal. Quando há pleno funcionamento 
dessa estrutura, por exemplo, a falta de 
empatia é identifi cada e corrigida. Por 
outro lado, danos nessa região reduzem 
de forma signifi cativa a capacidade de se 
colocar no lugar do outro.

Pessoas mais altruístas e afetuosas 
tendem a ser mais empáticas, diz estudo

Th
aí

s 
Q

ua
ra

nt
a ocorre”, comenta Thaís.

Sabe-se que a empatia é 
multidimensional, ou seja, ela 
depende de conexões neuro-
nais, assim como é infl uenciada 
pelo ambiente e pelas intera-
ções sociais. A infância é uma 
fase crucial para desenvolver 
habilidades empáticas. “A 
criança deve ser ensinada a se 
importar com os sentimentos 
dos outros desde pequena. Por 
exemplo, se ela bate ou morde 
o amiguinho, é mais adequado 

dizer que o colega está triste porque doeu, 
porque lhe machucou, do que simples-
mente obrigar a criança a pedir desculpas. 
Pedir desculpas apenas por pedir não ajuda 
a criança a reconhecer ou a se colocar no 
lugar do outro”, recomenda Thaís.

Mas, mesmo depois da chamada “janela 
de oportunidade”, que se dá na infância 
e na adolescência, a empatia pode ser 
desenvolvida, segundo um estudo pu-
blicado no Journal Social Neuroscience. 
A pesquisa mostrou que os processos 
neurais podem ser modifi cados por meio 
da estimulação social e emocional, inde-
pendente da idade. “A empatia abre portas 
para nossos relacionamentos em todos 
os âmbitos, como o familiar, o amoroso, 
o profi ssional e o social. É uma caracte-
rística bastante valorizada nas empresas, 
assim como é essencial para construir e 
para fortalecer nossos vínculos. E pode 
ser treinada com a ajuda da psicoterapia”, 
fi naliza Thaís (genciahealth.com.br).

Segundo a neuropsicóloga Thaís Qua-
ranta, a empatia vai muito além da capa-
cidade de se colocar no lugar do outro. “A 
primeira questão envolvida na empatia é 
entender que o outro é um ser indepen-
dente de nós, como suas particularidades 
e diferenças. Assim, a empatia é quando 
imaginamos como seria estar no lugar do 
outro, compartilhamos seus sentimentos, 
mas permanecemos conscientes de que 
não é a nossa própria experiência”.

Isso quer dizer que ser empático não é 
imaginar o que você faria se estivesse no 
lugar do outro, mas sim entender e aceitar 
a decisão do outro para aquela questão. “A 
empatia depende de uma outra habilidade, 
a tolerância. Aceitar as diferenças em 
todos os sentidos é ser empático. Preci-
samos levar em consideração o contexto 
de vida das outras pessoas, seus valores, 
suas crenças, sua personalidade, suas 
opiniões e saber interpretar corretamente 
cada situação e sem a tolerância isso não 

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata da Assembléia Geral Ordinária, 
realizada em 17/04/2018 - Data, Hora e Local: 17/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta 
Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 10, 13 e 14/03/2018. Presença: acionistas 
representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio 
Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 
6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o rela-
tório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios 
do dia 06/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas nos mesmos jornais, nos dias 10, 13 e 14/03/2018; e, 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem per-
cebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou 
encerrada a assembléia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 17/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas: Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos 
Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., 
por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Cia. Mascote de Empreendimentos, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Rogério Giorgi Pagliari; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Embalagens Americana Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações 
Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalúrgica Aricanduva S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria 
Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por Roberto Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 17/04/2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - 
Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 238.769/18-5 em 21/05/2018. 
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Especial

Estudantes deixam o ensino 
fundamental com desempenho pior 
do que entraram, em média, no 
Brasil

Mariana Tokarnia/Agência Brasil

É o que mostram os resultados das avaliações do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 
divulgados ontem (30) pelo Ministério da Educação 

(MEC). As provas que avaliam os estudantes de escolas 
públicas em língua portuguesa e matemática mostram que 
os estudantes chegam a um nível maior de aprendizagem 
nas disciplinas no 5º ano do que no 9ª ano, quando deixam 
o ensino fundamental.

Os resultados mostram que, quando fazem a avaliação 
no 5º ano, os estudantes fi cam, em média, no nível 4 de 
profi ciência, tanto em língua portuguesa quanto em ma-
temática - em uma escala que vai de 0 a 9 em português e 
de 0 a 10 em matemática. De acordo com os critérios do 
MEC, no nível 4, os estudantes aprenderam o básico em 
ambas disciplinas.

No 9º ano, o resultado piora. Em média, os estudantes 
estão no nível 3, tanto em língua portuguesa quanto em 
matemática, o que signifi ca que não alcançaram nem mesmo 
o nível básico e tiveram uma profi ciência insufi ciente. Nessa 
etapa, a escala vai até 8 em português e 9 em matemática, 
mas os critérios do MEC para classifi car a aprendizagem 
como sufi ciente permanecem os mesmos.

Em média, os estudantes do 5º ano obtiveram 215 pontos 
em língua portuguesa em 2017 e 224 pontos em matemática. 
Os números apresentam aumento em relação à avaliação 
anterior, em 2015, quando as pontuações foram respectiva-
mente 208 e 219. Os resultados do 5º ano melhoram a cada 

ano desde 2003 tanto em português quanto em matemática. 
No 9º ano, as médias crescem a ritmo mais lento, desde 
2007 em português e, desde 2015 em matemática. A média 
passou de 252 para 258 em língua portuguesa de 2015 para 
2017 e de 256 para 258 no mesmo período em matemática.

No 5º ano, cerca de 58% dos municípios que participaram 
da avaliação tiveram média inferior à nacional em português 
e 56% tiveram média inferior à brasileira em matemática. 
No 9º ano, essa porcentagem aumenta, cerca de 63% dos 

Alunos deixam ensino fundamental 
com desempenho pior do que entraram

Avaliação foi feita em 2017 nas escolas públicas e particular.

Marcelo Camargo/ABr

municípios fi caram abaixo da média em português e 61% 
em matemática. A etapa de ensino é ofertada majorita-
riamente pelas redes municipais. Esses municípios estão 
concentrados principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Na avaliação do MEC e do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), responsá-
vel pela avaliação no ensino 
fundamental há avanços, so-
bretudo no 5º ano, em ambos 
os componentes avaliados. A 
pasta reconhece que no 9º ano, 
“os avanços foram menores”. 

Os resultados são do Saeb, 
aplicado em 2017 aos estudan-
tes do 5º e do 9º ano do ensino 
fundamental de escolas públi-
cas, além dos estudantes do 
último ano do ensino médio 
de escolas públicas de forma 
censitária e para estudantes 
de escolas particulares de 
forma amostral. Cerca de 77% 
dos estudantes participaram 
das provas, totalizando cerca 
de 5,5 milhões de alunos de 
73 mil escolas.

Maioria no 
ensino médio não aprende o 
básico de português e matemática

Cerca de 70% dos estudantes que concluíram o ensino 
médio no país apresentaram resultados considerados 
insufi cientes em matemática. A mesma porcentagem não 
aprendeu nem mesmo o considerado básico em português. 
Os dados são do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), apresentadosontem (30) pelo MEC.

Em português, os estudantes alcançaram, em média, 268 
pontos, o que coloca o país no nível 2, em uma escala que 
vai de 0 a 8. Até o nível 3, o aprendizado é considerado 
insufi ciente pelo MEC. A partir do nível 4, o aprendizado 
é considerado básico e, do nível 7, avançado. Na prática, 
isso signifi ca que os brasileiros deixam a escola provavel-
mente sem conseguir reconhecer o tema de uma crônica 
ou identifi car a informação principal em uma reportagem.

Em matemática, os estudantes alcançaram, em média, 
270 pontos, o que coloca o país no nível 2, de uma escala 
que vai de 0 a 10, e segue a mesma classifi cação em língua 
portuguesa. A maior parte dos estudantes do país não é 
capaz, por exemplo, de resolver problemas utilizando soma, 
subtração, multiplicação e divisão.

Na média, 43 pontos separam os estudantes que per-
tencem ao grupo dos 20% com o mais alto nível socioe-
conômico dos 20% do nível mais baixo, em português, 
no país. A diferença, coloca os mais ricos no nível 3 de 
aprendizagem, enquanto os mais pobres fi cam no nível 
2. Embora mais alto, o nível 3 ainda é considerado in-
sufi ciente pelo MEC. Em matemática, a diferença entre 
os dois grupos é ainda maior, de 52 pontos. Enquanto 
os mais pobres estão no nível 2, os mais ricos estão no 
nível 4, considerado básico.

Entre os entes federados, o Distrito Federal registra a 
maior diferença entre os dois grupos, tanto em português 
quanto em matemática. Os alunos com mais alto nível 
socioeconômico obtiveram, em média, 329 pontos em por-
tuguês, fi cando no nível 5 de aprendizagem, considerado 
básico. Já os de nível socioeconômico mais baixo fi caram 
com 255 pontos, no nível 2, uma diferença de 74 pontos 
Em matemática, a diferença foi maior, de 101 pontos. Os 
mais pobres estão no nível 2 e os mais ricos, no nível 6.

Os resultados também mostram desigualdades regionais. 
A maioria dos estados das regiões Norte e Nordeste, além 
do Mato Grosso, tiveram, em média, pontuações inferiores 
à média nacional em matemática e português. A exceção 
é Pernambuco, que, fi cou acima da média, juntando-se 
aos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste que 
fi caram ou na média ou acima da média de desempenho 
nacional. Rondônia fi cou acima da média nacional apenas 
em matemática.

Seis estados pioraram os resultados de 2015 para 2017 
tanto em português quanto em matemática: Amazonas; 
Amapá; Bahia; Mato Grosso do Sul; Pará; e Roraima. Além 
desses estados, o Rio Grande do Norte piorou o resultado 
apenas em matemática e Distrito Federal, Mato Grosso, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo 
pioraram apenas em língua portuguesa.

Na avaliação do MEC e do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), respon-
sável pela avaliação, os resultados de aprendizagem dos 
estudantes brasileiros “são absolutamente preocupan-
tes”. No ensino médio, o país encontra-se praticamente 
estagnado desde 2009. “A baixa qualidade, em média, do 
Ensino Médio brasileiro prejudica a formação dos estu-
dantes para o mundo do trabalho e, consequentemente, 
atrasa o desenvolvimento social e econômico do Brasil”, 
diz a pasta.

Os resultados são do Saeb, aplicado em 2017 aos estu-
dantes do último ano do ensino médio. Pela primeira vez 
a avaliação foi oferecida a todos os estudantes das escolas 
públicas e não apenas a um grupo de escolas, como era feito 
até então. Cerca de 70% dos estudantes participaram das 
provas. Nas escolas particulares, a avaliação seguiu sendo 
feita de forma amostral. Aquelas que desejassem também 
podiam se voluntariar, mas os resultados não foram incluí-
dos nas divulgações.

Resultados são "preocupantes", avaliam Inep e Ministério da Educação.
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Em matemática, os estudantes alcançaram, em média, 270 pontos, o que coloca o país no nível 2,
de uma escala que vai de 0 a 10, e segue a mesma classifi cação em língua portuguesa.
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Cofres de Senhas e 
Acesso Privilegiado

Quais têm sido os 

avanços no segmento 

de TI para garantir a 

segurança de dados no 

âmbito empresarial 

Dos muitos temas em 
alta no segmento da 
tecnologia, a segurança 

de dados é certamente um dos 
que mais tem levantando dis-
cussões nos últimos tempos. 
A relevância ao tópico tem 
fi cado cada vez mais evidente 
ao passo que consideramos 
fatores resultantes de aciden-
tes de armazenamento e até 
mesmo, os crimes cibernéticos, 
os quais custaram ao brasileiro 
um total de U$ 22 bilhões no 
ano de 2017. 

E, das vítimas destes ata-
ques, 20% utilizaram as mes-
mas senhas para contas em 
servidores diferentes, en-
quanto 58% compartilharam 
suas senhas e dispositivos ao 
menos uma vez. O que pode 
então ser feito para remediar 
esta situação? 

É preciso que as corpora-
ções, em vista do atual cenário 
de insegurança digital, saibam 
investir em soluções que este-
jam devidamente alinhadas aos 
seus objetivos e necessidades. 
E que, mais do que isso, seus 
recursos sejam otimizados 
através das inúmeras possibi-
lidades que o mundo de TI tem 
a oferecer. 

De acordo com a Gartner, 
até o presente momento, 
2018, 50% das empresas já 
utilizariam de ferramentas que 
vão além da criação de senhas 
e padrões confidenciais de 
acesso. A previsão se mostrou 
correta. Nos cabe agora a fase 
de conhecimento e adaptação. 

O que é a gestão de 

privilégios?

Esta modalidade de geren-
ciamento de dados consiste na 
permissão de uma conta a um 
acesso mais amplo e elevado 
aos sistemas utilizados para 
o armazenamento de suas in-
formações. Fundamentalmen-
te, este serviço automatiza, 
protege e controle o uso das 
credenciais de contas privile-
giadas. Ele também é capaz de 
rastrear todo e qualquer autor 
de um acesso, assegurando 
que qualquer ação que não 
esteja em conformidade com 
as políticas estabelecidas pela 
empresa seja identifi cado e 
responsabilizado por qualquer 
dano ao sistema.

Porque ela é necessária? 

Credenciais de qualquer 
tipo, sejam elas senhas ou pa-
drões de acesso, são, em teoria, 
uma informação intransponí-
vel e completamente pessoal. 
Mas, não é exatamente isso que 
acontece na prática do dia a dia 
empresarial. Muitas vezes, em 
uma equipe cujas tarefas sejam 
de responsabilidade de diver-
sos membros, por exemplo, 
as senhas são compartilhadas 
entre si para que todos tenham 
como cumprir com suas fun-
ções. O que é perfeitamente 
necessário, porém, não deixa 
de trazer um risco no pacote. 

Logo, uma conta privilegiada 
se torna ao alcance de várias 

pessoas e, em caso de um 
deslize de conduta, fi ca difícil 
atribuir a autoria dos atos que 
foram prejudiciais a toda cre-
dibilidade da empresa. 

Com a gestão de privilé-
gios, ou o Cofre de Senhas, 
como também é conhecido, 
mesmo que o acesso seja re-
alizado através de uma conta 
administrativa genérica e de 
conhecimento de todos os fun-
cionários, informações como 
horário de acesso, servidor 
utilizado e, até mesmo, quantas 
e quais foram suas interações 
com o sistema, seja via mouse 
ou teclado, são retidas e arma-
zenadas com total precisão e 
segurança. 

O desafi o de assegurar 

outros setores e bancos 

de informações 

Além da gestão de creden-
ciais das contas administradas 
pela empresa, os departa-
mentos desenvolvedores de 
sistemas e soluções também 
estão sob vulnerabilidade de 
ataques cibernéticos e perda 
de dados, chaves específi cas 
e certifi cados particulares de 
acesso. Neste caso, os aci-
dentes são de uma gravidade 
consideravelmente maior, 
dado que todos os softwares 
e aplicativos por eles criados, 
os quais são essenciais para 
a realização de todo o fl uxo 
operacional de uma empresa 
estão sob risco. 

E ao tratarmos de bancos 
de dados em geral, a ameaça 
também está sob discussão, 
dado que as credenciais utili-
zadas para sua segurança são 
estatisticamente as menos al-
teradas com o passar do tempo 
e as mais compartilhadas entre 
um grupo de pessoas. Deste 
modo, estes dois departamen-
tos são, em especial, os que 
mais necessitam de atenção 
quando falamos de segurança 
de dados. O primeiro, por 
lidar com o desenvolvimento 
dos sistemas operacionais 
primordiais de uma empresa, 
enquanto o segundo, por ar-
mazenar dados fundamentais 
que estão ao alcance de todos. 

Em suma

Após levarmos todos os 
pontos acima em consideração, 
podemos, por fi m entender 
a importância da implemen-
tação de uma infraestrutura 
efi ciente de gerenciamento de 
identidades privilegiadas. Com 
a inovação de permitir e geren-
ciar acesso sem a necessidade 
de propagação de senhas ou 
outros dados de natureza 
confi dencial, um cofre de se-
nhas poderá então armazenar 
informações detalhas sobre 
cada permissão concedida 
e assim, gerar diagnósticos 
precisos para a conformidade 
de todos os aplicativos inicia-
dos, documentos e registros 
acessados, dados utilizados e 
para quais fi ns tais atividades 
foram direcionadas. A gestão 
de privilégios traz, essencial-
mente, o controle necessário 
da aplicação de cada item 
existente na esfera digital de 
uma empresa.

(*) É gestor de TI, engenheiro elétrico, 
sócio e CEO da ITO1

Flávio Paiva (*)

News@TI
EADBOX lança aplicativo para suas 
plataformas de e-learning

@OA EADBOX, startup paranaense que oferece plataformas de 
e-learning para empresas e profi ssionais, lançou recentemente 

um aplicativo para facilitar o acesso ao conteúdo dos cursos. No app 
é possível assistir aulas offl ine, após baixar os conteúdos. Assim, 
o aluno acessa quando e onde quiser, sem precisar do acesso à 
internet para aprender. Além disso, o usuário tem acesso a várias 
plataformas simultaneamente, acompanhando todo o conteúdo em 
uma só interface, de maneira organizada e intuitiva. Para Gabriella 
Muller, head de marketing da EADBOX, as novas facilidades do 
aplicativo estimulam o conhecimento e aceleram a aprendizagem. 
"No app, o aluno pode acessar o conteúdo das aulas tanto em vídeo 
quanto em power point, pdf, áudio e outros formatos", explica.
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O SUS completou 30 anos 
em 2018 e é reconhecido pela 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) como o maior sistema 
gratuito e universal de saúde 
do mundo. Mas apesar de ser 
considerado uma referência 
na saúde pública, apresenta 
enormes gargalos que levarão, 
dentro de algum tempo, à sua 
insustentabilidade. E grande 
parte dos problemas poderia 
ser minimizada através dos 
recursos de apoio à decisão clínica.

Em apenas um ano, foram consumidos R$10,9 bilhões de 
recursos por conta de erros médicos que variam desde a falta 
de profi ssionais qualifi cados à grande variabilidade de cuidado 
no Brasil, o que mostra a grande necessidade de investir na 
prevenção de erros evitáveis. Só em 2016, 302.610 brasileiros 
morreram em hospitais privados ou públicos.

Outro ponto importante é que, segundo o Datafolha, 90% da 
população brasileira está insatisfeita com o atendimento público, 
sendo que o suporte à decisão clínica tem grande impacto na 
hora de melhorar a qualidade e a efi ciência. Como? Reduzindo 
testes desnecessários, evitando diagnósticos errados e resul-
tados adversos para os pacientes devido à má interpretação 
de exames. Isso porque, com a tecnologia, os profi ssionais da 
saúde podem usar a interpretação de laboratório para analisar 
e gerenciar resultados mais difíceis, acessando orientações 
concisas para, assim, tomar uma decisão certeira. 

Isto ajuda a padronizar e reduzir a variabilidade do cuidado, 
sendo possível construir protocolos clínicos com base em 
evidências de maneira mais fácil e ágil. O objetivo é sempre 
consolidar medidas em prol da saúde, visando lidar, em especial, 
com as discrepâncias e descontinuidade do cuidado assisten-
cial e evitar um aumento ainda maior na incidência de erros 
de diagnóstico e eventos adversos, que impactam diretamente 
nos gastos dos hospitais. 

Porém, esse processo de 
transformação, tanto no se-
tor público, quanto privado, 
envolve algumas barreiras 
organizacionais e de geren-
ciamento como estruturas 
de governança fragmentadas, 
falta de colaboração e capa-
cidade limitada em cuidados 
primários. A falta de bons 
dados ou sistemas de Tec-
nologia da Informação (TIC) 
atrapalha um pouco, afi nal eles 

tornaram-se facilitadores-chave no processo de integração dos 
cuidados de saúde.

Entre as soluções disponíveis com a TIC, os Sistemas de Su-
porte a Decisões Médicas baseados em evidências científi cas têm 
atuado como protagonistas nesse cenário de mudança na saúde 
pública brasileira, como uma relevante e poderosa ferramenta 
no fl uxo de cuidado assistencial nesse ecossistema. Isto porque 
a solução é baseada em experiência clínica, especifi cidades de 
cada paciente, uma grande base de dados médicos atualizados 
e algoritmos dinâmicos para traçar o melhor caminho a ser 
seguido no diagnóstico e tratamento. Além disso, os benefícios 
na qualidade do atendimento podem ser observados também 
na saúde privada no mundo todo. 

Os recursos de apoio à decisão clínica criam, mantém e 
garantem a adoção de padrões para o tratamento de doenças 
de maior variabilidade, ajudando os profi ssionais da saúde a 
entregarem cuidados consistentes, de alta qualidade e efetivos, 
além de trazer maior segurança para o paciente. Aumentando a 
efi ciência do processo, também aumenta a economia dos gastos. 
Os gargalos são inúmeros, mas com certeza, contar com esse 
apoio pode ser crucial. 

(Fonte: Wilson Lemes é Country Manager LATAM da Wolters Kluwer Health, 
formado em Marketing, Negociação, Planejamento de Negócios, Dispositivos 

Médicos e Desenvolvimento de Negócios. O executivo acumula passagens por 
empresas como GE Healthcare, Nobel Biocare e O4B Consulting).

Como os recursos de apoio à decisão clínica 
podem ajudar a sanar os gargalos da saúde

Renato M.E. Sabbatini (*)

O motivo é que existe uma diversidade gigantesca de sistemas 
de diferentes desenvolvedores comerciais e não comer-
ciais utilizados pelos provedores de serviços médicos e 

de saúde, mas que geralmente não se comunicam entre si. Com 
isso, o prontuário eletrônico do paciente, quando existe, não é 
centrado na pessoa e é extremamente fragmentado, dividido entre 
os diferentes provedores, que são os médicos, dentistas, outros 
profi ssionais do setor, clínicas de diagnóstico, hospitais, governo 
e planos de saúde. Para completar essa situação catastrófi ca e 
insustentável, a maior parte da informação – 80% no Brasil – está 
em papel, fi lmes ou outras mídias físicas, totalmente inacessíveis 
aos sistemas eletrônicos, o que torna a informação acerca de um 
paciente bastante incompleta, na maioria dos casos, ou altamente 
redundante e obsoleta, em outros.

O custo dessa falta de integração de dados é altíssimo, tanto em 
vidas humanas afetadas por erros médicos quanto em desperdí-
cios no sistema de saúde como um todo. Um exemplo gritante é 
a chamada interação medicamentosa que, segundo estimativas, 
mata mais de 50 mil pacientes por ano no Brasil. Por não haver 
um intercâmbio de informações entre os diferentes provedores 
sobre quais medicamentos um determinado paciente está toman-
do, os prontuários eletrônicos não têm capacidade de detectar 
automaticamente potenciais interações agonistas ou antagonistas 
toda vez que um novo medicamento é receitado.

A e-saúde (“e-health”), saúde digital, ou mais apropriadamente 
chamada de saúde conectada, é a solução proposta pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) para por fi m a essa situação 
que causa tantos males. O objetivo estratégico é conectar todos 
os softwares e dispositivos por meio das redes computacionais 
cabeadas e sem fi o, de modo que as informações e dados sobre 
os pacientes – e sobre outros aspectos da operação global de 
um sistema nacional de saúde, tanto na esfera pública quanto 
na privada – possam ser intercambiadas e integradas, indepen-
dentemente dos variados e heterogêneos sistemas identifi cados 
de registro eletrônico de informações. Isso deve ser feito de 
forma segura, preservando e protegendo a confi dencialidade e 
a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos.

O Brasil não é exceção e, desde 2017, tem um ‘Plano Estratégico 
Nacional de e-Saúde’ calcado em um modelo de interoperabili-
dade, mandado e regulado pelo Governo Federal. O intercâmbio, 
a integração e a interoperabilidade dependem estritamente da 
adoção de padrões consensuais de informação em saúde, que 
podem ser funcionais, para a troca de mensagens entre sistemas; 
semânticos, para a representação de informações, tais como ter-
minologias e codifi cações; e operacionais. Graças à uma portaria 
do Ministério da Saúde de 2011, esse processo foi iniciado me-
diante a indicação e adoção gradativa de muitos desses padrões, 
e desde então, numerosas iniciativas têm sido promovidas pelo 
Governo Federal por meio do Ministério da Saúde e do Datasus, 
a empresa estatal vinculada ao Ministério que responde pela 
implementação dos sistemas que apoiam a interoperabilidade. 

Entre esses programas está o ‘Conteúdo Mínimo de Dados de 
Saúde’ (CMD); o ‘Registro de Atendimento de Saúde’ e ‘Registro 
de Alta da ABNT’; o barramento ‘SOA-SUS’ (Service Oriented 
Architecture), que implementa o o cadastro eletrônico do CNS 
(Cartão Nacional de Saúde) por meio dos padrões internacionais 
IHE PIX (Patient Cross-Identifi cation) e PDQ (Patient Demo-

e-Saúde: o que é o Projeto 
Estratégico Brasileiro?

A integração e a interoperabilidade dos dados de saúde tornaram-se recentemente, na maioria 
dos países, um dos principais objetivos dos sistemas informatizados de apoio e documentação das 
atividades nesta área

graphics Query) para identifi cação dos pacientes e intercâmbio 
de dados demográfi cos; o ‘RES’ Nacional (Registro Eletrônico de 
Saúde), o conjunto de softwares interoperáveis denominados e-
-SUS AB (Ações Básicas), Ambulatorial e Hospitalar; o ‘CADSUS’ 
(cadastros unifi cados de medicamentos, como o Horus, e de 
estabelecimentos e profi ssionais de saúde, como o CNES, entre 
outros) e, mais recentemente, o ‘CENTERMS’ – Centro Nacional 
de Terminologias em Saúde. 

Muitos desses padrões nacionais seguem os padrões interna-
cionais desenvolvidos por várias SDOs (Standards Development 
Organizations), como a ISO (International Organization for Stan-
dards), a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e, 
mais proeminentemente, a Health Level 7 International (HL7), 
presente em muitos países, inclusive no Brasil. 

Como exemplo de grandes projetos baseados nessas iniciati-
vas, o Ministério da Saúde lançou em fi nal de 2017 o programa 
digiSUS, de informatização integral do sistema público de saúde, 
incluindo o PIUBS (Programa de Informatização das Unidades 
Básicas de Saúde), que pretende informatizar integralmente as 
mais de 45.000 UBS existentes no país.

Gradativamente, todos os protagonistas do SUS e da Saúde 
Suplementar terão que se adaptar e implementar esses vários 
padrões, possibilitando a implementação do plano estratégico 
nacional de e-saúde em suas várias metas, da forma mais completa 
possível. Para isso, todos terão que colaborar e aderir. Concluo 
incitando as empresas a colaborar neste sentido.

O Brasil ainda peca por ter poucos especialistas em padrões, 
interoperabilidade e saúde conectada, principalmente nas em-
presas desenvolvedoras, que necessitam urgentemente criar 
condições para a introjeção desses conhecimentos, de forma a 
manter a atualidade e a competitividade. Preencher essa lacuna 
será vital para o futuro de todos!

Para Saber Mais

 • Estratégia e-Saúde para o Brasil: http://portalarquivos.saude.
gov.br/images/pdf/2017/julho/12/Estrategia-e-saude-para-o-
-Brasil.pdf

 • Sociedade Brasileira de Informática em Saúde: www.sbis.org.br
 • Instituto HL7 Brasil: www.hl7.org.br
 • DATASUS Serviços de Interoperabilidade: www.datasus.

saude.gov.br/interoperabilidade/catalogo-de-servicos  
 • CMD Conteúdo Mínimo de Dados em Saúde: https://conjun-

tominimo.saude.gov.br/
 • ABNT: Comissão Especial de Estudos em Informática em 

Saúde: www.cee78is.org.br  
Programa Educert de Educação em Certifi cação de Sistemas de 

Informação em Saúde: www.educert.com.br
 

(*) É presidente do Instituto Edumed e consultor da Plataforma Salute, do 
grupo Vitae Brasil; um dos maiores especialistas mundiais em tecnologias 

de informação e comunicação em saúde, sendo um Founding Fellow da 
International Academy of Health Sciences Informatics. Site: www.renato.

sabbatini.com.  E-mail: renato@sabbatini.com
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 31 de Agosto de 2018. Dia de São Raimundo Nonato, São 
Aristides, São Amado, e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modés-
tia. Dia do Nutricionista. Hoje aniversaria o cantor e compositor 
Francis Hime que completa 79 anos, o ator Richard Gere que nasceu 
em 1949, a atriz Regiane Alves que faz 40 anos e a atriz Maria Flor 
que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é uma pessoa honesta, amável 
e que suporta com resignação as adversidades da vida. Força de 
vontade e determinação são também suas qualidades. Incansável, 
determinada quer progredir através do seu trabalho, de bases sóli-
das. Com sorte e determinação transforma suas ideias criativas em 
trabalhos lucrativos. Tem inspiração poética e artística e em geral 
uma memória e inteligência acima do normal. No lado negativo tende 
a provocar infelicidade ser levado ao desespero e sofrer derrotas e 
perdas em várias situações.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e po-
breza. Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. 
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta sexta é vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua em conjunção com Urano transitando em Touro aumenta a 

coragem para inovar e como a Lua também faz um bom aspecto com Saturno em Capricórnio, será possível focar 

no que queremos realizar. O Sol em bom aspecto com a Lua traz clareza, vitalidade e também muito empenho 

para manifestar o que desejamos. O trabalho, as fi nanças ganham destaque, mas será importante ousar e buscar 

novas frentes de trabalho.
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Pela manhã a determinação é intensa 
e as decisões poderão ser tomadas 
com facilidade e fi rmeza. As fi nanças 
melhoram com a Lua em Touro na 
casa do dinheiro, podendo resolver 
situações materiais e fi nanceiras. 
Aproveite para realizar melhorias o 
seu ambiente. 55/355 – Verde.

Um desejo secreto pode se realizar, 
se começar a agir logo. De manhã 
aproveite para terminar tudo o que 
já iniciou e a tarde cuidada com a 
variação de humor. A noite promete 
ser de boas vibrações entre nossos 
propósitos e vontades. 43/443 – Azul.

Lua também faz um bom aspecto 
com Saturno em Capricórnio, será 
possível focar no que quer realizar. 
Muita afetividade no relacionamen-
to amoroso. Evite cometer extra-
vagâncias pela mudança de humor. 
Promova encontro com amigos no 
fi nal desta sexta. 12/312 – Cinza.

Os propósitos desejados estão sendo 
alcançados e isso vai trazer uma noite 
de paz e certeza dos rumos que a vida 
vai tomar. As confusões no trabalho 
logo serão resolvidas, desde que se 
decida a isso de manhã. Mantenha 
o equilíbrio no ambiente com a lua 
em Touro. 76/676 – Branco. 

O período é cheio de boas oportuni-
dades e grande motivação após o seu 
aniversário. Melhora muito a situação 
fi nanceira e o reconhecimento do seu 
talento. Terá soluções em assuntos 
novos, modernos e avançados. Fique 
perto do seu amor. 51/751 – Amarelo. 

Sol em seu signo acentua o seu inte-
resse pela vida e leva a contatos mais 
intensos. Aproveite para realizar via-
gens e mudanças programadas. Elas 
serão bem aceitas em seu ambiente 
após o aniversário. Comemore o dia 
se estiver começando hoje um novo 
ano astral. 19/119 – Verde.

Pode alcançar social melhor, rece-
bendo algum benefício inesperado. 
Resolve tudo que está pendente por-
que depois que o Sol estiver na casa 
doze, irá se isolar e fugir de situações 
difíceis. Por isso resolva tudo já até o 
começo de setembro, não deixe para 
depois. 55/255 – Vermelho.

Precisa manter suas emoções sob 
controle se surgir algum imprevisto. 
Neste começo de mês viverá situa-
ções muito positivas no trabalho. 
Atividades intensas e renovação de 
uma oportunidade. Não sofra devido 
a problemas futuros que podem nem 
se concretizar. 99/199 – Azul.

Elimine o que não for mais útil, livre-
se do que não serve mais, e receberá 
novos bens e objetos pessoais. De 
algo que não quer para quem usa. 
Cuide mais de você. Se por acaso 
erros e equívocos evite irritar-se. 
Há um aumento da sensibilidade 
que poderá provocar variações de 
humor. 89/689 – amarelo.

Lua em Touro  dá mudança de humor 
provocada pelos ambientes e pelas 
pessoas a sua volta. As atitudes egoís-
tas de sua parte podem difi cultar o 
convívio com familiares e amigos. 
Não pense muito para não perder 
uma boa chance. 77/377 – Azul.

O trabalho, as fi nanças ganham 
destaque, mas será importante 
ousar e buscar novas frentes de 
trabalho. Terá a ajuda de alguém 
para uma importante realização. É 
tempo de desenvolver ainda mais 
suas habilidades. Sua imaginação 
criativa ajudará a melhorar sua vida. 
55/755 – Branco.

Atitude um tanto passional será res-
ponsável por crise amorosa. Melhora 
o reconhecimento através de novos 
empreendimentos profi ssionais. Use 
sua mente mais objetiva e prática 
para aumentar suas chances. Com 
a Lua entrando minguante encerre 
situações e cuide do bem-estar. 
98/498 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Manter o amor: Precisa de um vidro de boca larga, 
pétalas de rosas de todas as cores, uma mecha dos 
seus cabelos, raspas das suas unhas e um objeto de 
uso pessoal do seu amor (pode ser uma meia, uma 
roupa fora de uso, etc.). C oloque tudo dentro do 
vidro, acrescente algumas gotas do seu perfume 
predileto e feche-o fi rmemente. Acenda uma vela 
vermelha e lacre a tampa do vidro com gotas da cera 
da vela derretida. Enterre esse vidro ao pé de uma 
árvore frondosa durante 21 dias. Retire e guarde o 
vidro num local onde não possa ser visto ou tocado 
por ninguém.
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Marca
sofisticada

3/don — emi. 4/evil — open. 5/eólia — fútil. 10/proliferar. 11/maxibrincos.
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A história de Os 3 Mundos se passa em um futuro não muito distante.

No palco, duas telas 
exibem elementos 
cenográfi cos 
com os quais os 
atores interagem, 
proporcionando ao 
público a sensação 
de assistir a uma 
animação em 3D

Inédita no Brasil, a técnica 
faz parte do espetáculo 
“Os 3 Mundos”, primeira 

peça escrita pelos premiados 
quadrinistas Fábio Moon e 
Gabriel Bá, que estreia dia 2 
de setembro.O enredo de Os 
3 Mundos se passa em um 
universo fi ctício, em um fu-
turo aparentemente distante, 
habitado por dois grupos anta-
gônicos. De um lado, o Culto da 
Serpente, liderado por Lache-
sis(Paula Picarelli), é formado 
por praticantes de kung fu que 
vivem no subsolo do metrô. 

Tulípa Ruiz

A cantora Tulipa Ruiz, acom-
panhada do irmão, produtor do 
trabalho e violonista Gustavo Ruiz 
Chagas e do baterista Samuel Fraga, 
se apresentam para lançamento 
do vinil de seu último disco ‘TU’. 
Tulipa Ruiz resolveu surpreender o 
público depois do sucesso alcançado 
por Efêmera (2010) e Tudo Tanto 
(2012), discos que lideraram as listas 
de Lançamentos do Ano, seguidos 
por Dancê (2015) e Grammy Latino 
como Melhor Álbum Pop Brasileiro 
fazendo de TU (2017) um trabalho 
de voz, violão e percussão. Samuel 
Braga, o baterista que acompanha 
Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz Chagas 
no show baterista-músico-produtor 
na cena paulistana desde 1998. 
Já acompanhou e gravou com os 
artistas Paula Lima, Max de Castro, 
Ed Motta, Marku Ribas, Criolo, Siba, 
Fernando Catatau, entre outros. 
Atualmente, está em turnê com 
Tulipa Ruiz e em paralelo com sua 
banda, Olympyc. No repertório do 
show, eles apresentam dez músicas: 
Terrorista del Amor, Game, Pedri-

Nota
Há pouco mais de 40 anos, João Gilberto apresentava um de 

seus mais importantes trabalhos, “Amoroso” (1977). O álbum, 
que refl ete a genialidade do cantor, compositor e violonista, é 
uma das obras mais admiráveis da música brasileira. Em outubro, 
a coleção “Clássicos em Vinil”, da Polysom, em parceria com a 
Warner Music, relança esse disco em vinil de 180 gramas.“A-
moroso” foi produzido por Helen Keane e Tommy LiPuma, com 
arranjos do maestro Claus Ogerman. Como colocado por Nelson 
Motta, o disco, “como todos os de João, é perfeito, mas é mais, 
porque é mais brasileiro e mais internacional” (Revista Bizz, 
edição 8, março de 1986). Nele estão seis faixas, incluindo uma 
em inglês, “´S Wonderful”, uma em espanhol, “Besame Mucho” e 
em italiano, “Estate”. Entre as nacionais, ele interpreta “Wave”, 
“Tim Tim por Tim Tim” e “Caminhos Cruzados”. João Gilberto 
traz nesse álbum sua inconfundível forma de tocar violão e 
uma interpretação bem brasileira, mesmo cantando em outras 
línguas. Mais informações  (www.lojapolysom.com.br/).

Grupo Tarancón

Lançamento do DVDTarancón ao Vivo em São Luís do 
Paraitinga. O trabalho registra canções da carreira do 
grupo Tarancón, inclusive do antológico disco 3 Lugares 
Diferentes, lançado em 1987. Com um repertório centrado 
no cancioneiro e folclore sul-americanos, há 45 anos, a 
banda cria uma ponte cultural entre a música brasileira 
e nossos povos irmãos, derrubando as fronteiras físicas 
e culturais pela diversidade musical. São 45 anos de his-
tória e nove discos lançados. A música do grupo explora 
os sons das matas amazônicas, dos pampas argentinos, 
dos altiplanos andinos e até do mar caribenho, grandes 
centros urbanos e pequenos povoados, com seus perso-
nagens e dramas, suas tradições e alegrias. Com, Emílio 
de Angeles (fl autas andinas, percussão e voz), Ademar 
Farinha (fl autas andinas, violão, charango e voz), Maetê 
Gonçalves (voz), Jorge Miranda (baixo, charango e voz), 
Jonathan Andreoli (bombo leguero e percussão), Natália 
Gularte (cajón, efeitos percussivos e voz) e Jica Thomé 
(percussão e voz).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. Sábado 
(01/09) às 21h e domingo (02/09), às 18h. Ingresso: R$ 20.

“Os 3 Mundos”
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Do outro, Acônito (vivido por 
Thiago Amaral) lidera o Mundo 
das Máscaras por meio da força 
e do medo. Os dois líderes en-
tram em confronto ao defender 

círculos e crenças necessárias 
para a manutenção da ordem 
entre seus seguidores (Tamirys 
Ohanna, João Paulo Bienemann, 
Alice Cervera,Artur Volpi, Rafael 

Érnica e Luciene Bafa).

Serviço: Teatro do Sesi-SP (Centro Cul-
tural Fiesp), Av. Paulista, 1313. De quinta 
a sábado, às 20h e aos domingos às 19h. 
Entrada franca. Até 16/12.

Folclórico
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Você é muito importante

Você é importante. Confi e que a sua vida tem um propósito e que 
você é digno.

Você está sendo chamado para um relacionamento mais profundo 
com você, com o seu Eu Superior e com os outros. Este é um momento 
de grande potencial de crescimento e a sua alma o está chamando 
para assumir o seu poder e mudar o seu relacionamento com você 
e com os outros. Quando você começar a ser o seu você autêntico e 
a viver a sua verdade, você terá um brilho sobre você que será visto 
e sentido nos níveis mais profundos e é esta mudança que ajudará o 
mundo a mudar. Quando você começa a deixar a sua luz brilhar, ela 
ilumina tudo ao seu redor e ilumina o caminho.

Saiba que é importante se ver primeiro nesta luz e você deve brilhar 
de dentro para fora. Acredite em si mesmo, pois você é imparável. 
Cuide dos seus pensamentos, de suas palavras e cuide bem de si mesmo 
no processo, e as suas ações sempre o levarão a um caminho melhor.

Pensamento para o dia: Saiba que você é digno e comece a amar 
mais o seu verdadeiro eu a cada dia, sem julgamento e com compaixão, 
como você faz com os outros. Ame-se, valorize-se e cuide de si mesmo. 
Torne-se mais confortável em sua própria pele em todos os níveis. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Lançamento
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nho, TU, Desinibida, Algo Maior, 
Dois Cafés, Pólen, Pedra e a faixa 
bônus do vinil, a versão japonesa 
deQuando eu Achar, traduzida por 
Ryosuke Itoh.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505. Hoje (31/08) às 21h e sábado 
(01/09) às 20h. Ingresso: R$ 20.



Cabe às empresas 

perceberem e 

adaptarem-se 

rapidamente ao novo 

cenário

Se fôssemos resumir em 
uma frase, diríamos que 
o objetivo da automação, 

na área fi scal, é diminuir erros, 
aumentar a produtividade e 
evitar prejuízos ao oferecer 
compliance para as três esfe-
ras governamentais. Ok, esse 
raciocínio serve para quase 
todos os setores da economia. 
A diferença? 

O universo fi scal brasileiro é 
como uma complexa rede de 
eletricidade, muitas conexões, 
algumas inconsistências e, 
claro, “choques” para quem 
não segue as regras. Na prá-
tica, quanto mais o governo 
investe em tecnologia, melhor 
é sua efi ciência na identifi ca-
ção de erros e fraudes. Cabe 
às empresas perceberem e 
adaptarem-se rapidamente ao 
novo cenário. Mas como? 

 Embarcar tecnologia no 
negócio é um caminho sem 
volta. Se levarmos em conta 
as frequentes mudanças fi s-
cais e incluirmos uma pitada 
de otimismo, chegaremos à 
conclusão de que investir em 
soluções de automação fi scal 
baseadas em nuvem são a 
melhor alternativa. Com elas, 
ganha-se em agilidade e em 
escalabilidade - afi nal, a crise 
vai passar e a economia voltará 
a crescer.

 Agora, engana-se quem 
pensa que a automação é um 
processo caro, ao contrário. 
Hoje, com a profi ssionalização 
dos primeiros fornecedores 
desta tecnologia, já é possível 
contratar o serviço por tran-

sação. Custa alguns centavos 
e, como benefício, pode-se 
economizar alguns milhões em 
multas. Além disso, um estudo 
americano identifi cou 56% de 
redução de tempo das transa-
ções quando os processos são 
automatizados. 

O número fala por si só: a au-
tomação é importante, não só 
para a redução de erros, como 
também para a padronização 
de processos e otimização de 
tempo da equipe. Mas não por 
acaso falamos em “primeiros 
fornecedores”. O RPA (Robotic 
Process Automation), quando 
um “robô” faz o trabalho repeti-
tivo e libera o funcionário para 
realizar ações mais analíticas, 
vem crescendo no Brasil há 
não mais que dois anos. 

Para se ter uma ideia deste 
mercado: não existe nenhuma 
ferramenta que não seja multi-
nacional. Arrisco dizer, inclu-
sive, que não passam de 10% 
das empresas de grande porte 
que já possuem o serviço em 
terras tupiniquins. Um nicho e 
tanto a ser explorado por nós, 
parceiros de tecnologia.

Um alerta importante: com 
cada vez mais avanços tecnoló-
gicos sendo aplicados, é crucial 
escolher um fornecedor que re-
úna uma boa consultoria para 
identifi cação de necessidades 
do negócio, ajustes de pro-
cessos e, por fi m, implantação 
de soluções fi scais com RPA 
embarcado. Só assim, o gestor 
tributário terá certeza que a 
empresa está em compliance. 

Mais do que isso, que seus 
funcionários estão realizando 
atividades realmente estraté-
gicas com o menor risco fi scal. 
Afi nal, neste mundo em que a 
efi ciência é soberana para a lu-
cratividade, tempo é dinheiro.

 
(*) - É gerente Geral da Avalara Brasil. 

Por que a automação 
fi scal é importante para 

as empresas?
Carlos Kazuo Tomomitsu (*)
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Em dez anos, a consulta aos livros nas bibliotecas de São 
Paulo, por exemplo, caiu 70% – de 2,3 milhões em 2007 
para 733 mil em 2016, conforme dados obtidos em rela-

tórios do Sistema Municipal de Bibliotecas.
Mesmo com o cenário de queda, especialistas e estudiosos in-

dicam que a biblioteca persistirá. “Não podemos ver a tecnologia 
como se fosse um instrumento com o objetivo de aniquilar as 
bibliotecas. Gutemberg e tecnologia estão muito mais próximos 
do que poderíamos pensar”, defende Luiz Alexandre Solano 
Rossi, professor de Teologia no Centro Universitário Interna-
cional Uninter.

O professor defende que haverá uma convivência pacífi ca dos 
livros impressos com os digitais. “Há espaço para ambos na co-
munidade de leitores”, alega. A revista americana The Atlantic, 
por exemplo, sugere que recursos tecnológicos podem ajudar os 
bibliotecários a atrair mais frequentadores. No Brasil, o Ministério 
da Cultura (MinC) está selecionando 20 bibliotecas públicas para 
receber uma ajuda de custo de R$ 100 mil reais com o objetivo 

Como fi cam as bibliotecas 
com o avanço da tecnologia?
O universo da leitura, dos livros e das bibliotecas vem passando por transformações há algumas décadas

de dispor recursos digitais para os leitores.
O termo biblioteca vem do grego e signifi ca “depósito de livros”, 

mas Solano advoga uma defi nição mais ampla. “Bibliotecas são 
como templos que abrigam a memória criativa da humanidade”, 
diz. Ele acredita que manuscritos mais antigos e, portanto, raros, 
continuarão a ter seu espaço garantido nas estantes.

Com o advento dos livros digitais, diversos estudos mostram 
que o esforço para ler na tela difi culta o aprendizado, conforme 
artigo publicado pela San Jose State University, em 2014. O jor-
nal Washington Post também publicou, em 2015, que os livros 
impressos são preferidos pelos leitores, mesmo entre os nativos 
digitais.

Solano explica que a efetividade da mídia impressa no apren-
dizado tem relação com a cognição. “A experiência do livro 
impresso afeta todos os sentidos dos leitores e faz com que a 
relação entre eles se torne simbiótica, isto é, uma parte do livro 
fi ca impregnada no leitor e o livro leva consigo algo do leitor”, diz.

Fonte e mais informações: Grupo Uninter (www.uninter.com).
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Nascida em Singapura, 
mas de pais italia-
nos, a rapper Claudia 

Nahum, mais conhecida como 
“Baby K”, vem ganhando cada 
vez mais espaço no cenário 
musical mundial, principal-
mente após o lançamento de 
seu novo hit, “Da zero a cento” 
(“De zero a 100”, em portu-
guês). A música, divulgada 
no YouTube, alcançou quase 
71 milhões de visualizações. 
O vídeo ainda tornou Baby K 
a artista feminina com mais 
visualizações no primeiro dia 
de publicação de um single.

No entanto, o sucesso da ra-
pper de 35 anos não é recente, 
pois desde 2015 suas músicas 
são premiadas e ganham 
milhões de visualizações no 
YouTube. Somente com o hit 
“Voglio ballare con te” (“Quero 
dançar com você”), de 2017, a 
cantora venceu quatro discos 
de platina, superou a marca de 
100 milhões de visualizações e 
alcançou o posto de terceiro 
vídeo mais visto no ano na 
plataforma.

A rapper é cotada para substituir Asia Argento no “X Factor”.

Conheça ‘Baby K’,
a nova estrela da música italiana

rapper foi, por alguns meses, 
garota propaganda da opera-
dora de telefonia Vodafone, 
substituindo o cantor Tiziano 
Ferro. A multinacional chinesa 
Huawei também teve o rosto 
de Baby K estampado em suas 
campanhas.

Em uma das ações da Vo-
dafone, foi utilizada a canção 
“De zero a cem”, e o sucesso 
do anúncio foi grande, muito 
em função do hit de Baby K. 
A área de cosméticos também 
se rendeu à rapper, utilizando 
as redes sociais da artista para 
fazer sorteios e campanhas. 
Na televisão, há cerca de um 
ano Baby K estrelou uma série 
chamada “Baby K All Day” 
(“Baby K todos os dias”, em 
português), que mostrava o dia 
a dia da cantora.

Após o escândalo de abuso 
sexual envolvendo a atriz ita-
liana Asia Argento, ela passou 
a ser cotada para substituir a 
estrela do cinema como jurada 
do show de talentos “X Factor”, 
transmitido pela “Sky Italia” 
(ANSA).

O “boom” de Baby K come-
çou em 2015, com a música 
“Roma-Bangkok”, que venceu 
sete discos de platina. Além 
disso, após um ano do lan-
çamento, o hit se tornou o 
primeiro vídeo da história da 
música italiana a superar 100 
milhões de visualizações no 
YouTube. O canal de Baby K 
na plataforma possui pouco 
mais de 1,1 milhão de inscri-

tos, enquanto no Instagram a 
rapper tem 486 mil seguidores. 

Grande parte dos fãs de 
Baby K são de outros países, 
principalmente de Suíça, Bra-
sil, Nigéria e Egito. Algumas 
de suas canções foram até 
traduzidas para outras línguas. 
Além do ramo musical, Nahum 
é muito ativa nas redes sociais, 
sendo uma das grandes infl uen-
ciadoras digitais na Itália. A 
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O prefeito de Gubbio, na região central 
da Itália, Filippo Mario Stirati, enviou nesta 
quarta-feira (29) uma camisa do Gubbio 
a um jovem torcedor do clube “rossoblu” 
que mora no Brasil, após o pai do garoto 
ter mandado uma comovente mensagem 
ao mandatário da cidade. De acordo com 
o e-mail enviado a Stirati, o pai do jovem 
afi rmou que mora atualmente na Bahia, 
e seu fi lho, Ronald, de 14 anos de idade, 
é um torcedor apaixonado pelo Gubbio. 

No entanto, ele afi rmou que está pas-
sando por uma crise fi nanceira e pediu 
para que o prefeito da cidade o ajudasse 
a conseguir uma camisa do clube para 
presentear seu fi lho. Ainda segundo o pai 
do garoto, eles já viveram por um tempo 
em Gubbio, mas precisaram voltar ao Bra-
sil por estarem enfrentando difi culdades 
fi nanceiras na Itália.

“Eu gostaria que você me ajudasse a 
realizar um sonho antigo, porque, no dia 
30 de setembro, meu fi lho fará 15 anos de 
idade e para mim é um momento muito 
especial. Luto para dar ao meu querido 
Ronald uma vida melhor e eu gostaria 
de entregar um presente, mas não tenho 
muitas possibilidades econômicas. Eu que-
ria ter uma camisa ofi cial e um shorts do 
‘Gubbio Calcio’ com o nome do meu fi lho, 
que sempre foi muito apaixonado por este 

A equipe do Gubbio milita atualmente a Série C do calcio.

Prefeito italiano envia camisa de time 
para fã brasileiro
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time”, escreveu o pai de Ronald. 
Ao receber a mensagem, Stirati disse 

ter fi cado “impressionado” com a história 
e prontamente garantiu o uniforme do 
clube, enviando as peças ao Brasil. “Fiquei 
profundamente impressionado com esta 
história simples e profunda. O contato com 
os acontecimentos humanos, neste caso 
como em outros, é um dos aspectos mais 

tocantes em realizar a tarefa de ‘primeiro 
cidadão’, especialmente quando você pode 
resolver problemas grandes e pequenos”, 
declarou Stirati. 

A modesta equipe do Gubbio milita 
atualmente a Série C do calcio e, apesar 
de nunca ter disputado a elite do futebol 
italiano, chegou a jogar em duas ocasiões 
a Série B (ANSA).

Segundo estudo realizado em 
julho pela Universidade Cornell em 
parceria com Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual, a China 
está entre os 20 países mais ino-
vadores do mundo no ranking do 
Índice Global de Inovação (GII). 
Diariamente são criadas mais de 15 
mil novas empresas, e em poucos 
anos a China está prestes a superar 
o Vale do Silício em número de 
Unicórnios.

Eles também são a nação que 
mais investe em Inteligência Arti-
fi cial e mais avança em Tecnologia 
do Varejo e Fintechs. Suas maiores 
empresas já buscam expandir seus 
mercados pelo mundo, como a 
Alibaba pela Europa e JD.com pela 
Ásia. Cada vez mais, as tendências 
da China estão inspirando empre-
sas do mundo todo a buscarem 
parceiros de negócios e inovações 
tecnológicas.

É o caso da FCamara - empre-
sa de transformação digital que 
atende os maiores e-commerces 
do Brasil, entre eles Netshoes, 
Saraiva e Americanas.com. Nas 
últimas semanas seu CEO e espe-
cialista em transformação digital, 
Fábio Camara, esteve na China 
para buscar novidades de mercado 
que podem ser aplicados aqui no 
Brasil - principalmente no segmen-
to de IoT, e listou cinco práticas 
comuns que acontecem na China 
e que podem inspirar empresas 
brasileiras, confi ra:
 • Reconhecimento facial 

- Equipamentos de reconhe-
cimento facial já fazem parte 
da rotina dos chineses. Eles 
utilizam a tecnologia para 
monitorar e aplicar multas de 
trânsito, realizar check-in em 
hotel, fazer compras no su-
permercado e até pedidos em 
fast-foods - que “adivinham” o 
que cliente quer comer. 

O país é o mais populoso do 
mundo e já consegue mapear 
todos os rostos e informações. As 
multas de trânsito, por exemplo, 
não são aplicadas apenas para os 
motoristas, mas também para os 
pedestres que cometerem infra-
ção. No Brasil, essa “inovação” 
está chegando aos poucos. Há 
pouco tempo o SPC anunciou que 
irá começar a utilizar a tecnologia 
para confi rmar a identidade dos 
consumidores no varejo. 
 • Cultura do trabalho - A 

cultura do trabalho chinesa 
é algo que chama muita 
atenção. Diferente do Brasil, 
as pessoas trabalham no que 

eles chamam de escala 9-9-6, 
entram às 9h e saem às 21h, 
durante 6 dias por semana. A 
impressão geral é que eles são 
muito focados no trabalho e 
nos resultados. Existe o ‘censo 
de urgência’ e o ciclo entre o 
nascimento de uma ideia e sua 
execução é geralmente bem 
curto, já que as inovações de-
vem render dinheiro o quanto 
antes. 

 • Celular e compras online 
- A China tem 802 milhões de 
usuários de internet. Deste 
total, 788 milhões acessam a 
rede via dispositivos móveis, 
o que consolida sua posição 
de maior mercado mundial 
para empresas de tecnologia. 
Porém, é preciso estar imerso 
no universo chinês para ter 
acesso às senhas de wi-fi  dos 
estabelecimentos e uso de 
aplicativos e redes sociais. Os 
chineses também se destacam 
quando o assunto é comércio 
eletrônico, meios de pagamen-
to e logística. 

A infraestrutura de pagamentos 
via celulares está mais desenvol-
vida e atinge principalmente a 
geração Y. “O e-commerce chinês 
representa cerca de 17% no país. 
No Brasil, esse número é de 2% a 
4%. Fazem transações de celular 
para celular sem intermediários 
bancários, com a grande vantagem 
de transações comerciais sem pa-
gamento de taxas às instituições 
do mercado fi nanceiro.

Outro grande diferencial rela-
cionado ao comércio eletrônico 
chinês é a logística: geralmente 
as compras realizadas na inter-
net são entregues no mesmo 
dia, sendo enviadas de diversas 
maneiras: transportadora, bici-
cletas, lambretas, carros, entre 
outras formas.
 • Inteligência Artificial 

(IA) - A evolução é enorme 
em relação a IA; o verdadeiro 
“negócio da China” é inovar 
nessa área. Segundo líderes 
chineses, eles vêem a Inteli-
gência Artifi cial como a chave 
para tornar a China um “poder 
econômico” e o país investirá 
ainda mais no desenvolvimen-
to de habilidades e recursos 
de pesquisas acadêmicas para 
alcançar “grandes avanços” 
até 2025 e tornar a China um 
líder mundial em 2030. 

Até início de 2019, a FCamara 
deve iniciar a comercialização no 
Brasil dessas novidades.

Práticas comuns que 
acontecem na China e já 
são tendências no Brasil
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA PARENTE, estado civil divorciado, profi ssão po-
licial militar, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 20/09/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Decio Pereira Parente e de Ivonice Cotias 
Parente. A pretendente: TATIANA VIEIRA DAMASCENO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 25/11/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José Damasceno Soares.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Manaus - AM, no dia 09/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Acelino Augusto Fernandes Júnior e de Adila Amud 
Fernandes. A pretendente: FLAVIA TIAGO ALVES, estado civil solteira, profi ssão autô-
noma, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 16/10/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Tiago Alves e de Alda Maria Tiago Alves.

O pretendente: PLINIO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 04/04/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Plinio dos Santos e de Cleuza Baltazar dos Santos. 
A pretendente: ELISANGELA MARTINS APARECIDO, estado civil solteira, profi ssão 
militar, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 14/09/1973, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aparecido e de Janete Martins Aparecido.

O pretendente: FERNANDO HONG, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido nesta 
Capital, Jabaquara - SP, no dia 04/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sung Hyun Hong e de Dong Soon Hong Cho. A pretendente: 
LARISSA SOUZA FERNANDES GARCIA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
marketing, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 03/01/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tadeu Fernandes Garcia e de 
Eliana Fernandes de Souza.

O pretendente: RENATO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão consultor de T.I., nas-
cido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 04/11/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Francisco Alves e de Maria Jorge da Silva 
Alves. A pretendente: ANA PAULA GASPAR DOREA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 14/02/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Zenor Neves Dorea e de Sonia 
Regina Gaspar Dorea.

O pretendente: FABIO ZAMLUNG, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 07/01/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Zamlung e de Batia Zamlung. A pretendente: 
FABÍOLA GARCIA NOGUEIRA, estado civil divorciada, profi ssão economista, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 11/02/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aldemir Antonio Nogueira e de Wilma Garcia Nogueira.

O pretendente: DAVI DOS SANTOS PINTO, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 28/03/1991, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilton de Souza Pinto e de Leila Rodrigues dos Santos 
Pinto. A pretendente: THAÍS TENORIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ban-
cária, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/08/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Itamar Tenorio da Silva e de 
Silmara Rozenda do Nascimento Silva.

O pretendente: RODRIGO INADA LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/07/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel da Silva Lemos e de Guilhermina Harumi 
Inada. A pretendente: BEATRIZ SALOMÃO GIMENE, estado civil solteira, profi ssão 
atriz, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 14/03/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro José Pezzuto Gimene e de Maria Cristina 
Salomão Gimene.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão por-
teiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/02/1957, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Souza e de Alice Dutra de Souza. A 
pretendente: CRISTIANA NOVAIS MARINHO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 26/11/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João José Marinho e de Carla Novais Marinho.

O pretendente: FELIPE GENTIL ZAGO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Zago e de Evânia Gentil Zago. A pretendente: 
BRUNA SOUZA DE FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, nascida 
nesta Capital, Limão - SP, no dia 05/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Victor Manuel Rodelo de Figueiredo e de Maria Alice de Figueiredo.

O pretendente: RENAN SALINAS DE FRAGA, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/11/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Francisco de Fraga e de Adriana Lucia 
Fortes Salinas. A pretendente: FLÁVIA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Vitória da Conquista - BA (1º Ofício), no dia 
16/01/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flávio 
Borges dos Santos e de Rita de Cássia Ferreira de Oliveira.

O pretendente: RICARDO CHIQUEZZI, profi ssão: guarda civil municipal, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 25/12/1978, residente 
e domiciliado na Vila Elze, São Paulo, SP, fi lho de Nerino Chiquezzi e de Alzira Francia 
Chiquezzi. A pretendente: VIVIANE INACIO PEREIRA, profi ssão: representante 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 05/05/1979, residente e domiciliada no Jardim Celeste, São Paulo, SP, fi lha 
de Silas Inacio Pereira e de Aparecida Inacio Pereira.

O pretendente: GUILHERME MADALOSSO KERR, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 10/10/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Borges Kerr 
e de Flavia Regina Madalosso Kerr. A pretendente: ALINE APARECIDA DA COSTA 
BAGATIN, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/06/1986, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Celso Bagatin e de Maria da Costa Bagatin.

O pretendente: MARCOS PAULO SANTOS TOLEDO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1977, residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Toledo e de Arminda 
do Carmo Santos Toledo. A pretendente: GLEICI APARECIDA PEREIRA SOARES, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/03/1980, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
José Soares da Silva e de Diva Pereira Soares.

O pretendente: FÁBIO MATTOS DE GODOY, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1982, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de José Cardoso de Godoy e de Maria 
Aparecida Mattos de Godoy. A pretendente: STEFANE KEHRER, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
16/11/1986, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Douglas 
Kehrer e de Elaine Kehrer.

O pretendente: CARLOS EDUARDO TOCHINI, profi ssão: assistente comercial e 
Marketi, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/09/1983, residente e domiciliado no Jardim Ângela São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Roberto Tochini e de Maria Aparecida Tochini. A pretendente: RAFAELA GOMES DE 
SOUSA, profi ssão: fi sioterâpeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em Brumado, BA, 
data-nascimento: 06/10/1989, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, SP, 
fi lha de Jesus Pereira de Sousa e de Luzani Francisca Gomes de Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: micro empreendedor 
individual, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 24/09/1973, residente e domiciliado no Jardim Teresa, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Pereira da Silva e de Anastacia Enchiolo da Silva. A pretendente: LILIANE 
ARAKAKI, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 03/10/1972, residente e domiciliada em Ogaki - 
Gifu, Japão, fi lha de Gentoku Arakaki e de Setsuko Canto Arakaki.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: analista de RH, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Pirajuí, SP, data-nascimento: 12/07/1984, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido José dos Santos e de 
Eva Ribeiro dos Santos. A pretendente: REGIANE LOPES CRUZ, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-
nascimento: 23/02/1979, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Dantas Cruz e de Maria da Conceição Lopes.

O pretendente: AILTON DIONISIO BORGES, profi ssão: cortador de roupas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 14/06/1959, 
residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Dionisio 
Borges e de Terezinha de Oliveira Borges. A pretendente: IZILDINHA TEIXEIRA 
GOMES, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, SP, data-nascimento: 05/06/1953, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, 
São Paulo, SP, fi lha de Ilio Gomes Martins e de Rita Teixeira Gomes.

O pretendente: IVAN DONIZETE BENTO, profi ssão: agente sócio educativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1961, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Marcilio Bento e 
de Celli Correa dos Santos Bento. A pretendente: MARLENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: em Paranacity, PR, data-
nascimento: 21/07/1982, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, 
fi lha de Mario Gomes de Oliveira e de Maria Araújo Carneiro de Oliveira.

O pretendente: SNEI VALERIO DE SOUZA, profi ssão: educador físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 02/05/1977, 
residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de Roseli Valeria de 
Souza. A pretendente: KARINE CELINA ALVES, profi ssão: artesã, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1995, residente e domiciliada 
na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lha de Cristiane Aparecida Alves Nunes.

O pretendente: ROGERIO DOS SANTOS, profi ssão: varredor de rua, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 27/02/1983, residente 
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Gisela Silva dos Santos. 
A pretendente: FERNANDA DE JESUS SANTOS, profi ssão: agente comunitária da 
saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-
nascimento: 12/07/1987, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, 
fi lha de Nonato Borges dos Santos e de Joana Maria de Jesus.

O pretendente: WESLEY ROBERTO DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 28/01/1992, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto da 
Silva e de Adriana Ribeiro da Silva. A pretendente: THAÍS FRANÇA PINTO, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-
nascimento: 09/03/1994, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lha de Eliezer Teixeira Pinto e de Celia Santos França Pinto.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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: PAULO ARANTES DE AZAMBUJA, divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em Uba - MG, no dia 28/10/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Trajano Antonio Norteo de Azambuja e de Cleusa Marilda Arantes 
de Azambuja. A pretendente: MARIANE UTIYAMA KUMAGAI, divorciada, profi ssão 
engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Iwao Kumagai e de Marisa Fussae 
Utiyama Kumagai.

O pretendente: MARCIAL BARRETO CASABONA, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1946, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcial Cyrillo Casabona e de Maria Helena Thedim Barreto 
Casabona. A pretendente: CLARISSA CARDOSO SILVEIRA NETTO CASABONA, 
divorciada, profi ssão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/09/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Luiz 
de Almeida Silveira Netto e de Maria Jose Cardoso Silveira Netto.

O pretendente: GUSTAVO JOSÉ TOMAO BATISTEL, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 02/08/1984, residente e domiciliado na 
Cidade Monções, São Paulo - SP, fi lho de José Batistel e de Olga Tomao Batistel. A 
pretendente: MARIANA GARBARINO ZANCANER, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/03/1989, residente e domiciliada 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, fi lha de Walter Henrique Zancaner Filho e de Claudia 
Garbarino Zancaner.

O pretendente: LUCA CLOVIS FERREIRA ALVES CESCHIN, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1986, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Ceschin e de Vera Maria Ferreira Alves 
Ceschin. A pretendente: SOFIA BARCELLOS PEREIRA LIRA, solteira, profi ssão 
engenheira de produção, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Bento José Pereira Lira e de 
Beatriz Barcellos Pereira Lira.

O pretendente: JOSÉ SAMORA JÚNIOR, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 11/05/1977, residente e domiciliado nesta Capital, Vila Nova 
Conceição - SP, fi lho de José Samora e de Maria Manuela Rodrigues Samora. A 
pretendente: ALINE MEDEIROS DA SILVA, divorciada, profi ssão epidemiologista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 03/07/1980, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Medeiros da Silva e de Josefa Neta Almeida 
Silva.

O pretendente: SEBASTIAN PABLO DOMINGUEZ, nacionalidade argentina, solteiro, 
profi ssão gerente de vendas, nascido na Argentina, no dia 10/06/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Mario Dominguez e de 
Maria Del Carmen Fidalgo. A pretendente: RENATA CRISTINA COSTA SANTOS, 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Martinho Campos - MG, no dia 29/04/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Padua dos 
Santos e de Dinoralva Geralda da Costa Santos.

O pretendente: VÍTOR CIPRIANO DE FAZIO, solteiro, profi ssão gestor público, nascido 
em Santos - SP, no dia 11/02/1985, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Monteiro de Fazio e de Otelinda Martins Cipriano de 
Fazio. A pretendente: RAFAELA SAHYOUN, solteira, profi ssão bailarina, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 11/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Raphael Adib Sahyoun e de Acacia Vania Costa Sahyoun.

O pretendente: CARLOS GIOBBI FILHO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 27/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Giobbi e de Maria Heloisa Giobbi. A pretendente: KANUCHA 
IZADORA BARBOSA DA MATA, solteira, profi ssão jornalista, nascida em Cuíba - MG, 
no dia 06/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Lauro José da Mata e de Juliene Auxiliadora Barbosa.

O pretendente: CARLOS CORNET SCHARFSTEIN, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 20/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bruno Scharfstein e de Eliete Lerner Cornet. A 
pretendente: MICHELLE GOLDENSTEIN, solteira, profi ssão administradora, nascida 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia 11/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Goldenstein e de Raquel Direzenchi Goldenstein.

O pretendente: WILLIAN BEGIATO PEDERSOLI, divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pedersoli e de Sandra Lia Begiato Pedersoli. A 
pretendente: PATRICIA TANOBE RONDINO, solteira, profi ssão bancária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Fernando Caetano Rondino e de Teresa Yochie Tanobe Rondino.

O pretendente: JOÃO VICTOR GOMES E SILVA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 12/12/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos e Silva e de Vilma Gomes Gouveia 
e Silva. A pretendente: MARCELA GUARNIERI CARNIELO, solteira, profi ssão 
analista de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/08/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Carnielo 
e de Kathrin Guarnieri Carnielo.

O pretendente: VICTOR OLIVEIRA TOFOLO, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Santarém - PA, no dia 13/10/1988, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo 
- SP, fi lho de Júlio César Tofolo e de Maria Neves dos Santos Oliveira. A pretendente: 
MARIA VICTÓRIA D´ELIA MIRANDA GUIMARÃES, solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Franca - SP, no dia 25/05/1991, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Augusto Pereira Guimarães e de Maria Cecilia D´ella 
Miranda Guimarães.

O pretendente: GASTÃO DE SOUZA MESQUITA FILHO, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gastão de Souza Mesquita e de Beatriz 
Ferreira de Camargo Mesquita. A pretendente: OLÍVIA ROXO NOBRE DO 
AMARAL MESQUITA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São José do Rio 
Pardo - SP, no dia 21/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcos do Amaral Mesquita e de Maria Olivia Roxo Nobre do Amaral 
Mesquita.

O pretendente: FERNANDO CORNACHIONE GADOTTI, solteiro, profi ssão engenheiro 
de produção, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 18/12/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Gadotti Filho e de Adriana 
Cornachione Gadotti. A pretendente: ROBERTA DUQUE RODRIGUES SIMÕES, 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 19/02/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto 
Rodrigues Simões e de Lilian Duque Rodrigues Simões.

O pretendente: RICARDO SEVILHANO DA COSTA, viúvo, profi ssão robotista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/07/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laudelino da Costa e de Maria Ruth Sevilhano. A 
pretendente: JULIANA APARECIDA MIGOTTO, solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1983, residente e domiciliada no Alto de 
Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Virginio Ambrosio Migotto e de Neusa Hernandes 
Migotto.

O pretendente: LUIS FERNANDO ALMEIDA OLIVEIRA, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Governador Valadares - MG, no dia 11/01/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio de Oliveira Lopes e de Marise Almeida 
Lopes Oliveira. A pretendente: MARIANA COTARELLI MADI, solteira, profi ssão 
médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/03/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Madi e de Suely Maria Cotarelli Madi.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LEANDRO LIGEIRO GONÇALVES, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edison Gonçalves e de Nanci Ligeiro Gonçalves. A convivente: 
ALEXANDRA ALVES SOARES CALMONT FRANCISS, solteira, profi ssão 
internacionalista, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/02/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alexandre Calmont Franciss 
e de Marcia Maria Soares Franciss. 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.

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006082-11.2018. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAYTON 
GODOY, CPF. 043.841.418-74, que C. MÓDULO Cooperativa de Trabalho de Professores e Aux. de 
Administração Escolar, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 13.016,61 (atualizado até 31/07/2018). 
Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 
10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 
dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP.,09.08.2018. 

25ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0206476-81.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Guilherme Ferfoglia Gomes Dias na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CANADIAN 
PASSAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ. 82.045.014/0001-96) e JOSE ROBERTO GHISI (CPF 
404.533.089-53) que TAM LINHAS AÉREA S/A, ajuizou-lhes uma ação de Execução para o 
recebimento de R$210.770,76 (Out/2011), oriundos das faturas/cheques nºs. 4027867, 4027932, 
4027855, 4032682, 4032695, 4032763, 4040493, 4040552 e 4040480, vencidas e não pagas. Estando os 
executados em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o 
débito atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2018. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1009515-42.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MURILO DOS SANTOS SILVA, CPF 381.557.648-26, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: é credor do Requerido pela 
importância nominal total de R$ 7.468,00 (atualizado para o valor de R$ 15.120,95, oriundos de Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais em benefício do(a) Requerido(a), relativo a mensalidades não 
pagas, dos quais encontram-se pendente de pagamento até a presente data. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 
(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 15.120,95, 
devidamente atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou 
apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

3ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 1009012-03.2009. 
8.26.0100. A Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca da Capital. Faz Saber à inventariante, representante e administradora do Espólio de Jorge 
Afif Cury, Sra. LIDIA ISSA FARAH CURY, RG nº 3.025.263-5, CPF Nº 943.469.418-34, que foi 
requerida a desconsideração de personalidade jurídica de Canadoro Agropecuária S/A, para a 
inclusão dos sócios no polo passivo da ação de Cumprimento de Sentença, proposta por 
MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Estando a inventariante, representante e 
administradora LIDIA ISSA FARAH CURY em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, para que se manifeste acerca do pedido de desconsideração da personalidade Jurídica 
requerido pela exequente às fl. 271 dos autos supra, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. S São Paulo, 23 de julho de 2018.  

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007144-62.2015. 
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) ASSOCIAÇÃO FEMININA 
BENEFICIENTE E INSTRUTIVA ANALIA FRANCO, CNPJ 33.921.719/0001-14, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário por parte de Tranquilo Jeronymo e outro, alegando em síntese: os 
autores requerem que a requerida seja condenada a lhes outorgarem a escritura do imóvel: parte dos 
lotes 346 e 347 da quadra I, da Vila Regente Feijó, medindo cinco metros e cinquenta centímetros de 
frente para a rua Rosa das Neves, localizado distante cinquenta metros da Rua Emilio Marengo, tendo 
dos lados direito e esquerdo vinte e dois metros, confinando a direito com Francisco Paredes Vera Filho, 
do esquerdo com quem de direto, bem como nos fundos, onde mede cinco metro e cinquenta 
centímetros. Atualmente a rua em que se encontram os lotes fora denominada Rua Rosa das Neves, 
tendo o imóvel recebido nº 50 daquela rua. Consta da certidão expedida pelo 7º Sétimo Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo, que os lotes encontram-se localizado no loteamento denominado Vila 
Regente Feijó, com área total de 281.000,00 m² no subdistrito do Tatuapé, de propriedade inicial da 
Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. O referido imóvel encontra-se cadastrado perante a 
Prefeitura do Município de São Paulo, sob nº 059.118.0030-7. Encontrando-se a ré 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, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de agosto de 2018. 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008493-
18.2015.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA LUIZA 
CARRERA MARETTE, Brasileiro, CPF 010.707.898-87. Com endereço à Doutor Pinto Ferraz, 204, Vila 
Mariana, CEP 04117-040, São Paulo - SP e NELSON CARRERA PERES, Brasileiro, CPF 010.707.898-
87. Com endereço à Rua Otavio Nebias, 182, apto. 11, Paraiso, CEP 04002-011, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Aureo Alves da Silva e outros, com o 
seguinte objeto: o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda referente a imóvel situado 
na rua Belmiro Zanetti Esteves, nº 247, no valor de R$ 217.500,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1034776-18.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) CORDEZ COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 
07.067.447/0001-27, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de TNT 
Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A, alegando em síntese que a requerida contratou 
diversos serviços de transporte da filial da requerente em diversos municípios do Estado de São 
Paulo, conforme faturas e histórico de prestação de serviços constantes dos autos. Contudo, apesar 
de ter os serviços devidamente prestados, deixou a requerida de adimplir as quantias ajustadas pelos 
serviços, acarretando uma dívida no valor de R$ 97.227,90 (agosto/2014). Encontrando-se a ré 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 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2018. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0161301-09.2007.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANTONIO CUNHA CAMPOS DOS SANTOS, CPF 118.359.858- 07,que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Lilia Maria Moretzson da Costa. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
ciência de bloqueio efetuado em suas contas bancárias por meio do sistema BACENJUD, no valor de R$ 
2699,71 (fls. 237 Bco Itaú Unibanco) e de R$ 89,24 (fls. 281 - CEF) e para que em 05 dias, a fluir após os 
20 dias supra, apresente impugnação. No silêncio, o feito terá regular prosseguimento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2º VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0057535-58.2012.8.26.0100 - 1377/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA PINTO LIMA 
ZANETTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Janete Garabe Abrikian Gdikian e Jirayr Gdikian, 
Paulo Garabed Abrikian, Fani Nardon Abrikian, Regina Janikian, Espólio de João Garabed Abrikian, 
rep. por Lucy Arussiak Abrikian, Renata Abrikian e João Carlos Abrikian, Edificio Beatriz, rep. pelo 
síndico, Venancio Jose Francisco e Santa Munhoz Francisco, Marina Francisco Salvagno ou Marina 
Steltzer Francisco e Roberto Salvagno, Edith da Cruz Francisco, Citados por edital, Raphael Fleitlich, 
Mário Russo Júnior, Dora Varanda Gambelli, Maria Luíza Xavier Souto, marina Francisco Savagno, 
Roberto Savagno, Pàulo Garabed Abrikian, Renata Abrikian, João Carlos Abrikian, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores , que 
Wagner Jacintho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Iperoig, 592, AP. 101, Ed. Beatriz - Perdizes - São Paulo - SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

5ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031416-67.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Gustavo Coube de Carvalho, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA LAVAGEM 
EPP (SERVETRANSPO), CNPJ. 08.752.477/0001-35 e SERVEPRED LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA (SERVETRANSPO), CNPJ. 09.451.400/0001-98 ambas na pessoa de seus representantes legais, 
que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de EMPRESA AUTO ÔNIBUS MANOEL 
RODRIGUES S/A e OUTROS, alegando em síntese: ser credora da requerida no valor de R$ 512.122,63 
(Março/2017) a ser devidamente atualizado, oriundos dos valor desembolsado pelas autoras nos autos 
das ações trabalhistas elencadas, por relação trabalhista travada exclusivamente entre os reclamantes e 
as empresas rés. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, as rés serão 
consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 08 de agosto de 2018. 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: FELIPE AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/10/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivan Almeida da Silva e de Mercia Aparecida 
da Silva. A pretendente: TALITA DO NASCIMENTO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/01/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Rodrigues e de Luci 
Oliveira do Nascimento.
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