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BOLSAS
O Ibovespa: -0,07% Pontos: 
78.116,01 Máxima de +0,99% 
: 78.944 pontos Mínima de 
-0,45% : 77.820 pontos Volu-
me: 8,26 bilhões Variação em 
2018: 2,24% Variação no mês: 
1,88% Dow Jones: +0,95% Pon-
tos: 26.656,98 Nasdaq: +0,98% 
Pontos: 8.028,23 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0729 Venda: R$ 4,0739 
Variação: -1,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,16 Venda: R$ 4,26 
Variação: -1,47% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0991 Venda: R$ 
4,0997 Variação: -0,86% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0470 
Venda: R$ 4,2270 Variação: 
-1,24% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,54% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.211,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,20% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,500 
Variação: -1,14%.

Cotação: R$ 4,0740 Variação: 
-1,36% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1778 Venda: US$ 1,1779 
Variação: +0,91% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7970 Venda: R$ 
4,7990 Variação: -0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7470 Ven-
da: R$ 4,9870 Variação: -0,32%.

Futuro: +0,13% Pontos: 78.370 
Máxima (pontos): 79.190 Míni-
ma (pontos): 78.015. Global 40 
Cotação: 730,108 centavos de 
dólar Variação: +0,43%.

“Há vitórias que 
exaltam, outras 
que corrompem; 
derrotas que 
matam, outras que 
despertam”.
Antoine de Saint-Exupéry (1900/1944)
Escritor francês

toda a cadeia de alimentos. 
Se combatêssemos isso com 
efetividade, estaríamos com-
batendo a fome e diminuin-
do a pressão sobre nossas 
fl orestas e nossos recursos 
naturais” (ABr).

Base da alimentação do 
brasileiro, o arroz e 
o feijão representam 

38% do montante de alimen-
tos jogado fora no país. O 
dado faz parte da pesquisa 
sobre hábitos de consumo 
e desperdício de alimentos, 
do projeto ‘Diálogos Seto-
riais União Europeia/Brasil’, 
liderado pela Embrapa com 
apoio da FGV. A pesquisa ou-
viu 1.764 famílias. O ranking 
dos alimentos mais desper-
diçados mostra arroz (22%), 
carne bovina (20%), feijão 
(16%) e frango (15%) com 
os maiores percentuais rela-
tivos ao total desperdiçado. 

“A grande surpresa foram 
as carnes aparecerem com 
um índice tão alto de desper-

 Pesquisa mostra que arroz e 
feijão são os alimentos mais 
desperdiçados no Brasil

dício, um produto de alto valor 
agregado, de alto valor nutri-
cional e que é desperdiçado. 
E destaco ainda o leite, que 
é o quinto grande grupo mais 
jogado fora”, disse o professor 
de marketing da Escola de 
Administração de Empresas 
da FGV, Carlos Eduardo Lou-
renço. No Brasil, a média de 
alimentos desperdiçados por 
domicílio é de 353 gramas por 
dia. Individualmente a média 
é de 114 gramas por dia.

O não aproveitamento das 
sobras das refeições é o prin-
cipal fator para o descarte de 
arroz e feijão. Como exemplo 
desses eventos, o professor da 
FGV cita o caso pesquisado 
de uma pessoa que, após um 
churrasco, acabou descartan-

do quatro quilos de carne, ou 
ainda o caso de quem salgou 
demais o feijão durante o 
cozimento e acabou jogando 
a panela toda fora, em vez de 
tentar recuperar o alimento. 
Os resultados mostraram que 
61% das famílias priorizam 
uma grande compra mensal 
de alimentos, além de duas a 
quatro compras menores ao 
longo do mês. 

Esse hábito leva ao des-
perdício pois aumenta a 
propensão de comprar itens 
desnecessários, especialmen-
te quando a compra farta 
é combinada com o baixo 
planejamento das refeições. 
Enquanto 94% afi rmam ser 
importante evitar o desper-
dício de comida, 59% não 

O não aproveitamento das sobras das refeições é o principal fator para

o descarte de arroz e feijão.

dão importância se houver 
comida demais na mesa ou 
na despensa. A maioria das 
famílias (68%) valoriza muito 
ter uma despensa e geladeira 
cheias de alimento. 

“O brasileiro gosta de abun-

dância, é muito comum na 
nossa cultura”, disse Louren-
ço. Para o ministro do Meio 
Ambiente, Edson Duarte, “um 
terço de toda a produção agrí-
cola está sendo desperdiçada, 
seja no pós-colheita, seja em 

Brasília - O Ibama abriu 
para acesso público 100% das 
informações de um banco de 
dados que controla o trans-
porte e o armazenamento de 
toda a madeira comercializada 
no País. Os dados do chamado 
Sistema DOF (Documento de 
Origem Florestal) eram res-
tritos, até a última semana, a 
órgãos ambientais, policiais e a 
agentes do Ministério Público. 
Qualquer cidadão passa a ter 
acesso a dados sobre autori-
zação de corte de madeira, 
processo de transformação e 
transporte.

É possível ainda obter dados 
sobre a conversão de produtos 
fl orestais em objetos de consu-
mo, importação, exportação, 
destinação, volume de extração 
autorizado em área da fl oresta 

Interessado já pode refi nar pesquisas sobre a fl ora nacional.

Antonio Cruz/ABr

Alberto Cesar Araujo/Greenpeace

100 mil vagas
O presidente Temer antecipou-

-se ao Ministério do Trabalho e 
anunciou, pelo Twitter, que o 
Caged de agosto registrou que 
foram criados mais de 100 mil 
empregos formais no Brasil. “Isto 
é prova que o Brasil está no rumo 
certo. Em plena recuperação”, 
escreveu. No mês de julho, dados 
indicaram abertura de 47,3 mil 
vagas, o melhor resultado para o 
período em seis anos.

O consumo de etanol nas 
bombas dos postos de com-
bustíveis do Estado de São 
Paulo alcançou, pela primeira 
vez, neste mês de setembro a 
mesma proporção da gasolina. 
Segundo o presidente do Sin-
copetro, José Alberto Paiva 
Gouveia, 50% das vendas foi 
de etanol e 50% de gasolina. A 
tradição é de um escoamento 
médio de 60% de gasolina.

O empresário informou que 
o consumo mensal nas cidades 
paulistas atinge 180 bilhões de 
litros somando a gasolina, o 
álcool e o diesel. Sempre que o 
valor do litro de álcool equivale 
a 70% do preço da gasolina, 
abastecer com o derivado da 
cana fi ca mais competitivo. 
Na avaliação da pesquisadora 
da FGV em Energia, Fernanda 
Delgado , a greve dos caminho-
neiros continuará ainda por 
algum tempo “reverberando 
na economia do país”. 

Ela, no entanto, pondera 
que o grande impacto sobre 
o preço da gasolina, que já 
subiu 15% desde maio último, 
está associado mais à pressão 
das cotações no mercado 
internacional com o valor do 
barril de petróleo, passando, 
nesse período, de US$ 65 para 
US$ 75. A tendência, pontuou 
a pesquisadora, é de alta no 
mundo todo.

Essa migração vem

ocorrendo desde a greve

dos caminhoneiros.

A Seguradora Líder, res-
ponsável pela administração 
do Seguro de Danos Pessoais 
(Seguro DPVAT), pagou a 
indenização de 560.789 aciden-
tes nos últimos dois anos. As 
informações constam em um 
boletim estatístico divulgado 
ontem (20), em meio a Sema-
na Nacional do Trânsito, que 
vai até terça-feira (25). Como 
o prazo prescricional para a 
solicitação do benefício é de 
até 3 anos, os dados podem 
sofrer alterações conforme as 
ocorrências são notifi cadas por 
vítimas e benefi ciários.

Os números mostram que 
houve uma redução de 22% nas 
ocorrências entre 2016 e 2017. 
No ano passado, foram 245.371 
acidentes indenizados no país, 
contra 315.398 no ano anterior. 
A redução, no entanto, não sig-

No ano passado, foram 245.371 acidentes indenizados pelo 

seguro DPVAT no país.
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Em dois anos, 560 mil acidentes de 
trânsito foram indenizados no país

nifi ca uma tendência de queda 
nas ocorrências. É provável 
que aumentem os pedidos de 
indenização por acidentes em 
2017, já que o prazo de prescri-
ção de pedidos só termina em 

2020. Neste cenário, o número 
de ocorrências entre um ano e 
outro tende a ser mais parecido.

Os casos de invalidez perma-
nente representaram a maioria 
das indenizações tanto em 

2017 (68%) quanto em 2016 
(73%). O reembolso de des-
pesas médicas representaram 
um percentual de 20% no ano 
passado e 16% no ano anterior. 
Quanto às indenizações por 
morte, foram 12% em 2017 e 
11% em 2016.

No ano passado, a maior in-
cidência de acidentes foi com 
vítimas do sexo masculino (76%), 
mantendo o mesmo compor-
tamento dos anos anteriores. 
A faixa etária mais atingida no 
período foi de 18 a 34 anos, 
representando 49% do total 
das indenizações pagas, o que 
corresponde a quase 119 mil 
indenizações. O número de mor-
tes, segundo as estatísticas dos 
acidentes indenizados, caiu 13% 
entre 2016 e 2017. Foram 29.500 
mortes no ano passado, contra 
33.833 no ano anterior (ABr). 

Alta da gasolina leva 
consumidor ao álcool

Delgado defende que o Brasil 
poderia ser menos dependente 
dessa política de preços inter-
nacionais caso houvesse a que-
bra do monopólio da Petrobrás 
que detêm 98% do refi no dos 
derivados de petróleo. A ques-
tão, porém, explica, esbarra 
em criar um sistema que possa 
atrair os investidores.

O diretor técnico da Única, 
Antonio de Padua Rodrigues, 
descartou o risco de um dese-
quilíbrio de preços do etanol 
em função da demanda mais 
aquecida. Ele informou que 
o setor está em plena safra e 
com estimativa de recorde na 
produção, podendo chegar a 
32 bilhões de litros e um cres-
cimento na oferta entre 4 a 5 
bilhões de litros (ABr).

Genebra - Pressionada pelas 
ameaças de Donald Trump, a 
Europa aumenta suas compras 
de produtos americanos e o Brasil 
perde a posição de maior forne-
cedor de soja para o mercado 
europeu. Dados publicados pela 
Comissão Europeia ontem (20), 
apontam que a exportação dos 
EUA de soja já atende 52% do 
mercado do bloco entre julho e 
setembro de 2018. No mesmo 
período de 2017, essa taxa era 
de apenas 25%. 

Em apenas um ano, as impor-
tações da soja americana aumen-
taram em 133%. No total, os pro-
dutores dos EUA exportaram 1,4 
milhão de toneladas no período 
dos três meses avaliado por Bru-
xelas. Com a alta, os americanos 
deixaram o Brasil com 39% do 
mercado europeu de soja. Juntos, 
os dois países praticamente ga-
rantem o abastecimento total de 
soja aos países da UE. O terceiro 
colocado é o Canadá, com apenas 
2,3% do mercado, taxa similar á 
do Paraguai. 

Entre julho e setembro de 2017, 
o Brasil exportava 1,2 milhão de 
toneladas, representando 48% de 
todas as compras europeias. Em 
2018, porém, a taxa de participa-
ção do Brasil caiu para 39%, com 
1,1 milhão de toneladas vendidas. 
Os europeus insistem que a opção 

Em apenas um ano, 

as importações da soja 

americana pela UE 

aumentaram em 133%.
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UE troca fornecedores 
de soja e prejudica Brasil

pela soja americana tem uma 
relação com o preço, mais compe-
titivo neste ano que o restante da 
soja sul-americana. A exportação 
americana estaria custando 338 
euros por tonelada, contra 359 
euros do produto vendido pelo 
Brasil. Mas, num comunicado 
de imprensa, Bruxelas deixou 
claro que o movimento atendia 
a um pacto entre os dois aliados 
do Atlântico Norte. A pressão 
americana aos europeus ainda 
ocorre no mesmo momento em 
que Mercosul e UE praticamente 
abandonaram uma vez mais o 
diálogo sobre a criação de um 
acordo de livre comércio (AE).

Ibama abre sistema nacional 
de controle de madeira

e saldo remanescente de auto-
rizações, entre outros.

A criação do Sistema DOF 
tem resultado na substituição 
de documentos em papel pelo 
ambiente digital, reduzindo a 
informalidade e a falsifi cação 
massiva de papéis utilizados 
para esquentar a retirada ile-
gal de madeira da fl oresta. O 
sistema foi aprimorado com 
funcionalidades que permitem 
a verifi cação automática da 
consistência de informações, 
acesso direto a dados cadas-
trais de remetentes e destina-
tários de produtos fl orestais e o 
registro em tempo real de todas 
as transações com madeira rea-
lizadas em âmbito nacional. As 
informações estão disponíveis 
no link (https://www.ibama.
gov.br/dados-abertos) (AE).

Brasília - O STF negou ontem 
(20), um recurso da Caixa Eco-
nômica Federal. Assim, o banco 
terá de pagar a um grupo de 
trabalhadores as diferenças de 
correção monetária sobre saldos 
de contas vinculadas do FGTS 
em relação ao Plano Collor 2, de 
1991, em caso que tramitava no 
Supremo desde 2010. A decisão 
que obriga a Caixa a pagar esses 
valores pode abrir precedente 
para processos similares, mas 
irá depender de análise de caso 
a caso.

A análise do processo girou em 
torno de questões processuais 
sobre o prazo para a União recor-
rer de uma decisão judicial e não 
propriamente sobre a obrigação 
de pagamento por parte do banco 
público. A Caixa estava buscando 
derrubar determinação de 2007 
do TRF-3, que obrigou o paga-

mento dos índices de atualização 
a este grupo de trabalhadores. 
O órgão alegava que tais indica-
dores foram reconhecidos como 
indevidos pelo STF. 

A tese fi xada ontem pelos 
ministros em torno dos prazos 
e possibilidade de reabertura 
de um caso na Justiça tem re-
percussão geral, e irá impactar 
a análise de 900 processos que 
estavam aguardando a palavra 
do STF. O entendimentos 
dos ministros segue a mesma 
linha de uma decisão de 2016 
da Corte, quando considerou 
legal o prazo de 30 dias para a 
Fazenda recorrer de decisões. 
Os ministros entenderam que 
não poderiam aceitar o recurso 
da Caixa e reabrir o caso porque 
a sentença do TRF-3 não foi 
fundada em norma inconstitu-
cional (AE).

Caixa tem de pagar 
diferença sobre FGTS
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Os professores estão 

sendo cobrados pelos 

pais. Estes querem 

resultado. Querem que 

os fi lhos passem de ano 

e possam buscar uma 

colocação no mercado de 

trabalho. 

Por isso muitos professo-
res preferem passa-los 
de ano a lhes dar notas 

baixas e gerar um sentimento 
de fracasso, além de um exce-
dente de trabalho e estresse. 
Afi nal não é fácil lidar com os 
alunos, que teimam em des-
respeitar as regras da escolas 
e, da sua parte, pressionam 
professores e a  direção da es-
cola para mais liberdade. Eles 
querem poder ir ao banheiro 
a qualquer hora, usar boné, 
mascar chiclete ou até usar 
celular na sala de aula. 

O celular é combatido por 
9 entre cada dez mestres 
por julgar que não são uma 
ferramenta  de aprendizado, 
mas de distração do aluno e 
de todos os que estão à sua 
volta. Afi nal eles já aprende-
ram a usar o what´s app e um 
sem número de aplicativos de 
comunicação. Os professores 
precisam realizar um exercício 
de equilibrismo para não levan-
tar a voz para não parecerem 
autoritários e serem rotulados 
como tais. Essa é uma pecha 
que atrapalha a carreira e a 
popularidade do mestre na 
escola. 

A violência dos alunos contra 
os professores provoca uma 
insegurança que se traduz por 
um forte absenteísmo. A cada 
dia faltam, em média cerca 
de 10% dos professores. As 
classes são monitoradas por 
outros profi ssionais muitas ve-
zes dando aulas de disciplinas 
que ele não ensinam. A direção 
cobra resultados em nome dos 
pais e muitas vezes culpam os 
mestres pelas notas baixas dos 
alunos. 

Alguns professores não são 
diplomados e o resultado do 
aproveitamento é pior. Há uma 
lista de escolas segundo crité-
rios como resultados de pes-
quisa de satisfação junto aos 
alunos, número de alunos por 
professor ou porcentagem de 
professores diplomados. Tudo 
está na internet ao alcance dos 
país e dos pesquisadores em 
educação. Em algumas escolas 
de tempo integral professores 
se tornam tutores de grupos 
de 15 alunos e acompanham 
o rendimento escolar. São 
chamados de mentores. 

Por e-mail ou telefone, 
devem manter contato per-
manente com os pais a fi m 
de controlar a frequência e 
o progresso dos alunos em 
todas as matérias. Não é um 
trabalho fácil e toma muito 
tempo de quem precisa dele 
para preparar as aulas, corrigir 
trabalhos escolares e estudar. 
Não raro, quando o aluno en-
contra difi culdades, a culpa 
é do mentor. Mas o que fazer 
quando eles fracassam em 
várias disciplinas, se queixa 
um professor . Perdemos o 
atrativo, diz um outro, usamos 
apenas um terço de tempo para 
preparar e ministrar as aulas.

O aceso ao ensino fi nanciado 
pelo Estado tem uma carac-
terística especial. Com a mu-
dança do governo nacional se 
implantou um  sistema conhe-
cido como “cheque educação.” 
Uma medida que já existe em 
Montreal, no Canadá. Não há 
mais carteirinha escolar e as 
famílias podem escolher e ma-
tricular os fi lhos gratuitamente 
em qualquer escola privada. A 
prefeitura entrega um cheque, 
ou voucher, correspondente 
ao valor gasto por aluno do 
setor público, que resida no 
município. 

Com isso aumentaram os co-
légios particulares nos últimos 
anos, uma vez que não correm 
o risco de inadimplência da fa-
mília. Alguns pais desconfi am 
das escolas privadas que pre-
cisam apresentar resultados 
e deixar o cliente satisfeito. 
Afinal precisam dar lucro. 
Por isso suspeitam da infl ação 
de boas notas, facilitada pelo 
fato de os exames nacionais 
serem corrigidos pelos mes-
mos professores do mesmo 
estabelecimento dos alunos. 

A Suécia é o país europeu 
que mais gasta com educação, 
reserva 7% do PIB para essa 
atividade considerada vital 
para o pais. O Brasil investe... 
menos. As escolas públicas 
suecas apresentam melhores 
resultados do que as particu-
lares, ainda que sejam frequen-
tadas por alunos mais pobres 
e até mesmo por imigrantes. 
Tanto em uma como em outra 
os professores reclamam que 
faltam livros e bibliotecas. 

Os alunos têm toda a biblio-
grafi a que precisam de forma 
digital, manipula tablets e 
computadores e, para a tristeza 
de muitos mestres, abandona-
ram totalmente a plataforma 
de papel.

 
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma. 

Com a colaboração do Le Monde 
Diplomatique.
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França e Bélgica dividem 
ponta do ranking da Fifa

Pela primeira vez na história com 
duas seleções empatadas na lide-
rança, a Fifa divulgou ontem (20) 
a tabela atualizada de seu ranking. 
França e Bélgica dividem a ponta, 
enquanto a Itália subiu uma posição, 
saindo da 21ª para a 20ª colocação. 
A atual campeã mundial e a terceira 
colocada na Copa estão com 1.729 
pontos cada uma, à frente de Brasil 
(1.663), Croácia (1.634) e Uruguai 
(1.632), que completam o top 5.

A única mudança nas 10 primeiras 
posições foi a Dinamarca, que per-
deu um ponto e caiu de nono para 
10º lugar. Na última atualização, os 
dinamarqueses estavam empatados 
com a Espanha, que manteve a 
nona posição. Já a seleção italiana 
melhorou sua colocação, mesmo 
estando há quatro jogos sem vitória. 
A “Azzurra” saiu de 21º para 20º lugar, 
superando o Peru.

Vale destacar também a ascensão 
da Alemanha, que, após construir 
bons resultados na Liga das Nações, 
subiu três posições e agora ocupa a 
12ª, com 1.568 pontos, empatada 
com o Chile. A seleção que mais 
ganhou posições foi a Ucrânia, impul-
sionada pelas vitórias conquistadas 
na Liga das Nações. Os ucranianos 
subiram seis colocações e estão em 
29º lugar. Já o principal destaque 
negativo é Gana, que caiu seis posi-
ções e está na 51ª.

Confi ra o “top 10” do ranking: 1º 
França - 1.729 pontos; 1º Bélgica - 
1.729; 3º Brasil - 1.663; 4º Croácia 
- 1.634; 5º Uruguai - 1.632; 6º Ingla-
terra - 1.612; 7º Portugal - 1.606; 8º 
Suíça - 1.598; 9º Espanha - 1.597; e 
10º Dinamarca - 1.581 (ANSA).

Facebook monta 
‘sala de guerra’ para 
combater ‘fake news’

O Facebook montará uma 
força-tarefa para combater a 
desinformação e as notícias 
falsas veiculadas através da 
plataforma. A decisão foi to-
mada em vista das eleições no 
Brasil, em outubro, nos Estados 
Unidos, em novembro, e dos 
pleitos previstos para o primei-
ro semestre de 2019 na Europa.

As informações são do jornal 
norte-americano “The New 
York Times”, que afi rma que 
está sendo montada uma “sala 
de guerra” na sede da rede 
social em Menlo Park, na Cali-
fórnia. O local hospedará uma 
força-tarefa de 20 pessoas para 
monitorar o Facebook 24 horas 
por dia. Serão 16 estações com 
computadores e monitores tele-
visivos sintonizados nos princi-
pais veículos de comunicação, 
como CNN, Fox, CNBC, etc. 

O objetivo da equipe será ex-
cluir as contas falsas e identifi car 
aquelas que buscam infl uenciar os 
eleitores com notícias inventadas. 
Depois que agentes russos foram 
pegos manipulando o algoritmo 
da plataforma para interferir 
nas eleições norte-americanas, 
o Facebook tem se empenhado 
em uma campanha de combate 
às “fake news” (ANSA).

A educação a distância tem conquistado também os cursos 

tecnológicos, com 46% do total das matrículas.

Enquanto o ensino presen-
cial apresentou queda 
nas matrículas, a educa-

ção a distância (EaD) registrou 
o maior salto desde 2008. As 
matrículas em EaD cresceram 
17,6% de 2016 para 2017. Os 
estudantes de educação a 
distância (EaD) chegaram a 
quase 1,8 milhão em 2017 – o 
equivalente a 21,2% do total 
de matrículas em todo o ensino 
superior.

O número de cursos no país 
também aumentou, de 2016 
para 2017, passou de 1.662 
para 2.108, o que representa 
aumento de 26,8% – maior cres-
cimento desde 2009, quando 
o país passou dos 647 cursos 
registrados até 2008 para 844 
cursos. No total, o ensino supe-
rior tem cerca de 8,3 milhões 
de estudantes em cursos de 
graduação. Desses, 6,5 milhões 
estão matriculados em cursos 
presenciais. Ao contrário do 

O papa Francisco apelou para que as pessoas evitem 

sentimentos negativos.

O papa Francisco apelou 
ontem (20) para que as pes-
soas evitem sentimentos ne-
gativos, como desconfi ança, 
medo e desprezo em relação 
aos imigrantes. O pedido foi 
feito durante audiência com 
integrantes da Conferência 
Mundial sobre Xenofobia, Ra-
cismo e Nacionalismo Populis-
ta no Contexto da Migração 
Global. Segundo ele, os que 
exploram os estrangeiros “de-
vem fazer um profundo exame 
de consciência” porque terão 
de prestar contas a Deus.

Na audiência, o papa men-
cionou os ensinamentos do 
Novo Testamento, que desta-
ca que todos os homens são 
iguais independentemente de 
sua etnia e credo religioso. 
“[Aquele que mantém] sen-
timentos de desconfiança, 
medo, desprezo e até ódio 
contra indivíduos ou grupos 
considerados diferentes por 
causa de sua etnia, origem e 
religião, como tal, não é digno 
o sufi ciente para participar 
plenamente na sociedade.”

Julgamento de skinheads em Porto Alegre.

Depois de dois dias de julga-
mento, a juíza Cristiane Busatto 
Zardo, do TJ-RS, condenou à re-
clusão os três homens acusados 
de atacar três jovens judeus, em 
Porto Alegre. Laureano Vieira 
Toscani e Thiago Araújo da Silva 
foram condenados a 13 anos de 
prisão em regime inicialmente 
fechado, Fábio Roberto Sturm 
a 12 anos e oito meses de reclu-
são.Thiago e Fábio, de acordo 
com a magistrada, poderão 
recorrer em liberdade. O crime 
ocorreu em 8 de maio de 2005. 

Os três réus foram julgados 
por tentativa de homicídio 
triplamente qualifi cado. Para 
o MP, os agressores pertencem 
a uma organização criminosa 
denominada Carecas do Brasil, 
uma facção de skinheads, que 
divulga ideologia preconceitu-
osa contra grupos raciais e so-
ciais, incluindo judeus, negros, 
homossexuais e punks. Rodrigo 
Fontella Matheus, Edson Nie-
ves Santanna Júnior e Alan 
Floyd Gipsztejn caminhavam 

A modelo brasileira Gisele 
Bündchen interpreta a icônica 
cantora italiana Mina na edição 
da “Vogue Italia” de outubro, 
que será dedicada aos 50 anos do 
lançamento de primeiro álbum ao 
vivo da artista, gravado na célebre 
casa de shows “La Bussola”, na 
Toscana. As italianas Maria Carla 
Boscono e Carla Bruni acompa-
nham Gisele na mesma missão. 
A revista ainda dará uma festa 
no Teatro Manzoni, de Milão, hoje 
(21), em meio à Milan Fashion 
Week. 

As três estrelas que fazem as 
capas da próxima edição estão 
entre os convidados, que incluem 
também artistas que interpretam 
os sucessos de Mina. A ideia partiu 
do fi lho da cantora, o compositor 
italiano Massimiliano Pani. “Mina 
infl uenciou o vestuário. Desde 
o início, as meninas a tomaram 
como modelo, penteando, ma-
quiando e se vestindo como ela, a 
fi m de fi car parecidas”, justifi cou.
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Educação a distância cresce 17,6% 
em 2017; maior salto desde 2008

Um em cada cinco estudantes matriculados no ensino superior estuda a distância, de acordo com o 
Censo da Educação Superior divulgado ontem (20) pelo Inep

pelo ensino presencial – aumen-
to de 0,5% em relação a 2016. A 
procura por cursos a distância 
cresceu mais. Os ingressantes 
passaram de 843 mil em 2016 
para cerca de 1,1 milhão em 
2017 – aumento de 27,3%.

O percentual de professores 
formados em cursos EaD au-
mentou em 2017. Segundo os 
dados do Censo, em 2016, cerca 
de 42,1% das matrículas em 
licenciaturas eram a distância. 
Esse percentual passou para 
46,8% em 2017. Ao todo, as li-
cenciaturas representam 19,3% 
das matrículas no ensino su-
perior. Em relação à formação 
dos professores que atuam nos 
cursos EaD, segundo o censo, 
eles são, em grande parte, mes-
tres. Enquanto na educação 
presencial, os professores com 
doutorado representam 51,1% 
do total, na EaD, eles represen-
tam 41,8%; outros 46,5% têm a 
formação até o mestrado (ABr).

que ocorreu nos cursos de EaD, 
o número de estudantes nos 
presenciais caiu 0,4% de 2016 
para 2017.

A maior parte dos estudantes 
está matriculada em institui-
ções de ensino privadas, com 
75,3% das matrículas. Quando 

se trata apenas de EaD, essa 
porcentagem aumenta, as ins-
tituições particulares de ensino 
superior respondem por 90,6% 
dos estudantes. Dos 3,2 milhões 
de novos alunos registrados 
no ensino superior em 2017, 
a maioria (2,1 milhões) optou 

Papa condena ações de 
medo e contra imigrantes

O papa ressaltou que esses 
sentimentos são inspirados pela 
intolerância, afetando a digni-
dade das pessoas envolvidas e 
seus direitos fundamentais. “In-
felizmente acontece também na 
política quando cede à tentação 
de explorar os medos e as di-
fi culdades de alguns grupos e 
usar as promessas ilusórias a 
interesses eleitorais míopes.”

Francisco lembrou que todos 
estão vinculados ao Criador 

e que Deus criou o homem 
à “imagem e semelhança” 
Dele. Citando as Cartas de 
São Paulo, o papa defendeu 
o respeito à dignidade como 
“unidade fundamental” entre 
os seres humanos. “Não há 
judeu ou grego; não há escravo 
ou livre; não há homem nem 
mulher, porque todos [somos] 
um em Cristo Jesus”, disse 
o pontífi ce, citando o Novo 
Testamento (ABr).

Justiça condena skinheads que 
atacaram judeus em Porto Alegre

pela esquina das ruas Lima 
e Silva e República, quando 
foram atacados por um grupo 
de skinheads, de ideologia 
neonazista. 

As vítimas usavam quipás 
(chapéu, em forma de circun-
ferência, usado pelos judeus). 
Os agressores, que estavam em 
um bar, viram os jovens judeus e 
partiram para o ataque. Rodrigo 

foi golpeado com arma branca, 
socos e pontapés, mas em meio 
às agressões foi socorrido por 
pessoas que passavam no local. 
Edson também foi atacado pelo 
grupo com golpes de arma 
branca, mas conseguiu escapar 
e buscar abrigo dentro de um 
bar. Por último, Alan foi agre-
dido, mas também conseguiu 
se esconder em um bar (ABr).

Gisele Bündchen encarna a 
cantora Mina na ‘Vogue’

Segundo Pani, depois de 1978, 
ano em que Mina saiu da cena 
pública, sua imagem passou a ser 
somente as capas de seus projetos 
musicais, como discos e álbuns. 
Gisele, na capa fotografada pela 
dupla Luigi e Iango, aparece irre-
conhecível, em uma semelhança 
impressionante com a cantora. Já 
Mariacarla Boscano foi fotogra-
fada por Daio Catellani nas ruas 
de Cremona, cidade de Mia. E 
Carla Bruni, ex-primeira-dama da 
França e cantora, foi imortalizada 
por Giampaolo Sgura.

Luigi e Iango também revisita-
ram imagens históricas da artista 
italiana e as refi zeram com as top 
models Guinevere van Seenus, 
Karen Elson e Remington Willia-
ms. Além daquelas com Gisele, 
Bruni e Maria Carla, a quarta capa 
traz uma imagem inédita de Mina 
feita por Mauro Balletti, que a 
partir de 1972 foi seu retratista 
exclusivo e assinou todas as capas 
de seus discos (ANSA).
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A - Saneamento Básico 
O Banco da Família, instituição responsável por executar a primeira 
parceria da Water.org no Brasil, conseguiu ultrapassar a meta anual de 
distribuição de crédito para saneamento básico. Através da iniciativa, 
que conta com apoio da ONG de Matt Damon, entre janeiro e agosto 
a instituição fi nanciou R$1,9 milhão para famílias construírem ou re-
formarem seus banheiros, fossas ou comprarem equipamentos como 
caixas d´água, biodigestores, material elétrico, entre outros. Foram 
mais de 600 pessoas benefi ciadas nos estados de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Paraná. O objetivo do projeto é o de melhorar a 
qualidade de vida de cerca de 8,5 mil famílias. Saiba mais em (www.
bancodafamilia.org.br).

B - McLaren Senna
No Salão do Automóvel de São Paulo 2018, que acontece de 8 a 18 de 
novembro, a marca Senna tem tudo para ser a principal atração da 
tradicional feira automobilística do País. Com estande montado na área 
Vip Dream Lounge do evento, ela mostrará pela primeira vez para o 
público brasileiro o novo superesportivo McLaren Senna, o modelo de 
rua mais radical, ousado e completo produzido, até hoje, pela fábrica 
inglesa. Além do exclusivo esportivo que ainda não rodou em território 
brasileiro, a marca Senna vai expor também no salão o carro de corrida 
de Fórmula 1 MP4/5 número 27 que o piloto Ayrton Senna ganhou numa 
aposta com Ron Dennis após vencer o GP de Monza de 1990. 

C - Campanha Solidária 
Até o dia 12 de outubro, a Americanas.com promove uma ação 
especial de doação de brinquedos em parceria com a ONG Sonhar 
Acordado. Na campanha “Um Brinquedo = Muitos Sorrisos”, a cada 
unidade de brinquedo vendido no site ou no aplicativo da marca, 
será destinado R$1 para a ação. Com o total arrecadado no período, 
a Americanas.com espera conseguir doar 3 mil brinquedos para as 
crianças atendidas pela ONG em São Paulo. Além do site, os clien-
tes podem comprar pelo APP ou em quiosques instalados nas Lojas 
Americanas, em todo o país.

D - Tributação Internacional
Celebrando 45 anos de sua fundação, o CEU Law School – voltada à for-
mação de líderes jurídicos – realiza nesta terça-feira (25), um encontro 
aberto a advogados e demais profi ssionais do Direito, para debater os 
impactos da tributação internacional no mercado brasileiro e as três 
décadas desde a promulgação da Constituição Federal, de 1988. O 
evento será dividido em dois painéis, que contarão com a participação 
de renomados juristas e a coordenação do jurista e professor Ives Gan-
dra da Silva Martins. Interessados em se inscrever para a oportunidade, 
devem acessar o link (http://ceulaw.org.br/programas/45-anos-ceu-law-
-school/) ou encaminhar e-mail para (alessandra.delmonte@ceulaw.org.
br) e fazer a sua reserva. 

E - Confeitaria e Empreendedorismo
Porto Alegre se prepara para receber o Sugarcake Show – 1º Congresso 
de Confeitaria e Empreendedorismo, que trará à Capital gaúcha, nos dia 
18 e 19 de novembro, os maiores nomes da confeitaria nacional. Aulas, 
palestras e trocas de experiências serão o destaque do evento, que será 
realizado no Teatro do SESC. O objetivo é oferecer aprendizado, além de 
destacar a importância do empreendedorismo aos profi ssionais do setor. 
Chance de estar em contato com os mais conceituados representantes 
da confeitaria do país, que estarão à disposição para dividirem o seu 
conhecimento, apresentando o que há de mais moderno e relevante 
na área. Inscrições e mais informações: (www.sugarcakeshow.com.br). 

F - Cápsulas de Café
O Grupo Utam, 100% brasileiro e presente no mercado nacional há 
quase 50 anos, com constantes investimentos ao longo de sua histó-
ria, assume as operações da portuguesa Kaffa no Brasil – empresa 
europeia com know-how na produção de cápsulas de café, com a qual 
manterá a parceria em inovações tecnológicas, garantindo contínuo 
aprimoramento de processos e produtos. A operação está em fase de 
transição com funcionamento das atividades da Kaffa, em Cravinhos 
e acompanhamento do Grupo Utam, até quando assumirá defi nitiva-
mente a estrutura. A previsão é a partir de dezembro. O destino da 
nova aquisição do Grupo é a cidade mineira de Piumhi. Saiba mais em: 
(www.grupoutam.com.br).

G - Técnicas de Coaching 
A Daryus Educação anuncia a abertura de um curso inédito: “Neuroex-
pressão: Técnicas de Coaching com Teatro para Negócios”, ministrado 
pela neuroleader e atriz Rossana Carella. O curso tem como pilares a 
Neurociência, a Metodologia do Coaching e a Linguagem Teatral, for-
necendo ferramentas que potencializam a comunicação, a criatividade, 
a desinibição, a improvisação, o poder de persuasão, o contato com as 
pessoas para ampliar e enriquecer sua performance pessoal e profi ssional. 
Com carga horária de 24h, o curso é estruturado em seis domínios: Cons-
ciência Corporal; Respiração; Crenças Limitantes; Estímulos; Improvisação 
e RPGs. Saiba mais em: (http://daryus.com.br/course/neuro-expressao/).

H - Mercado de Fidelidade
No próximo dia 26 (quarta-feira) , a Associação Brasileira das Empresas 
do Mercado de Fidelização realiza, no hotel Unique, o 3º Fórum Brasileiro 
de Fidelização. Entre os palestrantes, nomes do mercado de fi delidade, 
do setor varejista, além de representantes de bancos e empresas de 
cartões, nacionais e internacionais, que abordarão tendências e desafi os 
do mercado de fi delidade no país. As novidades tecnológicas e o uso 
de dados em programas de fi delidade serão abordados, bem como o 
empreendedorismo e projetos voltados para o mercado de fi delidade. 
Programação e inscrição em (www.forumfi delizacao.com.br).

I - Trainees da GM 
A General Motors está com inscrições abertas para o seu ‘Programa Track’ 
para as áreas de Finanças, Vendas, Pós-vendas, Marketing e Manufatura. 
É voltado para jovens profi ssionais formados entre dezembro de 2016 e 
dezembro de 2018 nas áreas de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, 
Administração, Marketing, Publicidade, Recursos Humanos e Engenharias. 
É um programa global de alto desempenho criado pela GM com o objetivo 
de atrair os melhores jovens profi ssionais para integrar a próxima geração 
de líderes da empresa. Fluência em inglês e a fl uência em espanhol será 
considerado como diferencial competitivo. Inscrições (careers.gm.com).

J - Relacionamentos nos Negócios 
Em tempos de plena conectividade, estabelecer relacionamentos saudáveis 
é a chave do sucesso o negócio. No entanto, ter de lidar com parceiros, 
colaboradores, clientes e demais públicos ao mesmo tempo ainda é um 
desafi o para muitos empreendedores e até para empresários de longa data. 
Para tratar o assunto, o Portal Cobizz promove no dia 6 de outubro, das 
9h às 12h, na HugSpot Coworking, palestra gratuita para empresários, 
empreendedores e parceiros que buscam se aperfeiçoar nos relaciona-
mentos. Mais informações: (https://cobizz.com.br/2018/08/29/palestra/).

A - Saneamento Básico
O Banco da Família, instituição responsável por executar a primeira 

D - Tributação Internacional
Celebrando 45 anos de sua fundação, o CEU Law School – voltada à for-

Não é novidade que 

o estilo de vida da 

atualidade exige maior 

inteligência emocional

Não é fácil conciliar tudo 
ao mesmo tempo, o 
que favorece o desen-

volvimento do desconforto 
emocional. Devido à rotina des-
gastante de trabalho, cobrança 
extrema, jornadas prolongadas 
e falta de tempo ocioso, as 
pessoas acabam por tornar-se 
estressadas, ansiosas, tensas 
e desmotivadas.

Mesmo com as adversidades 
do dia-a-dia, é importante man-
ter o equilíbrio, seja através 
de terapia, exercícios físicos, 
hobbies, entre outros. Se a 
busca é por algo para ajudar a 
reencontrar esse balanço pes-
soal, saiba que o Pilates pode 
auxiliar no desenvolvimento 
emocional e benefi ciar a saúde 
mental.

O Autêntico Método Pila-
tes trabalha não só o vigor 
do corpo físico. Ele também 
tem uma forte atuação na 
capacidade mental: ajuda a 
desenvolver as competências 
de concentração, criatividade, 
força de vontade, memória e as 
inteligências visual, auditiva 
e sinestésica. Como Joseph 
Pilates falava, a prática ajuda 
a desenvolver o sexto sentido, 
que é a intuição.

O Método desenvolvido por 
Pilates há mais de 100 anos é 
um dos mais completos já cria-
dos – atua na saúde corporal, 
mental e espiritual. Como os 
exercícios exigem controle do 
corpo e da mente, foco e con-
centração para sua realização, 
a pessoa precisa manter-se no 
“aqui e agora”. O resultado é 
que o Pilates resgata e poten-
cializa a consciência corporal e 
desenvolve o equilíbrio interno 
e a harmonia da pessoa como 
um todo.

O Pilates trabalha muito a 
função tônica muscular, que 
está diretamente relacionada 
com o centro emocional do 
indivíduo. Ao trabalhar o Po-
wer House – região central do 
corpo, também chamada de 
“Core”, que envolve músculos 
abdominais, assoalho pélvico 
(região responsável pela sus-

tentação dos órgãos do sistema 
reprodutor) e musculatura das 
costas – junto com a respira-
ção, a concentração e a motri-
cidade, estamos levando essa 
pessoa a também melhorar sua 
inteligência emocional. 

Durante a prática, corpo e 
espírito trabalham de uma ma-
neira unifi cada para atingir o 
objetivo pessoal de cada aluno. 
Outro ponto muito importan-
te é o trabalho desenvolvido 
com a respiração. O aluno 
aprende a inspirar e expirar 
corretamente e a utilizar a 
respiração como um modo 
de controle da força. Durante 
toda a prática, o aluno deve 
estar atento aos movimentos 
respiratórios, aumentando sua 
consciência sobre os mesmos 
não só durante os exercícios, 
mas trazendo esse aprendizado 
para o seu cotidiano. 

Aprender a ter esse controle 
é fundamental para pessoas 
que sofrem com crises de 
ansiedade e pânico, por exem-
plo, pois focar na respiração 
pode ajudar a aliviar esses 
momentos de tensão. No geral, 
o exercício físico melhora as 
conexões do cérebro e regula 
os neurotransmissores, equi-
librando a química cerebral 
como um todo. A prática 
também libera substâncias 
prazerosas no cérebro, como 
a endorfi na, que aumentam 
o relaxamento, o bem-estar e 
melhoram o humor.

Por trabalhar a parte motora, 
o Pilates favorece a função cog-
nitiva, melhorando a capacida-
de de aprendizado, a memória 
e a qualidade do sono. Para 
pessoas idosas, o Método pode 
ajudar a neutralizar o declínio 
mental, que vem naturalmente 
com a idade. Os benefícios não 
param por aí: a prática ainda 
aumenta a autoestima, o vigor 
físico, a disposição e a capaci-
dade de relaxamento. 

Para quem busca uma ativi-
dade física completa, o Autên-
tico Pilates é uma excelente 
opção.

 
(*) Nomeada Teacher of Teachers 
do Autêntico Método Pilates por 

Romana Kryzanowska em 2003, é 
graduada em Educação Física pela 

Universidade do Chile, pós-graduada 
em Ginástica de Manutenção e 

Atividade Física e Diretora Técnica da 
rede The Pilates Studio® Brasil

(www.pilates.com.br).

Inelia Garcia (*)

Empresário 
da indústria 
está menos 
confi ante, diz 
CNI

O Índice de Confi ança do 
Empresário Industrial (Icei) 
do mês de setembro mostrou 
queda de 0,5 ponto em relação 
a agosto, fechando em 52,8 pon-
tos e interrompe uma sequência 
de recuperação iniciada após 
a forte redução observada em 
junho por causa da greve dos 
caminhoneiros em maio. Na-
quele momento, a queda do Icei 
chegou a 5,9 pontos e os dois 
meses seguintes mostraram 
uma recuperação de 3,7 pontos. 

Os dados são da pesquisa 
divulgada ontem (20) pela Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI). Os dois índices que for-
mam o Icei, condições atuais e 
o de expectativas, diminuíram 
em setembro, na comparação 
com agosto. O primeiro caiu 0,5 
ponto, e foi de 47,2 para 46,7 
pontos; e o segundo caiu 0,4 
ponto, fi cando em 55,9 pontos. 
Apesar do recuo, o indicador 
continua acima da linha divisó-
ria dos 50 pontos, que separa a 
confi ança da falta de confi ança. 

Porém, está 1,3 ponto abaixo 
da média histórica, calculada 
com o valor médio do Icei de 
todas as observações realizadas 
desde 1999.

O Icei é um indicador que 
ajuda a entender as tendências 
da indústria e da economia. 
Empresários confi antes ten-
dem a ampliar a produção e os 
investimentos, o que estimula 
o crescimento da economia, 
informou a CNI. Nesta edição, a 
pesquisa foi realizada entre 3 e 
13 de setembro com 2.806 em-
presas, sendo 1.112 pequenas, 
1.059 médias e 635 de grande 
porte (ABr).

A Organização para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) revisou para baixo 
suas projeções para o crescimento do Brasil, 
segundo relatório divulgado ontem (20). A en-
tidade prevê agora que o país crescerá 1,2% em 
2018, com redução de 0,8 ponto percentual em 
relação a maio, quando previa expansão de 2%.

Para 2019, a estimativa para o crescimento da 
economia (PIB) caiu de 2,8% para 2,5%.

A OCDE diz que o crescimento das economias 
emergentes está fi cando disperso. “O crescimen-
to do PIB manteve-se na China e na Índia no 
primeiro semestre de 2018, mas abrandou em 
várias outras economias, incluindo o Brasil”. A 
OCDE prevê que a economia global crescerá 3,7% 

tanto neste ano quanto em 2019, com diferenças 
crescentes entre os países, em contraste com a 
ampla expansão observada no fi nal de2017 e no 
início de 2018. 

As perspectivas de crescimento econômico 
são agora um pouco mais fracas do que se previa 
em maio. “O aperto das condições fi nanceiras 
nos mercados emergentes e os riscos políticos 
podem minar ainda mais o crescimento forte e 
sustentável a médio prazo em todo o mundo”, 
destaca a entidade. Na visão da organização, a 
confi ança enfraqueceu, o comércio e o cresci-
mento do investimento estão mais lentos do que 
o previsto e o crescimento salarial permaneceu 
modesto na maioria dos países (ABr).

As novas condições entram em vigor hoje (21) e valem para 

todos os clientes.

O Banco do Brasil anunciou 
que vai zerar as taxas de custódia 
para quem aplica no Tesouro 
Direto e em papéis de renda fi xa, 
como Certifi cados Recebíveis 
Imobiliários (CRI), Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) e Debêntures. Além 
disso, a taxa de carregamento 
para os clientes que investem 
em planos de previdência PGBL 
e VGBL também será zerada, 
tanto para aplicações quanto 
para resgates. 

As novas condições entram 
em vigor hoje (21) e valem 
para todos os clientes que 
possuem estes produtos, 
alcançando o estoque de 
aplicações e também os novos 
negócios. Com essas medidas, 
o BB alinha os custos desses 
produtos à nova prática de 
mercado e fortalece o posi-
cionamento junto aos clientes 
investidores, valorizando o re-
lacionamento de longo prazo e 

Apesar do nível recorde, o avanço mensal de 0,4% foi o menor 

dos últimos quatro meses.

Foram registrados 5.577.543 
CNPJs negativados, um 
acréscimo de 8,4% em 

relação ao mesmo mês do ano 
passado (5.142.623). O total de 
empreendimentos no vermelho 
registrou uma pequena alta em 
julho, com variação de 0,4%. 
Já no comparativo com o valor 
consolidado no período corres-
pondente de 2017, o montante 
das dívidas teve alta de 3,7%.

Na avaliação dos economis-
tas da Serasa, apesar do nível 
recorde, o avanço mensal de 
0,4% foi o menor dos últimos 
quatro meses. Isto sinaliza que 
a inadimplência das empresas 
pode estar caminhando para 
uma situação de estabilização 
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Inadimplência das empresas 
é recorde em agosto

O Brasil encerrou agosto de 2018 com recorde de inadimplência entre as empresas
tes: 48,3%, um acréscimo de 1,3 
ponto percentual (pp) frente 
ao equivalente de agosto/2017. 
Já o Comércio respondeu por 
42,3% dos CNPJs com dívidas 
em aberto em agosto e recuou 
1,1 pp em relação ao resultado 
do mesmo mês do ano passado. 
A participação da Indústria 
(8,4%) também caiu 0,3 pp no 
comparativo ano a ano: 

Bancos e cartões de crédito 
têm a maior participação no 
total de dívidas atrasadas com 
23,4%. O segmento outros, que 
contempla dívidas com a indús-
tria e crédito mercantil, por 
exemplo, está com 23,0% Na 
sequência, o setor de serviços, 
com 20,4% (Serasa Experian).

ao longo dos próximos meses, 
ainda que seja num patamar 
bastante elevado.

O setor de Serviços seguiu 
com a maior participação no 
total de empresas inadimplen-

BB anuncia taxa zero para 
investimentos

contribuindo para a fi delização, 
a retenção e para o crescimento 
sustentável dos negócios.

Essas iniciativas integram 
uma estratégia que contempla 
diversas outras ações recentes 
do banco para tornar o mundo 
dos investimentos mais aces-

sível e descomplicado para 
os investidores brasileiros. 
Na semana passada, o banco 
anunciou um fundo de inves-
timento inédito que investe 
em ações de empresas com 
práticas de equidade de gê-
nero (AI/BB).

OCDE reduz para 1,2% previsão da 
economia brasileira
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A crise do subprime e 
a economia brasileira

10 anos depois

A despeito da queda na 

taxa de crescimento, a 

economia brasileira se 

mostrou resiliente

A falência do banco de 
investimento Lehman 
Brothers, em 15 de se-

tembro de 2008, pode ser con-
siderada como o principal traço 
característico da “crise do 
subprime”, que foi a principal 
crise fi nanceira internacional 
dos últimos 15 anos. 

Ainda que a crise tenha se 
iniciado bem antes, e que ou-
tros elementos já sinalizassem 
os problemas econômicos dos 
EUA com origem no mercado 
imobiliário, a falência de uma 
instituição fi nanceira de mais 
de 150 anos, que era o quarto 
maior banco de investimento 
do país na época, provocou um 
efeito contágio de dimensões 
globais em uma velocidade 
ainda mais rápida do que a ob-
servada nas crises anteriores.

A economia brasileira e os 
demais países emergentes 
vinham apresentando taxas 
de crescimento expressivas 
e a opção de política macro-
econômica doméstica foi de 
aplicar políticas monetária 
e fi scal expansionistas, com 
redução da taxa de juros e 
aumento dos gastos do governo 
combinado com desonerações 
fi scais, como a redução de im-
posto para estimular a venda 
de automóveis.

A despeito da queda na taxa 
de crescimento, a economia 
brasileira se mostrou resilien-
te, com recuperação relati-
vamente rápida dos efeitos 
da crise. Após uma queda do 
Produto Interno Bruto de ape-
nas 0,13% em 2009, em termos 
reais, a economia brasileira 
cresceu 7,53%, em 2010. A 
condução das políticas econô-
micas nos anos subsequentes 
à crise, entretanto, levou a 

economia para a recessão mais 
longa desde a década de 1990.

O cenário internacional tam-
bém contribuiu. A queda no 
preço das commodities, como 
resultado da crise do subpri-
me, da contração da liquidez 
global e de menores taxas 
de crescimento da economia 
mundial, afetou o balanço de 
pagamentos do Brasil, que em 
essência traduz as relações do 
Brasil com o resto do mundo. 

O represamento de preços 
administrados, como preços 
de energia e combustíveis, 
associado a uma aparente 
leniência com a infl ação por 
parte do Banco Central, exigi-
ram uma reversão da política 
monetária expansionista já 
a partir de 2013, em um ce-
nário de relativo descontrole 
das contas públicas que, com 
baixo crescimento econômico, 
começou a mostrar seus efeitos 
perversos sobre a economia.

A economia brasileira entrou 
em recessão já em 2013, e 
apenas em 2017 voltou a subir, 
com um crescimento bastante 
modesto, de 1% em termos 
reais. A infl ação foi controlada, 
mas o cenário fi scal é bastante 
complexo. Em um contexto 
político conturbado, o que se 
espera é que apenas em 2019 
medidas mais efetivas de ajuste 
fi scal sejam adotadas. 

Ainda assim, a recuperação 
plena da economia brasileira 
poderá ser observada apenas 
em meados do primeiro quin-
quênio da próxima década. 
A crise de 2008 pode não ter 
afetado de forma tão intensa e 
imediata a economia brasileira, 
mas a recuperação plena de 
seus efeitos ocorrerá somente 
cerca de 15 anos depois de 
seu início.

 
(*) - É professor do Mestrado 
Profi ssional em Economia e 

Mercados da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e 

Pesquisador do Centro Mackenzie
de Liberdade Econômica.

Pedro Raffy Vartanian (*)

A nova edição da revista bri-
tânica “The Economist” traz na 
capa o candidato à Presidência 
pelo PSL, Jair Bolsonaro, que 
é tratado como “a ameaça mais 
recente da América Latina”. A 
publicação, um ícone da direita 
liberal no mundo, afi rma que o 
deputado federal seria um pre-
sidente “desastroso”. Segundo 
a revista, uma eventual vitória 
de Bolsonaro arriscaria piorar 
o atual cenário do Brasil.

“Bolsonaro, cujo nome do 
meio é Messias, promete sal-
vação; na verdade, ele é uma 
ameaça para o Brasil e para a 
América Latina”, diz a “Econo-
mist”, que o coloca como um 
novo membro do “clube dos 
populistas”, ao lado de nomes 
como o norte-americano Do-

Revista estampa o candidato 

do PSL na capa de

sua última edição.
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Líderes do Mercosul 
se reunirão em 
Nova York

O presidente do Uruguai, Ta-
baré Vázquez, anunciou ontem 
(20) que os chefes de Estado 
do Mercosul (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai) se reunirão 
nos próximos dias em Nova York, 
durante o período das sessões 
da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, que começou na terça-
-feira (25). No encontro, os líderes 
discutirão sobre “as tentativas de 
acordos comerciais com outros 
países e outros blocos”.

Vázquez relatou à imprensa que 
a princípio tinha proposto que a 
reunião fosse realizada na última 
terça-feira no Uruguai, país que 
atualmente ostenta a presidência 
pró-tempore do Mercosul e onde 
também está localizada a sede do 
bloco. Apesar disso, por motivos 
de agenda, a reunião foi poster-
gada e acontecerá em Nova York.

No próximo domingo, o pre-
sidente uruguaio viajará aos 
Estados Unidos para participar da 
Assembleia Geral, onde abordará 
temas vinculados ‘ao impacto que 
a mudança climática tem sobre 
a população mundial de baixa 
renda’. “Esse é o tema político 
que vou colocar como presidente 
do Uruguai, mas depois vou tra-
balhar nas Nações Unidas sobre 
as doenças não transmissíveis”, 
afi rmou Vázquez (Agência EFE).

A proposta de obrigar o preso 
a ressarcir os gastos do Estado 
com sua manutenção está pron-
ta para deliberação do Plenário 
do Senado. O projeto altera a 
Lei de Execução Penal para 
prever que o ressarcimento é 
obrigatório, independentemen-
te das circunstâncias, e que, se 
não possuir recursos próprios, o 
apenado pagará com trabalho. 
O autor, senador Waldemir 
Moka (MDB-MS), argumenta 
que, se a assistência material 
for sustentada pelo preso, 
sobrarão recursos para serem 
aplicados na saúde, educação 
e infraestrutura do país.

“Quero combater a ociosida-
de, que tem levado os presos a 
serem presas fáceis das facções 
que estão hoje infestando nos-
sos presídios”, afi rmou Moka, 
quando o texto foi aprovado 
na Comissão de Constituição 

e Justiça. O relator na CCJ, 
senador Ronaldo Caiado (DEM-
-GO), lembrou que o objetivo da 
proposta é fazer com que o Es-
tado seja realmente ressarcido 
dos gastos que hoje estão sobre 
os ombros de toda a sociedade 
brasileira a um custo médio de 
R$ 2,4 mil por mês.

Duas sugestões de melhoria 
foram apresentadas pela sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) 
e acolhidas por Caiado: quando 
o preso tem condições fi nancei-
ras, mas se recusa a trabalhar 
ou pagar, será inscrito na dívida 
ativa da Fazenda Pública. Além 
disso, o hipossufi ciente (que 
não tem recursos fi nanceiros 
para se sustentar) que, ao fi nal 
do cumprimento da pena, ainda 
tenha restos a pagar por seus 
gastos terá a dívida perdoada 
ao ser colocado em liberdade 
(Ag.Senado).

Preso trabalha no Gama (DF): projeto busca poupar verba 

pública e combater ociosidade nos presídios.

A extinção em defi nitivo do 
horário de verão em todo o 
território nacional está sendo 
analisada na Comissão de 
Infraestrutura do Senado. A 
proposta é do senador Airton 
Sandoval (MDB-SP) e está 
sendo relatada pelo senador 
Valdir Raupp (MDB-RO). 
Sandoval questiona a alega-
ção de que, ao se adiantar o 
horário legal em parte do ter-
ritório nacional, proporciona-
-se maior aproveitamento da 
luz solar, o que reduz o uso 
de energia com iluminação 
artifi cial. 

Para o senador, essa tese  
não sobrevive a uma análise 
econômica mais ampla. Na 
justifi cativa do projeto, ele 
cita vários estudos feitos em 
países diversos que vinculam 
a adoção do horário de verão 
com o desenvolvimento de 
doenças e problemas de saú-
de, como aumento de infartos 
do miocárdio, aumento da 
pressão arterial e agravamen-
to do diabetes mellitus tipo 2.

Segundo o autor, a privação 
do sono causada pelo horário 
de verão tem vários efeitos: 

Senador Airton Sandoval cita estudo vinculam a adoção do 

horário de verão ao desenvolvimento de problemas de saúde.

Lula Marques/SECO
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Segundo a Associação 
Brasileira de Psicomo-
tricidade, trata-se da 

“ciência que tem como objeto 
de estudo o homem através do 
seu corpo em movimento e em 
relação ao seu mundo interno 
e externo. Está relacionada ao 
processo de maturação, onde o 
corpo é a origem das aquisições 
cognitivas, afetivas e orgânicas. 
É sustentada por três conheci-
mentos básicos: o movimento, 
o intelecto e o afeto”.

De autoria do deputado Le-
onardo Picciani (PMDB-RJ), 
poderão exercer a atividade 
de psicomotricista os profi s-
sionais registrados nos con-
selhos regionais que tiverem 
diploma de curso superior de 
Psicomotricidade, ou aqueles 
portadores de diploma de curso 
de pós-graduação nas áreas 
de saúde e de educação, com 

 A psicomotricidade é a “ciência que objetiva estudar o homem 

através do seu corpo em movimento e em relação

ao seu mundo interno e externo”.

“Botão de 
pânico” para 
mulheres 
vítimas de 
violência 

A Câmara analisa o projeto 
do Senado para que mulheres, 
vítimas de violência doméstica 
e familiar, possam contar com 
um dispositivo móvel de segu-
rança que envia alerta imediato 
à polícia em caso de ameaça ou 
agressão. O texto acrescenta 
dispositivo na Lei Maria da 
Penha, no trecho que trata de 
medidas protetivas de urgência.

Segundo a autora da pro-
posta, senadora Maria do 
Carmo Alves (DEM-SE), o 
chamado “botão do pânico” foi 
implantado de forma pioneira 
no Espírito Santo em 2013. 
“A experiência demonstra a 
efetividade do equipamento, 
em razão de ter possibilitado 
o acompanhamento das medi-
das protetivas aplicadas pelo 
Judiciário”, disse. Além de 
permitir o acionamento rápido 
da polícia, o equipamento de se-
gurança também grava áudios, 
que podem ser utilizados como 
provas contra o agressor. 

O acionamento do botão 
pela vítima, ao ser abordada ou 
ameaçada, permite que a polícia 
saiba de onde o chamado foi 
feito e envie proteção. Algumas 
cidades informam que as ocor-
rências são atendidas em até 
sete minutos. A proposta, que 
tramita com apensados, será 
analisada em caráter conclusivo 
pelas comissões de Seguridade 
Social e Família; de Defesa dos 
Direitos da Mulher; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Em debate a regulamentação 
da profi ssão de psicomotricista
Está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que 
regulamenta o exercício da profi ssão de psicomotricista e autoriza a criação dos Conselhos Federal e 
Regionais de Psicomotricidade

sionais que delas se ocupam, 
como expressão da consolida-
ção legal dessa profi ssão e da 
delimitação de seus espaços 
institucionais.

A justificativa do projeto 
destaca que a psicomotricida-
de está presente em clínicas 
de reabilitação, consultórios, 
hospitais, maternidade, escolas 
especiais, associações, coope-
rativas, áreas públicas e outros 
locais que envolvem o desen-
volvimento da motricidade e da 
psicomotricidade. Trata-se de 
uma técnica em que se cruzam 
múltiplos pontos de vista e que 
utiliza os conhecimentos de 
várias ciências como a Biologia, 
a Psicologia, a Psicanálise, a So-
ciologia e a Linguística, além de 
ser uma terapia que se dispõe 
a desenvolver as faculdades 
expressivas do indivíduo (Ag.
Senado).

especialização em Psicomotri-
cidade. 

Em seu relatório, o senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ) diz 
que a matéria possui qualida-

des inequívocas e que merece 
aprovação. Na sua visão, o 
reconhecimento legal de novas 
profi ssões se apresenta como 
um anseio legítimo dos profi s-

Horário de verão pode ser 
proibido em todo o país

irritabilidade, comprometi-
mento cognitivo (aprendi-
zagem), perda ou lapsos de 
memória, comprometimento 
do julgamento moral (que 
levaria à prática de crimes), so-
nolência, bocejos, alucinações, 
comprometimento do sistema 
imunológico, agravamento de 
doenças cardíacas, arritmias 
cardíacas, redução no tempo 
de reação (causa acidentes no 
trânsito), entre outros.

Neste ano, o horário de verão 

está previsto para começar 
em 4 de novembro, um fi m de 
semana após o segundo turno 
das eleições, marcado para 
28 de outubro. O ajuste nos 
relógios vale para as Regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste 
e vigora até 17 de fevereiro 
do ano que vem. O projeto 
será analisado também pe-
las Comissões de Assuntos 
Econômicos (CAE) e de 
Constituição e Justiça (Ag.
Senado).

Projeto obriga preso
a ressarcir gastos

com prisão

Bolsonaro é ‘ameaça’ para o 
Brasil, diz ‘Economist’

indicação de que o ultraliberal 
Paulo Guedes comandaria a 
economia em um eventual 
governo Bolsonaro. 

A revista diz que o candidato 
fl erta com a ditadura e alerta 
para o eleitor não acreditar 
nas promessas de um polí-
tico “perigoso”. O Brasil é 
personagem frequente nas 
capas da “Economist”, como 
na célebre edição de 2009 em 
que o Cristo Redentor aparece 
“decolando”. Nos anos seguin-
tes, no entanto, o otimismo 
deu lugar ao pessimismo com 
a crise política e econômica do 
governo Dilma Rousseff. Em 
uma edição de 2016, o mes-
mo Cristo Redentor aparece 
na revista pedindo “socorro” 
(ANSA).

nald Trump e o italiano Matteo 
Salvini. A avaliação negativa 
não é aliviada nem mesmo pela 

São Paulo - Foi aprovado ontem (20), o re-
gistro como patrimônio imaterial brasileiro do 
sistema agrícola das comunidades quilombolas 
do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. A 
decisão foi tomada pelo Conselho Consultivo 
do Patrimônio Cultural em reunião no Rio de 
Janeiro. Também decidiu pelo registro da Pro-
cissão do Senhor dos Passos, de Florianópolis, 
e ainda, tombar as 805 peças do acervo Arthur 
Bispo do Rosário. 

O sistema agrícola paulista é empregado 
desde o período colonial, especialmente no 
cultivo de mandioca, milho, feijão e arroz 
de comunidades instaladas nas margens do 
Rio Ribeira de Iguape. “O plantar e colher 

estabeleceu as trocas com a natureza, os la-
ços de parentesco e compadrio, a fabricação 
de materiais para o uso diário, a expressão 
do divino e as manifestações religiosas, de 
música e dança, transmitidos entre as suces-
sivas gerações que ali moraram”, diz texto do 
Ministério da Cultura.

Já Procissão do Senhor dos Passos é rea-
lizada pela Igreja Católica há 250 na capital 
catarinense, atraindo cerca de 60 mil fi éis. O 
evento dura uma semana e começa sempre 15 
dias antes da Páscoa.  A história da Procissão 
tem início com a chegada da imagem à cidade, 
então vila de Nossa Senhora do Desterro, em 
1764, diz o Ministério (AE).

Agricultura quilombola vira 
patrimônio imaterial do Brasil



Em debates, entrevistas 

e em discursos por todo 

país, os candidatos 

a presidente da 

República se esforçam 

para mostrar à 

sociedade que possuem 

planos e estratégias 

para conter a onda de 

violência nas cidades 

brasileiras

A todo momento são 
apresentadas propos-
tas voltadas ao en-

frentamento do tráfi co de 
drogas, do contrabando e 
outros crimes transfrontei-
riços praticados pelo crime 
organizado, que se aproveita 
da fragilidade do controle de 
fronteiras para trazer ao ter-
ritório brasileiro armas, mu-
nições e drogas ilegais. Entre 
as propostas já apresentadas 
fi gura a criação de estruturas 
focadas na vigilância ostensi-
va das fronteiras brasileiras. 

A medida tem sua impor-
tância e pode contribuir para 
ampliar o controle de pessoas, 
mercadorias e veículos que 
entram e saem do País, mas 
não atende à necessidade 
brasileira. Por dia, apenas 
para citar um exemplo, mais 
de 40 mil pessoas e veículos 
cruzam a Ponte Internacio-
nal da Amizade, em Foz do 
Iguaçu. Esse é apenas um 
dos pontos de passagem da 
fronteira terrestre brasileira 
que tem 16,8 mil km com dez 
países: Guiana Francesa (655 
km), Suriname (593 km), 
Guiana (1.606 km), Venezue-
la (1.492 km), Colômbia (644 
km), Peru (2.995), Bolívia 
(3.126 km), Paraguai (1.339 
km), Argentina (1.263 km) e 
Uruguai (1.003 km).  

No Brasil, é a Receita Fe-
deral que tem a precedência 
constitucional nas ações de 
fi scalização e controle adua-
neiro e, portanto, a ausência 
do órgão em propostas e 
projetos que visam ao forta-
lecimento do controle de nos-
sas fronteiras impossibilita 
qualquer política pública que 
tenha por objetivo ampliar o 
combate ao tráfi co internacio-
nal de drogas, ao contrabando 
e ao descaminho. 

Não há como tratar de 
controle de fronteiras no País 
excluindo-se desse debate, 
justamente a Instituição que 
tem constitucionalmente a 
precedência nas ações de 
controle, vigilância e repres-
são aduaneira nos portos, ae-
roportos e postos de fronteira 
terrestre. É preciso que o 
debate sobre o enfrentamen-
to à violência seja ampliado 
e que contemple as ações da 
Receita Federal. 

É nesse sentido que o consi-
deramos fundamental inserir 
nessas discussões propostas 
que visem assegurar maior 
efetividade nas ações de con-
trole de pessoas, mercadorias 
e veículos que entram e saem 
do País. Entre as propostas, 
os Analistas-Tributários da 
Receita Federal defendem 
a adoção de tecnologias de 
vigilância e monitoramento 
a distância nos principais 
pontos de fronteira terrestre 
do Brasil. 

A adoção desses sistemas já 
é realidade em diversas Adu-
anas do Mundo. Os Estados 
Unidos, por exemplo, utilizam 
em larga escala sistemas de 
monitoramento eletrônico 
para controlar grande exten-
são de sua fronteira com o Mé-
xico. No caso do Brasil não há 
como pensar no controle de 
mais de 16,8 mil quilômetros 
de fronteira terrestre sem a 
utilização desses sistemas 
administrados pela Receita 
Federal do Brasil.

Também é preciso investir 
e fortalecer a capacidade de 
análise de risco da Receita, 
que consiste no emprego de 
técnicas e instrumentos que 
permitem determinar e quan-

tifi car o nível de risco repre-
sentado por um passageiro, 
uma carga, uma empresa ou 
um transportador nas mais di-
versas operações de comércio 
exterior. Com esses recursos 
é possível analisar, identifi car 
e selecionar operações que 
ofereçam riscos reais à se-
gurança do comércio entre 
as nações e que necessitam 
de uma conferência mais 
apurada. 

É importante ressaltar que 
o transporte das grandes 
remessas de drogas, armas 
e munições envolve elevado 
nível de sofisticação para 
burlar os sistemas de controle 
do comércio internacional, 
cadeias logísticas complexas, 
sistemas eletrônicos de trans-
ferência de renda, a ocultação 
de bens e patrimônio dos 
envolvidos e outras práticas, 
como a evasão de divisas que 
exigem, da mesma maneira, 
capacidade dos órgãos de 
controle para atuar de forma 
integrada no enfrentamento 
dessas organizações crimino-
sas que possuem conexões 
internacionais. 

Além da tecnologia e de 
investimentos permanentes, 
a ampliação da presença 
fi scal da Receita Federal nas 
nossas fronteiras é outro 
elemento essencial. Nesse 
sentido, somada às propostas 
anteriores, é fundamental a 
recomposição do quadro de 
servidores da Carreira Tribu-
tária e Aduaneira da Receita 
Federal. Hoje, para realizar 
todas as ações de fi scalização 
e controle aduaneira, a Recei-
ta Federal conta com apenas 
2.601 servidores.

Decididamente, o controle 
nas fronteiras, nos portos e 
aeroportos no País só será 
mais efetivo se houver o forta-
lecimento das ações de fi scali-
zação, vigilância, repressão e 
controle aduaneiro realizados 
pela Receita. O órgão tem um 
efetivo reduzido atuando no 
controle aduaneiro realizado 
em portos, aeroportos e pos-
tos de fronteira, quantitativo 
que representa somente 50% 
do necessário para se ter uma 
presença fi scal minimamente 
aceitável.

Em vários países, como 
os Estados Unidos (60.000 
servidores), China (60.000), 
Holanda (4.900), Alemanha 
(39.000), Itália (9.000) e 
México (8.200), o quantita-
tivo de servidores é muito 
maior que o do Brasil (2.600). 
Mesmo em países da América 
do Sul, como Chile (1.420), 
Bolívia (1.597) e Argentina 
(5.758) mantêm efetivos 
muito superiores ao número 
de servidores da Aduana bra-
sileira, especialmente quando 
se considera as dimensões 
econômicas, da balança co-
mercial, das fronteiras e o 
número de habitantes.

Vivemos um período de 
extrema dificuldade. As 
crises política, econômica 
e fi scal impõem uma série 
de obstáculos ao debate, 
mas não podemos em um 
momento como que vivemos 
agora seguir negligenciando 
as discussões sobre a segu-
rança de nossa sociedade e 
a soberania de nosso país. É 
preciso que nesta hora em que 
se discute o futuro do Brasil 
as grandes questões possam 
ser analisadas e propostas e 
projetos efetivos possam ser 
avaliados de forma democrá-
tica e transparente. 

Esse é o objetivo dos Ana-
listas-Tributários da Receita 
Federal ao apresentar esse 
conjunto de medidas que 
visam fortalecer o controle 
de nossas fronteiras. Melhor 
e mais efetivo que a criação 
de novos órgãos de controle 
de fronteira e de segurança é 
fortalecer os órgãos de Estado 
que já atuam no País.

(*) - É presidente do Sindicato 
Nacional dos Analistas-Tributários 

da Receita Federal do Brasil 
(Sindireceita).

Controle de fronteira
e combate

ao crime organizado
Geraldo Seixas (*)

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
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T : 3043-4171/3106-4171
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SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2018

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DEVE CADASTRAR NO E-SOCIAL
Empresário individual que recebe pró-labore, deve cadastrar no eSocial, 
continua enviando a GFIP mensalmente? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A PAGAR A INSALUBRIDADE E PERICULOSI-
DADE, NO PAGAMENTO DO MÊS ONDE O FUNCIONÁRIO TIROU 15 
DIAS DE FÉRIAS, PODE SER PROPORCIONAL?

Não há previsão legal sobre o tema. Uma possibilidade comumente 
praticada consiste que os valores deverão ser proporcionalizados de 
maneira que parte do valor recaia dentro das férias e parte do valor 
recaia dentro dos dias trabalhados. Recomendamos também verificar 
disposições da convenção coletiva acerca do tema.

ADIANTAMENTO PARA DESCONTO NAS FÉRIAS
Funcionário solicitou adiantamento em espécie para ser descontado em suas 
férias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE DA CIPA
Empresa está encerrando a sua atividade, entretanto possui funcionário 
com estabilidade da CIPA, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO MENSALISTA QUE TRABALHA 03 DIAS POR SEMANA, 
TERÁ DIREITO A QUANTOS DIAS DE FÉRIAS?

Informamos que mesmo que o empregado trabalhe apenas 3 (três) 
dias na semana, terá direito a 30 dias de férias, uma vez que o art. 
130 da CLT, não dispõe de quantidade de dias inferiores a 30 pelos 
dias trabalhados na semana, apenas uma redução nos dias de férias 
no caso de faltas injustificadas no período aquisitivo.

FALECIMENTO DO EMPREGADOR
Empresa individual cujo empregador veio a falecer e está sendo encer-
rada, como proceder com seus funcionários? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

TRX Holding Investimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.358.890/0001-82 - NIRE 35300351428

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas Eduardo Lins de Lima Menge, Roni Katalan e Hans-Peter Scholl vêm, com base na alínea b, do Parágrafo Único, do artigo 123  
da Lei 6.404/1976, convocar os demais Acionistas da TRX Holding Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28.09.2018, às 10:00h, na sede da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1.507 - 6º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017; e (ii) deliberar acerca do resultado
dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017. Observadas as formalidades exigidas em lei, a presente convocação deverá ser igualmente
considerada, para todos os fins, como anúncio da competente AGO, em atenção ao caput do artigo 133 da Lei 6.404/1976. A Diretoria da Companhia deverá 
disponibilizar os documentos pertinentes às matérias objeto da ordem do dia, em especial aqueles descritos no artigo 133 da Lei 6.404/1976, 
para consulta pelos Acionistas, no prazo máximo de 5 dias da presente convocação, de maneira a observar a antecedência mínima legalmente exigida, bem 
como publicá-los com, no mínimo, 5 dias da data acima indicada para a realização da AGO, caso aplicável, e adotar as providências exigidas no artigo 124 
da Lei 6.404/1976 para a regular instalação da AGO. Eduardo Lins de Lima Menge, Roni Katalan e Hans-Peter Scholl.

Cooperativa de Transporte Escolar dos Motoristas
Autônomos de São Bernardo do Campo - COOTEMASB

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Cooperados da Cooperativa de Transporte Escolar dos Motoristas
Autônomos de São Bernardo do Campo - COOTEMASB, CNPJ 15.086.293/0001-49 no
dia 25/10/2018 as 14:30 hs em primeira convocação e as 15:00 hs em segunda
convocação, Rua Victorino Silva, 89 Assunção SBC CEP 09850-180 SBCampo-SP, a fim
de apreciarem a seguinte ordem do dia: Eleição dos novos membros para cargos da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIPÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL VII – ITAQUERA. 1ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇAO. Processo Digital n.º: 0021432-
98.2016.8.26.0007. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença – Contratos Bancarios. Exequente:
Itau Unibanco S/A. Executado: Gilson Goes Muniz. EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0021432-98.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) Alessandre Marcondes França Ramos, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Gilson Goes Muniz, CPF 394.513.268-12, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Itau Unibanco S/A. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2ª, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇAO por EDITAL, para que, no prazo de 15(quinze) dias corridos pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado pelo credor, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntario, inicia-se o
prazo de 159quinze) dias uteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próximos autps, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntario no prazo do artigo 523
do Código de processo Civil, o debito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários
de advogado de dez por cento (10%). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2017.     (20 e 21)

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0168107-
81.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NICOLLE MARIA 
SBORG NOGUEIRA, CPF 445.885.128-46, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença 
requerida por Condominio Edificio São João Del Rey, em face também de Stephan Gomes de 
Mendonça, procedeu-se a penhora do imóvel: unidade autônoma nº 21, localizada no 2º andar ou 
4º pavimento do Edifício São João Del Rey, situado na Rua Dom José de Barros, 51, no 7º 
Subdistrito-Consolação, nesta Capital, objeto da matrícula nº 34.290, do 5º CRI da Capital, do qual foi 
nomeada depositaria a executada Nicole Maria Sborg Nogueira. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua INTIMACÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, apresente impugnação (Art. 525 do CPC/2015), na ausência dos quais prosseguirá o feito 
em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de setembro de 2018. 

                                                                   Controladora                    Consolidado     
       2017        2016         2017           2016
Receita operacional líquida  -   -   7.973.711   10.095.317 
 Custos  -   -   (329.025)  (458.331)
Lucro bruto  -   -   7.644.686   9.636.986 
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas, 
comerciais e gerais (37.120)  (2.838)  (7.840.054)  (8.056.670)
 Resultado de 
equivalência patrimonial  (1.797.665)  (965.129)  -   - 
 Perdas nos investimentos  (257.715)  (1.918.134)  -   1.918.134)
 Outras receitas 
(despesas) operacionais    135.815   (534.898)  (1.291.862)

Resultado antes do resultado
 financeiro e impostos   (2.092.500)  (2.750.286)  (730.266)  (1.629.680)
Resultado financeiro        
Receitas financeiras  265.482   545.949   403.561   558.722 
 Despesas financeiras  (31.526)  (4.902)  (117.114)  (129.360)
  233.956   541.047   286.447   429.362 
Prejuízo antes do IR e da CS  (1.858.544)  (2.209.239)  (443.819)  (1.200.318)
IR e contribuição social  (37.639)  (76.327)  (1.001.280)  (1.132.072)
Prejuízo do exercício   (1.896.183)  (2.285.566)  (1.445.099)  (2.332.390)
Resultado atribuído aos:        
Sócios controladores      (1.896.183)  (2.285.566)
Sócios não controladores     451.084   (46.824)
   (1.445.099)  (2.332.390)

                                                         Controladora                Consolidado     
Ativo circulante        2017          2016          2017          2016
Caixa e equivalentes de caixa  2.859.619   2.823.194   3.316.632  3.372.633
Contas a receber -   -   1.190.620   1.273.436
Empréstimos a franqueados  -   38.444   -   208.444
Antecipação de dividendos  -   -   -   737.047
Tributos a recuperar  -   4.235   -   6.025
Estoques  -   -  -   11.108
Outros ativos  12.967   -  883.581   427.681
Total do ativo circulante  2.872.586   2.865.873   5.390.833   6.036.374 
Ativo não circulante  26.101.504   28.063.050   26.662.301   26.216.830 
Mútuos com partes relacionadas  -   6.446.557   780.288   - 
Depósitos judiciais    -   -   4.487 
Outros ativos    -   -   160.000 
Investimentos  5.460.449   1.066.273   1.600.475   4.010 
Imobilizado  -   -   1.710.773   3.092.860 
Intangível  20.641.055   20.550.220   22.570.765  22.955.473 
Total do ativo   28.974.090   30.928.923   32.053.134   32.253.204
                                                               Controladora                    Consolidado        
Passivo circulante         2017         2016          2017          2016
Fornecedores  -   -   283.211   484.979 
Obrigações tributárias  2.458   8.138   333.713   409.469 
Obrigações trabalhistas  -   -   167.314   314.454 
Adiantamentos de clientes  -   -   22.000   76.007 
Outras contas a pagar 24.864   -   677.310   - 
Total do passivo circulante  27.322   8.138   1.483.548   1.284.909 
Passivo não circulante  -   35.003   1.488.407   35.003
Empréstimos com 
partes relacionadas  -   -   1.488.407   - 
AFAC  -   35.003   -   35.003 
Patrimônio líquido  28.946.768   30.885.782   29.081.179   30.933.292 
Capital social 30.486.669   30.486.669   30.486.669   30.486.669 
Ações em tesouraria  (77.834)  -   (77.834)  - 
AFAC  35.003  -   35.003  - 
Lucros acumulados  (1.497.070)  399.113   (1.497.070)  399.113 
Patrimônio líquido atribuído aos 
sócios controladores  28.946.768   30.885.782   28.946.768   30.885.782 
Participação de sócios 
não controladores  -   -   134.411   47.510 
Total do passivo e 
patrimônio líquido   28.974.090   30.928.923   32.053.134   32.253.204 

                                                                  Controladora                  Consolidado      
            2017           2016           2017           2016
(Prejuízo) Lucro líquido 
do exercício  (1.896.183)  (2.285.566)  (1.445.099)  (2.332.390)
Resultado abrangente
do exercício  (1.896.183)  (2.285.566)  (1.445.099)  (2.332.390)
Resultado atribuído aos:       
Sócios controladores  -  -   (1.896.183)  (2.285.566)
Sócios não controladores -  -   451.084   (46.824)
   - -   (1.445.099)  (2.332.390)

 Controladora  Consolidado
Das atividades operacionais                2017               2017
Prejuízo antes do IR e da CS   (1.858.544)  (443.819)
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades geradas 
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização  -   487.540 
Valor residual na baixa de ativo imobilizado  -   630.567 
Baixa por perdas no ativo intangível  -   1.229.472 
Resultado de equivalência patrimonial  1.797.665   - 
Perdas nos investimentos  257.715   - 
   196.836   1.903.760 
(Aumento) / Redução das contas do ativo    
Contas a receber  -   82.816 
Tributos a recuperar  4.235   6.025 
Estoques  -   11.108 
Depósitos judiciais  -   4.487 
Outros ativos  (12.968)  (295.900)
Aumento / (Redução) das contas do passivo    
Fornecedores   -   (201.768)
Obrigações tributárias  (5.680)  (75.756)
Obrigações trabalhistas  -   (147.140)
Adiantamentos de clientes   -   (54.007)
Outras contas a pagar  24.864   677.310 

          2017            2017
Caixa gerado pelas atividades operacionais  207.287   1.910.935 
Despesas com IR e contribuição social  (37.639)  (1.001.280)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   169.648   909.655 
Das atividades de investimentos    
Investimento em Coligadas/ Controladas   (6.449.555)  (1.596.465)
Aquisição de imobilizado  -   263.982 
Adição de Intangível  (90.835)  (844.764)
Caixa líquido consumido nas 
atividades de investimentos  (6.540.390)  (2.177.247)
Das atividades de financiamentos    
Mútuo com partes relacionadas   6.446.557   708.119 
Empréstimos para franqueados   38.444   208.444 
Distribuição de dividendos   -   737.047 
Participação de Não Controladas   -   (364.183)
Ações em tesouraria    (77.834)  (77.834)
Caixa líquido (consumido)/gerado nas
atividades de financiamentos   6.407.167   1.211.593 
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa   36.425   (55.999)
Caixa e equivalentes de caixa   
No início do exercício  2.823.194   3.372.631 
No final do exercício  2.859.619   3.316.632 
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  36.425   (55.999)

     Lucros/  Participação Total do
 Capital Ações em  Resultado (Prejuízos)  de Não Con- Patrimônio Liquido
         social  tesouraria     AFAC  Abrangente  acumulados           Total      troladores            Consolidado
Saldos em 31/12/2015 - não auditado  30.486.669   -   -   (321.958)  2.684.679   32.849.390   94.334   32.943.724 
Prejuízo do exercício  -   -   -   -   (2.285.566)  (2.285.566)  (46.824)  (2.332.390)
Resultado abrangente  -   -   -   321.958   -   321.958   -   321.958 
Saldos em 31/12/2016  30.486.669   -   -   -   399.113   30.885.782   47.510   30.933.292 
Prejuízo do exercício  -   -   -   -   (1.896.183)  (1.896.183)  86.901   (1.809.282)
Capital Social a Integralizar  -   (77.834)  -   -   -   (77.834)  -   (77.834)
AFAC      35.003       35.003     35.003 
Saldos em 31/12/2017   30.486.669  (77.834)  35.003   -   (1.497.070)  28.946.768   134.411   29.081.179 

OSA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais

Balanços patrimoniais

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Resultados

Contador: Fernando Victor Manchon Barbanova - CPF/MF 388.037.768-50 - CRC - 1SP 291653/O -3

Demonstrações das mutações 
do Patrimônio líquido

Demonstrações do
Resultado Abrangente

“As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do Relatório da Grant Thornton Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.”

A montadora italiana Ferrari 
anunciou que lançará 15 modelos 
em diversos segmentos entre 2019 e 
2022, incluindo seu primeiro utilitá-
rio esportivo (SUV), que se chamará 
“Purosangue”. As novidades foram 
divulgadas durante um encontro 
com investidores em Maranello, o 
primeiro desde o falecimento de 
seu ex-presidente e CEO Sergio 
Marchionne, em julho passado.

“A Ferrari lançará 15 novos mo-
delos entre 2019 e 2022 em diversos 

André Zukerman (*)

Qualquer passo errado pode resultar em prejuízo. Uma 
forma de garantir um bom negócio na hora de comprar 
uma casa ou apartamento é se informar sobre todos os 

detalhes e indicadores que afetam o mercado imobiliário. Confi ra 
quatro índices que impactam diretamente no preço:

• INCC: Índice Nacional de Custo da Construção - Como o 
próprio nome sugere, ele avalia a evolução dos custos das cons-
truções habitacionais no Brasil. Sua função é corrigir valores de 
contratos de aquisição de imóveis e, portanto, costuma ser mais 
utilizado por quem deseja comprar uma casa ou apartamento na 
planta. Criado em 1950, o INCC é o primeiro índice ofi cial que 
mede os custos envolvidos na construção civil – sendo um dos 
melhores termômetros do mercado imobiliário no país. Ele é 
elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e leva em conta 
os preços praticados em sete capitais.

• IGMI-C: Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial - É 
destinado para quem deseja comprar um prédio comercial e revela 
a evolução dos preços desses imóveis em todo o país. Seu cálculo 
também é feito pela FGV e sua série histórica começou em 2000, 
sendo realizada a cada trimestre. O IGMI-C é referência tanto 
para investidores do mercado imobiliário quanto para cidadãos 
que desejam abrir um negócio próprio e querem fugir do aluguel. 
Tanto que o estudo leva em conta os valores de escritórios co-
merciais, lojas e salas em shoppings, hotéis, estacionamentos e 
galpões.

• IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - É 
considerado um dos principais indicadores econômicos do Brasil 
simplesmente porque mede a infl ação do país em um determina-
do período de tempo. O seu cálculo é feito todos os meses pelo 

Vai comprar um imóvel? Confi ra 
quatro indicadores econômicos

Quem deseja comprar um imóvel sabe que é um investimento 
que precisa de muito estudo, planejamento e pesquisa

IBGE e considera os preços de determinados produtos e serviços. 
Como termômetro da infl ação, IPCA alto indica que os preços 
estão aumentando e os valores dos imóveis podem estar acima 
da média.

• Taxa de Juros SELIC - Sigla de Sistema Especial de Liqui-
dação e Custódia, a SELIC é considerada a taxa básica de juros da 
economia brasileira. Isso porque ela é referência para as demais 
taxas praticadas pelas instituições fi nanceiras, incluindo as de 
fi nanciamento imobiliário. É determinada pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom), do Banco Central, que se reúne oito vezes 
ao ano. 

Sua infl uência é grande na economia como um todo. Taxa 
SELIC alta, por exemplo, indica retração dos investimentos e, 
consequentemente, menos dinheiro circulando. Percentuais 
baixos estimulam os investimentos e a obtenção de créditos 
imobiliários, mas essa procura pode gerar infl ação.

(*) - É diretor da Zukerman Leilões, empresa referência em leilões imobiliários 
(www.zukerman.com.br).

Ferrari lançará 15 modelos entre 2019 e 2022
do plano industrial, 60% dos mode-
los da marca serão híbridos. “Vocês 
verão o primeiro modelo híbrido em 
breve. O híbrido custa mais, porém 
nos dá a oportunidade de aumentar 
o preço”, explicou Camilleri.

O mercado acredita que a empre-
sa deve apresentar um superespor-
tivo de edição limitada em breve. O 
executivo ainda falou sobre o pri-
meiro SUV, mas evitou usar esse ter-
mo para se referir ao “Purosangue”. 
“Para mim é impossível aproximar 

o termo SUV da Ferrari. Não quero 
ofender ninguém, mas a palavra 
SUV não é boa. O chamaremos de 
‘Purosangue’, será sem dúvidas uma 
Ferrari com performance nunca 
antes vista”, disse. O carro deve ser 
lançado no fi m do plano industrial, 
em 2022. “É um plano ambicioso, 
mas factível, baseado em pilares 
sólidos”, garantiu o CEO. Apenas 
em 2018, a Ferrari deve investir 
650 milhões de euros e entregar 
mais de 9 mil unidades (ANSA).
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segmentos”, disse o diretor comer-
cial da empresa, Enrico Galliera.

O novo CEO da montadora, Louis 
Camilleri, acrescentou que, até o fi m 
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Especial

Carolina Gonçalves/Agência Brasil

As internações hospitalares de pa-
cientes no Sistema Único de Saúde 

(SUS), em todo o país, por doenças 
causadas pela falta de saneamento bá-
sico e acesso à água de qualidade, ao 
longo de 2017, geraram um custo de 
R$ 100 milhões. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde, ao todo, foram 
263,4 mil internações. 

O número ainda é elevado, mesmo com o 
decréscimo em relação aos casos registrados 
no ano anterior, quando 350,9 mil inter-
nações geraram custo de R$ 129 milhões. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cada dólar investido em água e 
saneamento resultaria em uma economia 
de US$ 4,3 em custos de saúde no mundo. 

Recentemente, organizações liga-
das ao setor privado de saneamento, 

reunidas em São Paulo, reforçaram a 
teoria da economia produzida por este 
investimento. Pelas contas do grupo, a 
universalização do saneamento básico 
no Brasil geraria uma economia anual 
de R$ 1,4 bilhão em gastos na área da 
saúde.

No mesmo evento - Encontro Nacio-
nal das Águas – os representantes das 
empresas apontaram que dos 5.570 
municípios do país, apenas 1.600 têm 
pelo menos uma estação de tratamento 
de esgoto e 100 milhões de brasileiros 
ainda não têm acesso à tratamento de 
esgoto.

Atualmente, de acordo com o Instituto 
Trata Brasil, apenas 44,92% dos esgotos 
coletados no país são tratados. O Brasil 
tem uma meta de universalização do 
saneamento até 2033. Este objetivo pre-
visto no Plano Nacional de Saneamento 

Jorge William / Agência O Globo

Moradores sofrem com problemas de falta de saneamento básico na localidade
de Sol Nascente, a 30 km de Brasília.

Básico, representaria um gasto de cerca 
de R$ 15 milhões anuais, ao longo de 20 

anos. E este é um dos desafios para os 
governantes a serem eleitos em outubro.

Doenças ligadas à falta de saneamento 
geram custo de R$ 100 milhões ao SUS

Akemi Nitahara/Agência Brasil

Apesar do baixo percentual, o índice avançou 10 pontos 
percentuais desde 2011, quando 28,2% tinham uma po-
lítica estruturada para a área, que engloba os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas 
pluviais e manejo de resíduos sólidos.

Os dados foram divulgados pelo IBGE, no suplemento Aspectos 
gerais da gestão da política de saneamento básico, dentro da Pes-
quisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2017. O levan-
tamento foi feito de abril a setembro por meio de questionários às 
prefeituras. A pesquisa não avalia a qualidade e a efetiva prestação 
dos serviços. Conforme a pesquisa, 24,1% dos municípios estavam 
elaborando política de saneamento básico no ano passado. 

Quanto ao plano municipal de saneamento, que traz o detalha-
mento das ações, diagnóstico, objetivos e metas de universalização, 
o percentual passou de 10,9% em 2011 para 41,5% em 2017. A 
gerente da pesquisa, Vânia Pacheco, diz que o plano é o instrumento 
mais adequado para monitorar e avaliar a prestação do serviço. 
“Com mais possibilidade de acompanhamento, de monitoramento, 
de regulamentação da política, de regulação dos serviços. Tudo 
isso permite que o município possa se avaliar mais para frente”.

Sobre o controle social dos serviços, apenas 17,2% dos mu-
nicípios, 958 do total, afi rmaram ter um Conselho Municipal 
de Saneamento. Destes, 816 eram exclusivos da área e 142 em 
conjunto com outras políticas, como meio ambiente, saúde ou 
desenvolvimento urbano. Porém, 41,5% deles não tinham reali-
zado nenhuma reunião nos 12 meses anteriores à pesquisa. Em 
2011, 195 municípios tinham conselho para tratar do saneamento.

O Fundo Municipal de Saneamento Básico, fonte de recursos 
exclusivos para a área, estava presente em 580 municípios, 
10,4% do total. Enquanto que em 2011, eram 215, ou 3,9%. Em 
30,2%, o saneamento básico é administrado por consórcios,16,3% 
informaram ter sistema de informações públicas e 31,4% tinham 
ouvidoria ou central de atendimento ao usuário. Para a gerente, 
a tendência é que os dados melhorem e mais municípios imple-
mentem as políticas de saneamento nos próximos anos. 

“O movimento do governo federal institucionalizando a exis-
tência de uma política nacional e um decreto que regulamenta 
essa política, faz também com que esses se movimentem para 
isso, deixem de trabalhar fora da institucionalização e tenham 
instrumentos para gerir aquela política de uma forma mais orga-
nizada, mais estruturada para tratar aquela política”.

Após 31 de dezembro de 2019, o plano municipal de saneamento 
básico será condição para o acesso a recursos da União ou geridos por 
órgão ou entidade da administração pública federal. A pesquisadora 

Em Maceió, moradores reclamam que esgoto e lixo fi cam a céu aberto.

Pesquisa do IBGE mostra que 38,2% dos municípios brasileiros têm política de 
saneamento básico.
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Carolina Gonçalves/ABr

Apesar de aumento, menos de 40% das 
cidades têm política de saneamento

Entre os 5.570 municípios brasileiros, 2.126 têm política de saneamento básico, mesmo que não seja regulamentada 
por instrumento legal, o que equivale a 38,2% do total

lembra que  o Decreto 7.217/2010, que regulamentou a Política Na-
cional de Saneamento Básico, previa a data-limite de 31 de dezembro 
de 2013. Depois, foi prorrogada para 2015,  2017 até chegar a 2019, 
estabelecida no Decreto 9.254, 29 de dezembro de 2017.

Quase 35% das cidades tiveram 
casos de doenças ligadas ao 
saneamento

Em 2017, 34,7% dos 5.570 municípios brasileiros relataram 
casos de endemia ou de epidemia de doenças relacionadas a con-
dições defi cientes de saneamento básico. A dengue foi a doença 
mais citada, com registro em 1.501 cidades, ou 26,9% do total, 
seguida da diarreia, com 23,1%. Em terceiro lugar, aparecem 

as verminoses e a chikungunya, 
com registro em 17,2% municí-
pios cada, e depois zika, citada 
por 14,6% das prefeituras. 

Os dados estão na Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais 
(Munic) 2017, divulgados pelo 
IBGE. Os dados foram levantados 
de abril a setembro do ano pas-
sado e se referem aos 12 meses 
anteriores à data que o município 
respondeu ao questionário. A 
Munic investiga aspectos gerais 
da gestão pública municipal e 
quem responde a pesquisa é a 
prefeitura.

A proporção de municípios que 
declararam ter sofrido endemias 
ou epidemias de dengue, zika e 
chikungunya foi maior nas regi-
ões Nordeste e Norte. No Norte 
do país, 38,9% dos municípios 
tiveram casos de dengue, 19,8% 
de zika e 20,2% de chikungunya. 
No Nordeste, os índices são de 
43,2% com epidemia ou endemia 

de dengue, 29,6% de zika e 37,3% de chikungunya. A Região Sul 
tem os menores índices, com 6% das cidades registrando dengue, 
1,7% zika e 1,8% chikungunya.

Já a febre amarela teve mais ocorrência no Sudeste, em 5,1% 
dos municípios da região. Em todo o país, a febre amarela ocorreu 
em 2,9% dos municípios em 2017. As endemias são caracterizadas 
como doenças que aparecem constantemente em determinado 
local, enquanto as epidemias acometem um grande número de 
pessoas de uma região em curto espaço de tempo. 

Dengue, zika e chikungunya são transmitidas pela picada do 
mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água parada. Já 
as verminoses e a diarreia têm causas diversas, mas também 
estão associadas à ingestão ou contato com água e alimentos 
contaminados. A gerente da Munic, Vânia Pacheco, alega que 
essas doenças podem ter outras causas, não necessariamente 
associadas à falta de saneamento básico.

“Dengue e diarreia foram as duas doenças mais mencionadas pelos 
municípios. Isso é falta de saneamento? Não necessariamente. Tal-
vez seja falta de aprimorar um pouco mais os cuidados municipais, 
mas falta de saneamento não dá para dizer que é. Pode ser falta dos 
serviços que englobam o saneamento de uma maneira geral. Mas a 
gente tem que prestar atenção também que não é só a gestão pública 
municipal que tem que fazer o serviço, existe uma parte do cidadão 
também nessa história toda”, afi rma, citando atenção do cidadão 
para não jogar lixo na rua ou deixar água acumulada.

Mosquito da dengue, Aedes aegypti.
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Como a área da 
logística refl ete na 

satisfação dos clientes

Produzir, despachar, 

acompanhar e entregar! 

Esses processos fazem 

parte da área da 

Logística, um dos pilares 

mais importantes para 

algumas empresas 

de determinados 

segmentos que desejam 

não só estar à frente 

de seus concorrentes e 

conquistar a satisfação 

dos clientes, mas, 

principalmente, se 

consolidar no mercado.

A logística compreende o 
conjunto de ações estra-
tégicas que contribuem 

para a construção de uma 
imagem positiva da empresa. 
Para isso, é necessário adotar 
soluções que possibilitem 
fl exibilidade e velocidade no 
contato com o cliente, trans-
mitindo segurança e credibili-
dade, bem como a promoção 
da fi delização.

Os mais variados setores 
da economia têm a logística 
como um importante aliado. 
E o motivo para isso é mais 
simples do que se imagina: 
desde a aprovação do pedido 
até a chegada à residência, o 
transporte desempenha uma 
função primordial na experiên-
cia do usuário. Devido à espera, 
ele pode despertar sensações 
como expectativa e ansiedade. 
Por essa razão, todo o processo 
deve ser executado da melhor 
maneira possível.

No entanto, ao trazer este 
assunto para a esfera brasilei-
ra, é impossível não considerar 
a complexidade para manter 
seu pleno funcionamento: as 
condições das rodovias na-
cionais. Um estudo realizado 
pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) apon-
tou que a malha rodoviária no 
país tem quase 1,6 milhão de 
quilômetros, dos quais apenas 
220 mil são pavimentados, 
recebendo um fl uxo de mais 
de 2,4 milhões de caminhões.

Por isso, neste contexto, é de 
extrema importância a atuação 
dos gestores responsáveis pela 
área de logística nas empresas 

para desviar as possíveis di-
fi culdades que podem surgir 
durante o processo de entrega 
de mercadorias e/ou serviços, 
por exemplo. Isso será funda-
mental para alcançar o sucesso 
desejado (e planejado).

Outro ponto a ser consi-
derado é buscar, sempre, a 
excelência no sistema que 
envolve o seu transporte. Para 
isso, é preciso contar com um 
bom parceiro logístico, ou seja, 
uma empresa especializada 
no assunto que possua uma 
boa reputação e seja capaz de 
realizar entregas com garantia 
e qualidade.

Outro ponto muito impor-
tante diz respeito à segurança 
no transporte de cargas. Nos 
últimos tempos, é comum ver 
nos noticiários a participação 
de quadrilhas especializadas 
que têm colocado em risco a 
vida de todos os envolvidos 
durante a realização de assal-
tos ou furtos.

E os números são alarman-
tes. Segundo a Associação Na-
cional do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC&Logística), 
só em 2016, foram registradas 
25 mil ocorrências de roubo de 
cargas no Brasil, totalizando 
um prejuízo de mais de R$ 
1,3 milhão para as empresas 
afetadas.

Para evitar prejuízos dessa 
natureza, é essencial contra-
tar um serviço de seguro para 
cargas, a fi m de garantir o 
ressarcimento as transporta-
doras e empresas nos casos 
em que sejam alvos da ação 
de criminosos.

Embora essa questão inspire 
cuidados, o principal não deve 
ser esquecido: a satisfação dos 
clientes que esperam por algo 
que tanto desejam. O mercado 
está sempre em constante evo-
lução e, por isso, é necessário 
buscar conhecimento e novos 
métodos para aperfeiçoar a 
logística no transporte.

Dessa maneira, é fundamen-
tal atender – e entender – a real 
necessidade do consumidor 
para superar as suas expec-
tativas. O caminho é longo, 
mas com foco e dedicação, o 
serviço de logística pode, sim, 
corresponder e conquistar a 
satisfação dos clientes.

(*) É head de Logística do pag!.

Vinicius Torres (*)

News@TI
RH digital

@A DocuSign oferece ao setor de RH mais agilidade, permitindo que 
os profi ssionais tenham mais tempo para se dedicarem a ações 

estratégicas e que infl uenciarão diretamente os resultados da empre-
sa. A solução da companhia proporciona uma rotina sem retrabalho, 
checagem de arquivos físicos, assinaturas no lugar errado, correria 
com prazos que dependem do envio e do recebimento da papelada e 
até sem estar preso ao escritório para completar suas tarefas. Todos 
os processos realizados pela maioria das funções do setor podem 
se benefi ciar desse recurso. Além de manter todos os documentos 
armazenados na nuvem, é possível verifi cá-los e acessá-los de maneira 
rápida e fácil, criar tags e seções para facilitar a busca de contratos e 
formulários, garantindo que os documentos sejam assinados na hora 
certa e sem confl ito com prazos do E-Social, por exemplo, além de 
poder enviar, receber, aprovar e gerenciar arquivos de qualquer lugar, 
de maneira on e off-line (https://www.docusign.com.br/).

Healthtech desenvolve gestão de saúde 

@A Saúde Concierge, startup criada no último trimestre de 2017 
para trabalhar exclusivamente com o segmento corporativo, 

atua como um parceiro estratégico de operadoras, planos de saúde 
e RHs para a gestão e uso consciente dos recursos deste benefício. 
Por meio de um sistema tecnológico simples de usar, a empresa é 
capaz de dar suporte a processos complexos que visam cuidar da 
saúde dos indivíduos. Como consequência, os custos com o benefí-
cio de saúde das 5 mil vidas que a empresa administra atualmente 
apresentaram redução de até 30% às operadoras (http://www.sau-
deconcierge.com.br/).

Motorola leva o Oscar do design

@A Motorola recebeu três prêmios na edição de 2018 do Red Dot 
Awards, premiação que é considerada o Oscar do design mundial. 

Com três Moto Snaps™ - Moto 360 Camera, Moto Stereo Speaker e 
Moto Gamepad - a marca venceu a categoria design de produto. Os 
Snaps fazem parte da família moto z, o único smartphone no mundo 
com tecnologia modular. Ricardo Meneses, head do time de CXD 
para América Latina, esteve na cidade de Essen, na Alemanha, para 
receber o prêmio. "É a segunda vez que ganhamos com a plataforma 
dos snaps. É um prêmio super importante e reforça a importância 
da inovação e do design da Motorola como diferenciais de mercado", 
diz. No ano de 2017, o moto z e Moto Snaps™ venceram na categoria 
"Best of the Best", o maior prêmio do Red Dot Awards. Ricardo e seu 
time foram responsáveis por criar o design do Moto 360 Camera do 
início ao fi m. A engenharia do acessório foi desenvolvida em Chicago, 
nos Estados Unidos, e a produção na China. "Foi um processo que 
envolveu várias fases e diferentes times. O desafi o foi criar uma câmera 
360 sem complicar a experiência do usuário. Ele não precisa instalar 
nenhum software, apenas coloca o Moto Snap™ e já tem a câmera 
360", diz (https://www.hellomoto.com.br/o-seu-verao-em-360/).

Os fones de ouvido estão cada vez mais 
inseridos no cotidiano das pessoas, consi-
derados itens essenciais e sociais. O que 
antes era um utensílio com a fi nalidade ape-
nas para desfrutar com mais comodidade 
de uma música, atualmente, acompanha 
todo e qualquer smartphone disponível 
no mercado, além de ser compatível com 
outros eletrônicos. Acompanhando esse 
movimento, a DL, fabricante nacional de 
eletrônicos, apresenta a linha CitySound, 
com opções de Fones Bluetooth para as 
mais variadas necessidades.

Compatíveis com sistemas Android e 
IOS, além de possuírem alta defi nição 
com reforço de graves e agudos, micro-
fone acoplado, identifi cação de chamada 
recebida por voz, os Fones Bluetooth DL 
apresentam design moderno e sofi sticado.  

O modelo CitySound CS5 é totalmente 
sem fi o e é compatível com smartphones 
e tablets em modo direto, dispensando a 
necessidade de acionamento via aplicativo, 

e com sistema de áudio binaural 3D, que 
permite captar o som ambiente de maneira 
mais sensitiva.

Indicado para quem gosta de ouvir mú-
sica com muito estilo, o fone CitySound 
CS7 se destaca pelo design anatômico com 
hastes ajustáveis e retrátil. Compacto e 
de fácil de ajuste para o transporte, conta 
com almofadas auriculares macias e com 
bom isolamento acústico, o que garante 
uma experiência sonora completa. A 
superfície interna do aparelho é embor-
rachada, dispõe de autofalantes de 40mm 
que proporcionam graves mais potentes e 
som nítido, além de botões na lateral do 
fone que permitem, de maneira prática, o 
gerenciamento de músicas e chamadas.

O modelo CitySound CS8 se diferencia 
pelo design ergonômico, que proporciona 
conforto na prática de esportes e na rotina 
de executivos que desenvolvem diversas 
atividades simultaneamente. O aparelho 
acompanha presilha para manter o fone na 

posição correta com facilidade e conforto. 
Conta com microfone integrado, bateria in-
terna recarregável, controle multifunções 
com três botões, além de gancho fl exível 
que se encaixa perfeitamente na orelha.

A versão CitySound CS9, por sua vez, 
apresenta suporte de silicone que garante 
o perfeito encaixe do fone no ouvido. Ideal 
para atividades físicas como, por exemplo, 
caminhadas em trilhas, corridas, além de 
treinos mais intensos na academia. Apre-
senta ainda controle multifunções com três 
botões, bateria interna recarregável, possui 
microfone integrado, além de acompanhar 
encaixes de silicone extra.

"A proposta da DL é oferecer uma expe-
riência completa, por meio de fones Blue-
tooth que apresentam funcionalidades que 
atendem variadas necessidades dos consu-
midores. Além disso, são produtos que se 
destacam pelo visual moderno e descolado, 
soluções completas” conclui Luciano Neto, 
gerente de produtos do Grupo DL

Linha completa de fones bluetooth

Thiago Cavalcante (*)

Várias razões tornam o 
país um dos maiores do 
mundo no segmento, 

com uma capacidade imensa 
de expansão. Historicamente, 
os brasileiros sempre foram 
dos mais afi cionados em redes 
sociais, desde o Orkut. Hoje, 
ocupam o segundo lugar em 
entre os usuários que mais 
passam tempo nesses canais, 
atrás apenas dos fi lipinos. Isso 
leva as marcas a buscarem 
cada vez mais celebridades e 
infl uenciadores em busca de 
citações em seus perfi s. Mas 
qual é o tamanho do segmento 
no Brasil? Não se sabe.

Embora seja destino de par-
celas signifi cativas das verbas de marketing de grandes marcas, 
o mercado de infl uenciadores digitais ainda é muito imaturo 
no país. Cresce de forma desestruturada. Em alguns aspectos, 
destaca-se como dos mais avançados do mundo, por exemplo, 
tanto pelo número de infl uenciadores (24 dos 100 youtubers mais 
infl uentes do mundo são brasileiros) ao se tornar o segundo país 
a ter um curso de nível superior regulamentado para formação 
na atividade. Em outros aspectos, permanece extremamente 
rudimentar. Não há dados que sirvam para mensurar o merca-
do, nem tão pouco posts. Hoje, os infl uenciadores defi nem seus 
preços. Quando abordam um microinfl uenciador para cotar o 
valor de uma publicação, as agências ouvem propostas que vão 
de duas capinhas de celular a R$ 3 mil. E não há critérios que 
defi nam esses valores.

Neste caso, isso resulta da ausência de ferramentas que propi-
ciem uma avaliação segura do engajamento que um infl uenciador 
pode gerar a cada momento sobre determinado público. Na 
verdade, há. Agências verifi cam quantas curtidas, comentários 
e encaminhamentos os infl uenciadores geram, se os perfi s e seus 
seguidores são verdadeiros e outras variáveis. Mas de forma quase 
manual. É paradoxal que um segmento surgido da tecnologia 
opere alheio a ela, sem se valer de AI, algoritmos e ferramentas 
disponíveis usadas por empresas de todos os setores para gerar 
informações a partir de dados de forma instantânea.

A lentidão com que se avalia infl uenciadores leva as marcas a 
recrutar pessoas que possuem um potencial de conversão muito 

Infl uenciadores: mercado 
crescente e imaturo

O mercado de infl uenciadores digitais movimentou, mundialmente, US$ 4 bilhões em 2017 e deve 
girar US$ 10 bilhões em 2020, conforme levantamento da Mediakix

menor do que o apontado pelas agências. Rudimentar, essa ava-
liação não mensura em números o impacto que acontecimentos 
recentes causaram à imagem de um infl uenciador. E números são 
preciosos quando se trata de investimentos. Deve haver precisão 
quando se quantifi ca os estragos causados pelo desempenho na 
copa à reputação daquele jogador, ou do fl agrante de embriaguez 
à da daquela atriz ou do comentário racista à daquele apresenta-
dor. Mais do que investir errado, essa lentidão pode levar marcas 
a se associarem ao que elas não querem.

Outro ponto fundamental é que celebridades e infl uenciadores 
famosos custam caro sem que, necessariamente, gerem o retorno 
pretendido. Não é o número de seguidores que dará segurança 
quanto à infl uência gerada em decisões de compra ou ao vínculo 
de marcas a valores específi cos. As conversões que se deseja se 
relacionam aos públicos que seguem um infl uenciador.

Nesse sentido, há um segmento que vale ouro para as marcas: 
os microinfl uenciadores. É o grupo que gera o maior ROI. Afi nal, 
quem possui maior poder de convencimento quanto às qualida-
des de uma marca de tinta látex: um jogador de futebol ou um 
mestre de obras? O primeiro cobra caro e pode, de fato, fi xar 
a marca. Mas o segundo é quem está em contato com pessoas 
que compram o produto e que multiplicarão suas impressões a 
potenciais consumidores.

Aí surge outro problema: onde estão esses microinfl uencia-
dores? Alguns já foram identifi cados pelas agências. Outros, 
porém, são simples internautas que desconhecem a possibilidade 
de monetizar suas atividades nas mídias sociais. Basicamente, 
qualquer um que tiver mais de 10 mil seguidores pode ser um 
infl uenciador. Quando atingem essa marca, geralmente, falam 
com determinados públicos que são exatamente aqueles que 
algumas marcas querem atingir.

Startups estão usando a tecnologia para mudar a forma como 
empresas de todos os segmentos atuam. Um segmento importante 
para a atuação das agências de publicidade precisa de ferramentas 
que mostrem de forma assertiva a seus clientes porque investir 
neste ou naquele infl uenciador.

(*) É sócio-fundador da Infl r (infl r.com), primeira plataforma que conecta 
anunciantes à infl uenciadores dentro de um marketplace

utilizando a tecnologia blockchain.

Robô capaz de recomendar opções da plataforma de investimentos
A XP investimentos oferece agora 

mais uma inovação aos seus clientes. 
É o Max, robô movido à inteligência 
artifi cial e o único no mercado brasileiro 
capacitado a indicar a maioria das opções 
de investimento da plataforma - como 
Renda Fixa, Renda Variável (fundos de 
ações), Fundos de Investimento e COE -, 

alinhadas ao perfi l do cliente. As classes 
de ativos oferecidas foram priorizadas 
de acordo com as que possuem maior 
custódia na XP. Até o fi nal do ano será 
oferecido Previdência Privada.

Além disso, entrará em funcionamen-
to, também até o fi nal de 2018, uma 
versão do Max voltada para o agente 

autônomo de investimentos, na qual o 
papel do robô será de um assistente. 
A ideia é que ele gere alertas e ajude 
o assessor em tudo o que for burocra-
cia operacional, como boletar, após a 
aprovação do cliente, o que maximiza 
o relacionamento do assessor de inves-
timentos com seus clientes.



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 21 de setembro de 2018

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

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

lauralobato11.ll@gmail.com
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 21 de Setembro de 2018. Dia de São Mateus, Santa 
Ifi gênia, São Jonas, Santa Maura de Troyes, e Dia do Anjo Leiazel, 
cuja virtude é a criatividade. Dia da Agricultura, Dia da Árvore, 

Dia do Fazendeiro, Dia do Idoso e o antigo Dia do Radia-

lista. Hoje aniversaria o jogador de futebol Djair que faz 47 anos 
o ex-pugilista Acelino Popó Freitas que nasceu em 1975 e a atriz 
Daniele Suzuki nascida em 1978, completa 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é dinâmico e expansivo. Ami-
gável, tem muitos contatos sociais e um amplo círculo de amigos. 
Gosta de se divertir e é muito criativo. Aprecia toda atividade que 
possibilite o contato humano e a troca de idéias. Normalmente têm 
facilidade em compreender o que tentam expressar e é solidário com 
aqueles que passam por alguma difi culdade. Não aceita o próprio 
psiquismo, freqüentemente bem desenvolvido. Têm boa memória 
e imaginação ardente, mas se aconselha mais coragem frente ao 
desconhecido. No lado negativo pode desperdiçar energias tendo 
diversos interesses.

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

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

Esta sexta é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode deixar o dia um pouco mais vagaroso. 
A Lua em Aquário deixa a mente aberta, é possível ter ideias mais avançadas e aceitar as diferenças, mas Júpiter em 
Escorpião nos lembra que para crescer é preciso ir à fundo nas questões e nas emoções. Essa profundidade nos faz entrar em 
contato com instintos primitivos e sentimentos fortes que podem gerar mal-estar. A Lua fi ca fora de curso às 14h14, e fi cará 
solta até ingressar em Peixes no sábado. Propensão a nutrir expectativas grandiosas demais, com ansiedade demasiada e 
perigosa com a Lua fora de curso. Por isso será mais difícil obter o entendimento que se deseja no fi nal desta sexta-feira.
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De tarde haverá bom discernimento 
e excelente capacidade de julga-
mento para resolver situações que 
estejam pendentes.  O Sol em seu 
signo oposto no domingo já provoca 
decisões em parcerias e sociedades 
que se defi nem neste fi nal de se-
tembro até o começo de outubro. 
82/382 – Branco.

Precisa de equilíbrio nos seus atos 
tratando tudo de forma prática. A 
parte da tarde será favorável princi-
palmente à prática de esportes. Até 
a tarde haverá bom discernimento e 
excelente capacidade de julgamento 
para resolver situações. A  Lua fora 
de curso aconselha a seguir a rotina. 
22/122 – Bege.

Com a Lua fora de curso até o fi nal 
da noite não favorece encontros 
afetivos, nem relações de parceria 
podendo ocorrer brigas. Cuidado 
com as fortes emoções despertadas 
podem provocar atritos. Abra o co-
ração e fortaleça as afeições sociais 
e familiares. 68/368 – Azul.

De manhã, excessiva energia no 
ar provoca nervosismo e leva ao 
estresse devido à instabilidade das 
situações. Tome atitudes corajosas 
resolvendo uma situação amorosa. 
Terá necessidade de colocar tudo 
em ordem no seu ambiente no fi nal 
de semana. 67/467 – Branco.

Dedique a aprender algo para pre-
parar um futuro melhor. Há um sen-
timento forte por alguém especial.  
Dê valor ao seu lado mais prático, 
mas não se esqueça de mostrar seus 
sentimentos evitando querer manter 
o controle de forma a aumentar a 
revolta das pessoas. Não seja tirano. 
89/989 – Amarelo.

Precisa agir e resolver nesta sexta 
todos os assuntos pendentes. Este 
dia não é bom para assuntos de 
dinheiro, empréstimos e fi nancia-
mentos. Obterá lucros através do 
comércio e do poder de comunica-
ção junto dos amigos e da pessoa a 
quem ama. 32/732 – Verde.

Prepare negócios, viagens de ne-
gócios e faça planos para melhorar 
seus ganhos. Não se descuide do 
equilíbrio interior nesta que é a fase 
mais delicada do ano. Há um forte 
apego a ideais e sonhos, tornando a 
ambição ampliada. Precisa meditar e 
orar mais. 34/734 – Vermelho.

A diplomacia será a principal arma 
ajudando a evitar brigas neste fi nal 
de mês e recuperando bem a saúde. 
Precisa demonstrar seus sentimen-
tos e cuidar melhor das pessoas que 
ama. A atenção dada agora a alguém 
será retribuída depois de alguma 
forma. 33/433 – Azul.

Tome um rumo na vida, faça uma 
escolha seguindo a intuição para não 
errar. A Lua fora de curso até o fi nal 
da noite leva a viver um momento 
de maior tensão. Bom de dia para 
idealizar negócios, transações e para 
recuperar a saúde e a boa disposição. 
67/267 – Cinza.

Há tendência de tudo fi car mais lento 
e acabar perdendo uma boa oportuni-
dade por falta de tempo. Controle os 
sentimentos e seja bastante prático 
ao agir no setor de trabalho. Os obs-
táculos começam a desaparecer a as 
soluções surgem se persistir no fi nal 
deste dia. 78/978 – Branco.

Com disciplina e bom desempenho 
o trabalho evoluirá. Precisa cultivar 
novos valores e dar mais atenção aos 
seus sentimentos. É preciso ter em 
mente que foi uma semana estres-
sante. Dê um desconto e procure 
relevar prováveis desentendimen-
tos. 64/364 – Verde.

A Lua fora de curso no fi nal da sexta 
não favorece encontros afetivos, nem 
as relações de parceria. Espere para 
agir de forma enérgica e audaciosa 
depois do aniversário.  Diga dos 
seus sentimentos por alguém, abra o 
coração e fortaleça as afeições neste 
dia do amor. 78/278 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para aumentar as vendas: Ingredientes: 1 folha 
de papel verde, 1 trevo de quatro folhas, 1 envelope 
verde, 1 caneta. Como fazer: A simpatia é simples, 
mas muito efi ciente. Pegue a folha de papel verde 
e escreva nela o seu pedido. Neste caso, que é para 
aumentar as suas vendas, escreva “desejo vender 
mais”. Dobre-o e coloque dentro do envelope junto 
com o trevo de quatro folhas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 47

DP
RAZOAVEL
ALERGICA
MMORSON
ASASOTT
TUAORCA

SUBSIDIOS
RAKEANU
GURIATP
OEDCRE

ACOPLAR
ALOAII
REPUTADO

ENCABEÇAR

A asma,
por sua
natureza
(Patol.)
Marisa
Monte:
gravou

"Beija Eu"

Arte
marcial
oriental

Encolhida
(a muscu-

latura)

Caixa com
o tesouro
do pirata

(Lit.)

Deus do
Sol, na

Mitologia
 egípcia

"Menina",
na

linguagem
do gaúcho

"Quem não
(?) não se 
decepcio-
na" (dito)

A vogal do
masculino

(?) Baldwin:
parodia
Donald
Trump

Creme 
alimentício
usado em 

sanduíches
O mensa-

geiro
genético
(sigla)

Unir nave
espacial
(a outra)

Usain Bolt,
atleta da
Jamaica

Dom
Pedro (?),
imperador
do Brasil

Acre;
azedo

Ouro, em
espanhol

(?) Ruela:
bobalhão

Símbolos
da

liberdade
São dados
pelo Esta-
do a em-

presas es-
trangeiras

Cetáceo
voraz

Agência 
antidrogas

(?) Reeves,
ator

Taça sul-
americana

Ser o
chefe de 

(um grupo)

Conside-
rado;

julgado

Interjeição
telefônica

Prática do
inspetor

Entidades
espirituais

Fenômeno
acústico

Como se destacou o italiano Luigi Pirandello,
lembrado em 28/6/2017 pelos 150 anos do nascimento

Informação do folder
de imóveisMono-

grama de
"Dario"

Que se po-
de aceitar,
apesar de

tudo

(?) Welles,
cineasta
Sistema
de Saúde

3/arn — oro — sus. 4/alec. 5/keanu — orson. 6/aikido.
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Concerto
Com regência de William 

Coelho, Coro da Osesp inter-
preta Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, Heitor Villa-Lobos 
e Knut Nystedt . Criado em 
1994, como Coro Sinfônico do 
Estado de São Paulo, o Coro 
da Osesp (como é chamado 
desde 2001) reúne um grupo 
de cantores de sólida forma-
ção musical e é uma referência 
em música vocal no Brasil. 

 Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, 
Praça São Vito, s/n,  Brás, tel. 3111-7400. 
Sábado (22) às 16h. Entrada franca.

Homenagem
Em seu novo show, “Encontro de Brotos” 

a Del Rey presta uma homenagem não só a 
Roberto e Erasmo, mas a toda Jovem Guarda, 
revistando as músicas que foram sucesso ab-
soluto nos anos 60. O show tem a participação 
especial de Otto. A apresentação integra o 
Encontros Sonoros, um projeto que traz ar-
tistas em projetos paralelos àqueles em que 
o público está acostumado a vê-los. A banda 
Del Rey foi criada para homenagear a obra 
de Roberto e Erasmo Carlos, e idealizada por 
China e pela banda Mombojó.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-7000. 
Segunda (24) às 19h. Ingresso: R$ 20. 

Obra Mentira de Francisco Hurtz.

A exposição “Um Homem Bateu em Minha 
Porta”, do artista plástico Francisco Hurtz, 
com texto crítico de Jorge Coli apresenta  
20 trabalhos, entre desenhos, fotografi as 
e pinturas. A mostra aborda o erotismo ao 
apresentar corpos masculinos em confronto, 
perfazendo uma dura afi rmação política em 
face das convicções machistas presentes nas 
artes visuais e na sociedade em geral. Em sua 
primeira individual Francisco Hurtz propõe 
um novo olhar à representação do corpo 
masculino, normalmente retratado jovem, 
dominante, viril e potente, imagem corriqueira 
e massifi cada do universo gay. “

Serviço: Verve Galeria, R. Lisboa, 285, Jardim Paulista, tel.  
2737-1249. De terça a sexta das 10h às 19h e aos sábados das 
11h às 17h. Entrada franca.

Musical infantil
Nessa versão a Alice é uma adolescente 
encarando sua própria personalidade, seus 
desejos e mudanças

Entediada em seu quarto ela resolve ler um livro para 
se entreter, quando de repente a história ganha vida 
e a velha estante da família deixa escapar fantásticas 

criaturas que transformam o seu quarto num verdadeiro país 
das maravilhas.As canções foram compostas especialmente para 
a produção pelo ator e músico Elton Towersey. O espetáculo 
conta com a participação especial de Paula Capovilla (Evita, A 
Madrinha Embriagada) e Cláudio Galvan (A Família Addams, O 
Rei Leão), que emprestam suas vozes à mãe de Alice e ao Gato 
Sorridente, respectivamente. Com Natália Foschini, Adriano 
Tunes, Márcio Godoy e Thiago Sak.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Sábados e domingos às 15h . Ingresso: R$ 60. Até 25/11.
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Cena de “Alice”.

Espetáculo “Égua”.

Dois espetáculos de dança con-
temporânea são destaques na pro-
gramação de setembro. Nos dias 22 
e 23/09, as bailarinas e coreografas 
Josefa Pereira e Patrícia Bergantin 
apresentam a montagem Égua, que 
explora potencia animal para expor 
a força do feminino e questionar 
as contradições opressoras. E nos 
dias 29 e 30/09, Josefa Pereira 
protagoniza sua performance 
solo Hidebehind. O espetáculo é 
inspirado no monstro que habita 
fl orestas escuras e nunca pode ser 
visto ou ter a sua forma descrita.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 

1000, tel. 2076-9700. Sábados (22 e 29) às 20h 
e domingos (23 e 30) às 17h. Ingresso: R$ 20.

Um jogo cênico para celebrar a morte com a própria 
morte, ágil, divertido que buscasse no pós-dramático 
a referência estética e nos textos de Shakespeare a 
principal referência dramatúrgica. Foram estas as bases 
de criação do coletivo Bobik & Sofotchka, formado na 
Alemanha por Márcia Nemer, para compor ‘E, com um 
beijo...Eu morro’, que estreia em curta temporada a 
partir de hoje (dia 21). A peça traz ao palco as mortes 
escritas por Shakespeare em um jogo cênico composto 
de uma sucessão de vidas interrompidas, totalmente 
descontextualizadas. Os personagens das 68 mortes 
escolhidas para entrar em cena (e que foram escritas 
para acontecer no palco) vão sendo revelados por seus 
nomes, e pelas palavras fi nais de cada um deles (como a 
célebre despedida de Romeu, que dá nome à peça). Com 
Alexcia Custódio, Daíse Neves, Samira Lochter.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Franklin Roosevelt, 210, Consolação. 
Sextas, sábados e segundas, às 21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia). Até 22/10.

Cena da peça “E, com um beijo...Eu morro”.
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Faça a diferença
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), 
acredito que Deus quer que você saiba...... 
Que é fácil fazer dinheiro. É muito mais 
difícil fazer a diferença. O Universo convida 
você agora a ser alguém que cria uma vida, 
em vez de um viver. Caminhe na direção 
da sua paixão. Expresse através de seu 
trabalho diário e suas atividades diárias 
aquilo que ilumina sua alma. Não acredite 
naqueles que dizem que você não pode fazer 
isso. Faça assim mesmo. De verdade. Faça 
assim mesmo.
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch



No mês em que a 

Lei Maria da Penha 

completa 12 anos, o 

homicídio de mulheres 

torna-se pauta cada 

vez mais presente nas 

discussões sobre a 

preservação da vida

Ainda que as organizações 
não sejam diretamente 
responsáveis pela re-

dução das estatísticas, todas 
podem ter papel importante 
na conscientização geral e no 
resguardo de possíveis vítimas. 
Ainda que os casos de violência 
contra a mulher tenham ga-
nhado ótica jurisprudente, as 
estatísticas e acontecimentos 
recentes demonstram que, 
mesmo com o amparo da lei 
criada para proteger as mu-
lheres vítimas de violência, 
elas seguem sendo as grandes 
vítimas nas narrativas de vio-
lência e homicídio. 

No Brasil, são registrados 
mais de 600 casos de violên-
cia doméstica por dia. Toda 
semana, pelo menos 20 brasi-
leiras são mortas, vítimas de 
feminicídio. São inúmeros os 
casos divulgados pelas grandes 
mídias e tantos outros que 
não ganharam notoriedade. 
O ano de 2018 foi marcado 
pelo assassinato de Marielle 
Franco e, mais recentemente, 
pelo caso de Tatiane Spitzner, 
encontrada morta após cair da 
sacada de seu apartamento, 
no Paraná.

Segundo o Atlas da Violên-
cia, divulgado no segundo 
semestre de 2018, somente em 
2016, 4.645 mulheres foram 
assassinadas no País – o que 
representa uma taxa de 4,5 
homicídios para cada 100 mil 
brasileiras. Ainda de acordo 
com o Atlas da Violência, em 
dez anos observou-se um au-
mento de 6,4% nos casos de 
homicídio de mulheres.

Embora a questão pareça 
distante do mundo corporati-
vo, os dados sobre a violência 
doméstica também têm im-
pacto altamente negativo na 
economia. Segundo pesquisas 
da Universidade Federal do 
Ceará e do Instituto Maria da 
Penha, as vítimas perdem, em 
média, 18 dias de trabalho ao 
ano apenas por consequência 
direta das agressões sofridas. 
As consequências na carreira 
destas mulheres envolvem 
menor estabilidade, menos 
tempo de permanência em 
seus cargos e, também, menor 
produtividade.

A comoção pública manifes-
tada frente aos acontecimen-
tos dá sinais de que a violência 
contra a mulher está deixando 
de ser naturalizada. Assim, 
se a legislação e as políticas 
públicas ainda não mostram-
se verdadeiramente efi cazes 
no combate às violências de 
gênero, encontrar alternativas 
para educar, difundir direitos 
e conscientizar sobre a ne-
cessidade do aprimoramento 
dos mecanismos de enfrenta-
mento é medida crucial para 
contribuir com a preservação 
de vidas.

Uma organização é composta 
por pessoas. Assim, gêne-
ros, classes sociais, crenças 
e vivências completamente 
distintas se misturam, dando 
origem à realidade de cada 
colaborador. Ainda que não 
haja responsabilidade direta, 
uma empresa pode tornar-se 
grande agente na transfor-
mação pessoal de cada um 
através da disseminação de 
orientações e do oferecimento 
de suporte, contribuindo po-
sitivamente não somente no 
ambiente de trabalho como, 
também, nas questões vividas 
externamente, fora do espaço 
da organização.

São poucas as empresas que 
olham para o que acontece 
além das suas instalações, 
principalmente quando o 
assunto refere-se à violência 
contra as mulheres. Porém, 
na contramão desta realidade, 
grandes empresas referências 
em inclusão e diversidade já 
mostram-se atentas ao tema e, 
assim, vêm criando estruturas 
internas de proteção à mulher. 
As medidas desvendam cada 
vez mais qual o papel da ini-
ciativa privada na mitigação 
dos casos.

A principal preocupação 
das companhias engajadas no 
combate à violência de gênero 
é a de que suas colaboradoras 
sejam vítimas do feminicídio, 
tendo suas vidas interrompidas 
por omissão de toda uma socie-
dade. Sabe-se que algumas em-
presas passam a contar com a 
terceirização especializada de 
canais de denúncias para criar 
linhas de comunicação inter-
nas voltadas para esses casos. 
Com o objetivo de estimular as 
mulheres na manifestação de 
ocorrências pessoais, os canais 
garantem segurança e integri-
dade física e mental, apoiando, 
capacitando e fortalecendo as 
colaboradoras.

Como medida complementar 
a ser adotada pelas organi-
zações, pode-se, também, 
considerar a implementação 
de treinamentos direcionados 
a todo o público relacionado 
à empresa. Às colaboradoras, 
entendimento das leis que 
explicitam seus direitos e trei-
namentos de comportamento 
preventivo são alternativas 
para disseminar um conheci-
mento que pode servir como 
base no resguardo de suas 
integridades. 

Aos colaboradores, escla-
recimento sobre os dados 
estatísticos relacionados à 
violência contra a mulher e ao 
feminicídio, além do estímulo 
para ações diárias que podem 
fazer a diferença na redução 
dos casos contra as mulheres. 
E a sua empresa, tem olhado 
para as colaboradoras de 
modo a oferecer suporte que 
auxilia na mitigação dos casos 
de violência contra a mulher? 
Como sua organização tem 
feito o melhor papel social que 
pode fazer?

(*) - É sócia-diretora da área de 
compliance na consultoria global 

Protiviti e professora de ética e 
compliance na Fundação Instituto de 

Administração (www.protiviti.com).

O papel social das 
empresas na violência 

contra a mulher
Heloisa Macari (*)
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A campanha tem como 
objetivo prevenir o sui-
cídio, ao adotar medidas 

que promovam o diálogo sobre 
o tema e consequente redução 
no número de casos.

Segundo o Centro de Valo-
rização da Vida (CVV), a cada 
45 minutos um brasileiro tira 
a própria vida, uma taxa de 
mortalidade que supera muitos 
tipos de câncer. Do total, 96,8% 
dos casos de morte por suicídio 
estão relacionados a transtor-
nos mentais, como depressão e 
o transtorno bipolar, um cenário 
que nos alerta sobre a impor-
tância de constantes diálogos 
com pessoas que, por quaisquer 
motivos, desenvolveram tais 
transtornos.

Abordar e divulgar os fato-
res de risco possibilita que os 
profi ssionais de saúde e toda a 
população de modo geral este-
jam mais atentos e informados 
com relação a esse problema. 
A conscientização aumenta as 
chances de que as pessoas mais 
vulneráveis sejam direcionadas 
ou busquem um tratamento de 
saúde mental mais apropriado. 

Setembro amarelo: o diálogo 
que salva milhares de vidas

De alguns anos para cá, o suicídio passou a ser considerado um problema de saúde pública. Com 
relevante número de casos no país e no mundo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com 
o Conselho Federal de Medicina, criou, em 2014, o Setembro Amarelo

fazem parte do seu dia-a-dia, 
pois devem obter informações 
e orientações de como proceder 
em situações anormais”, acon-
selha Clara Kislanov, psicóloga 
da Cia. da Consulta. 

O Setembro Amarelo nada 
mais é do que um lembrete sobre 
a importância de dialogar. “O 
diálogo é uma maneira clara de 
mostrar que a pessoa não está 
sozinha e oferecer apoio e estar 
à disposição de quem precisa faz 
toda a diferença e pode salvar 
uma vida”, alerta a psicóloga. 

Vale destacar que o Centro 
de Valorização da Vida (CVV) 
presta serviço voluntário e gra-
tuito de apoio emocional, para 
todas as pessoas que querem e 
precisam conversar, sob total 
sigilo. O centro realiza mais 
de 2 milhões de atendimentos 
anuais, graças ao apoio de 2.400 
voluntários em 90 postos de 
atendimento pelo telefone 188 
(sem custo de ligação), ou pelo 
site (www.cvv.org.br), e-mail 
ou carta. Converse, você pode 
salvar uma vida! 

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

Diferente do que pode parecer, 
falar sobre suicídio de maneira 
cuidadosa e adequada não gera 
aumento no número de casos, 
pelo contrário, trazer o assunto 
para diálogos saudáveis contri-
bui – e muito - para a promoção 
da saúde mental.

“Trabalhadores de setores 

como a saúde, familiares e 
pessoas próximas devem levar 
em consideração a fala de uma 
pessoa que diz pensar em sui-
cídio e encaminhá-lo para um 
profi ssional de saúde mental. 
O tratamento envolve não 
somente ele próprio, mas se 
estende também àqueles que 
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Nelson Volyk (*)

É sabido que os recursos 
naturais no Brasil são abun-
dantes, especialmente a água 
doce. 

Mas tal abundância de água, 
com o passar das décadas, está 
sendo revista, pois a oferta não 
é perene o ano todo e varia de 
região para região. A luz solar, 
outro bom recurso disponível 
por aqui para a geração de 
energia, tem intensidade di-
ferente em cada região. Por 
isso, para aproveitá-la bem, 
grandes parques solares de-
vem ser construídos em locais com muita 
incidência de raios de sol, para que seja 
aproveitada durante as quatro estações 
do ano. Um investimento e tanto. 

Já os alimentos, igualmente fartos, não 
devem ser desperdiçados, afi nal fazem 
parte de uma cadeia complexa, dependen-
do do tipo e do lugar. Em comum, todos 
eles, precisam ser cuidados e preservados. 
O ideal é que em tudo que façamos o con-
sumo seja consciente, sem desperdício, 
sem exagero, sempre pensando no bem 
da sociedade como um todo.

Voltando à água, o Brasil é abastecido 
por muitos rios, o que proporciona boa 
quantidade de centrais hidrelétricas, prin-
cipalmente as pequenas centrais hidrelé-
tricas (PCH). A diferença entre as duas 
é que, em vez de grandes reservatórios 
de água represada, as pequenas utilizam 
o fl uxo de um rio para gerar a energia, 
sem a necessidade de represamento. Nas 
maiores, na época de cheia, parte da água 

Praticar o consumo consciente é 
responsabilidade de todos

conta da existência do SIN, a 
energia consumida na cidade 
de São Paulo pode ter sido 
gerada no próprio estado ou 
em qualquer outro. 

 Como estamos nos aproxi-
mando de uma época crítica 
no Sudeste brasileiro, onde a 
geração de energia elétrica 
começa a diminuir devido à 
estiagem e, além de a água 
ser utilizada para a geração 
de energia, é imprescindível 
para o consumo humano, 
precisamos nos preocupar. 
E, mesmo tendo outras fontes 
de geração de energia, como 

usinas térmica, eólica, nuclear e solar, 
produzir energia elétrica por meio delas 
é mais caro. Sem contar os impactos am-
bientais nas usinas térmicas e nucleares 
que também preocupam. 

Então, atenção: quanto menos energia 
for gerada no Sudeste, que é uma região 
populosa do país, maior será o forneci-
mento de outras regiões, causando um 
desequilíbrio de consumo no SIN, poden-
do, inclusive, devido a alguma pequena 
falha no sistema, evoluir para um apagão. 
Logo, precisamos usar com muita, mas 
muita responsabilidade. É mandatório nos 
preocuparmos com o consumo conscien-
te da água, afi nal é um recurso que nos 
proporciona a vida e gera energia limpa. 

A falta da energia elétrica é impactante 
em nosso dia a dia. Temos que colaborar 
com o país.

 
(*) -  É engenheiro eletricista e gerente

de Engenharia de Produto da SIL Fios e
Cabos Elétricos.

acumulada escoa pelo vertedouro sem 
gerar energia, pois todas as turbinas da 
hidrelétrica já estão comprometidas com a 
geração, ou podem estar em manutenção. 

Nas PCHs a água que chega é a que vai 
movimentar as turbinas e, caso seja uma 
época de pouco fl uxo de água, a geração 
é signifi cativamente comprometida. Pela 
extensão do país, existem diferenças 
climáticas signifi cativas e épocas de seca 
também. Isso faz com que seja necessário 
haver geração de energia hidrelétrica 
espalhada por todo o território, já que, 
quando temos seca no Sudeste, não temos 
no Norte, e vice-versa, por exemplo. 

Essa geração de energia espalhada faz 
parte do Sistema Interligado Nacional 
(SIN), mas estão disponíveis alguns 
sistemas isolados. O SIN e os sistemas 
isolados são coordenados pelo Operador 
Nacional do Sistema (ONS), sob a fi scali-
zação e regulação do governo via Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Por 

D
iv

ul
ga

çã
o

De acordo com a pesquisa 
global ‘Gestão e Qualidade de 
Dados’ realizada pela Experian, 
76% das empresas entrevistadas 
acreditam que os dados são parte 
integral na construção das estra-
tégias de negócio.  Além disso, 
91% das empresas brasileiras 
consideram dados na defi nição da 
estratégia de negócios, número 
maior que o apresentado em 
2017 (86%).

Pensando nisso, a Serasa Expe-
rian listou cinco dicas que podem 
auxiliar as empresas a melhorar a 
gestão de dados. Confi ra abaixo: 

1. Tenha claro os seus ob-
jetivos - É importante defi nir 
quais são os principais objetivos 
da empresa com a gestão de 
dados e quais os resultados es-
perados com as ações que serão 
aplicadas, além de mapear quais 
serão as métricas e indicadores 
para mensurar os resultados e de-
terminar o orçamento disponível 
em cada etapa. Uma estratégia 
que ajuda no planejamento e 
na organização das prioridades 
é defi nir ações tanto de curto, 
médio e longo prazo para que o 
negócio seja sustentável.

2. Separe o joio do trigo - A 
capacidade de processar dados 
em tempo real é uma necessida-
de crescente das organizações. 
As empresas que forem capazes 

Serasa oferece cinco dicas para otimizar a 
gestão de dados empresariais

dos dados, mas ainda encontram 
difi culdades para alcançar um 
nível ideal de maturidade no ge-
renciamento de dados. No Brasil, 
o aumento de dados imprecisos 
dentro das companhias devido 
ao erro humano, falta de comu-
nicação interna entre departa-
mentos e a falta de estratégia 
vem incentivando o aumento 
no investimento de projetos 
de migração, enriquecimento e 
integração de dados. 

A tendência agora é que, para 
sobreviver no cenário de trans-
formação digital e estratégia 
orientada pelos dados, as organi-
zações tenham que implementar 
novos processos e soluções 
tecnológicas que acompanhem 
as demandas de negócios.

5. Realize testes contínuos 
- É possível que na hora da im-
plementação das ações defi nidas 
no planejamento os resultados 
sejam diferentes do esperado. 
Para não descartar a estratégia 
por completo, é importante que 
a empresa teste, principalmente 
as ações de marketing. Dessa 
forma, você poderá avaliar qual 
a melhor forma, canal, público, 
tipo de dados que tem mais 
aderência à estratégia e perfi l da 
sua empresa.

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

de aproveitar o fl uxo constante 
de dados recebidos para a toma-
da de decisão imediata, passam 
a oferecer um outro “nível” de 
serviço, melhorar a experiência 
dos clientes, reduzir atividades 
fraudulentas, entre outros. Com 
o alto volume de dados disponí-
veis, é preciso entender quais 
são as informações necessárias 
para realizar as campanhas 
planejadas. Neste caso, a qua-
lidade dos dados é muito mais 
importante que a quantidade de 
informações.

3. Crie confi ança nos da-
dos - O primeiro passo para que 
dados sejam transformados em 
insights relevantes é verifi car se 
eles estão devidamente atuali-

zados, tratados e qualifi cados. 
Uma informação desatualizada 
de cadastro, por exemplo, pode 
gerar perdas em vendas devido 
ao gasto de recursos fi nanceiros 
desnecessários que difi cilmente 
resultarão em algum retorno. 
Além disso, dados não confi áveis 
podem gerar decisões erradas. 
Por isso, é importante corrigir 
e atualizar as informações em 
um ciclo permanente tanto nos 
canais de entrada quanto na sua 
base legada antes da realização 
de campanhas.

4. Invista em ferramentas 
de apoio - Cada vez mais, as 
organizações estão investindo 
em ferramentas e soluções que 
as ajudem na gestão da qualidade 
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Voto eletrônico: avanço ou risco?
Vivaldo José Breternitz (*)

Embora o voto eletrônico possa parecer muito natural nos dias 
atuais, dado o aumento do uso da tecnologia em quase todos os 
campos e algumas vantagens evidentes em relação ao sistema 
tradicional, há aqueles que se opõem à sua utilização, especial-
mente por considerá-lo vulnerável a fraudes. 

Essas pessoas acabam de ter seus argumentos reforçados 
pelo recém divulgado relatório “Securing the Vote – Protecting 
American Democacy”, elaborado conjuntamente pelas Academias 
americanas de Ciências, Engenharia e Medicina. 

O documento, que demandou dois anos de estudos, foi elabo-
rado por um comitê que reuniu especialistas em computação, 
segurança, legislação, ciências sociais e outros, faz recomendações 
expressas no sentido de que, nas eleições, em todos os níveis, 
sejam utilizadas cédulas em papel, contadas manualmente, embora 
se admita o uso, com cautela, de alguns equipamentos auxiliares 
como scanners para acelerar a contagem. 

O relatório recomenda também que a votação pela internet, cuja 
introdução vinha sendo estudada, não seja adotada, ao menos por 
enquanto. Todas essas recomendações são feitas por entender o 
comitê que a tecnologia hoje disponível para voto eletrônico ainda 
não oferece segurança sufi ciente contra fraudes na contagem e 
contra a quebra do sigilo do voto. 

O relatório termina propondo que estudos referentes ao assunto 
continuem sendo desenvolvidos, mas dando ênfase aos aspectos 
ligados à segurança. 

(*) - É doutor em Ciências pela USP e professor da Faculdade de Computação e 
Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.



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

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 21 de setembro de 2018Página 10

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: KENNEDY NUNES NOVAES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Ibipeba - BA, no dia (01/02/1994), residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Milton Quirino de Novaes e de Margarida Nunes Oliveira Novaes. 
A pretendente: BEATRIZ RODRIGUES NEPOMUCENO, estado civil solteira, profi ssão 
biomédica, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (19/05/1995), residente e do-
miciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Sergio Ricardo Leite Nepomuceno e de Rosana 
Rodrigues Nepomuceno. Obs: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviços do 1º 
Subdistrito do Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SERDAN, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de segurança penitenciária, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia (10/02/1962), 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Sebastião Francisco Serdan e de 
Maria de Lourdes Serdan. A pretendente: MARCIA APARECIDA MARCELINO, estado 
civil solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(14/07/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Marcelino 
e de Teresa Aparecida Gozzo Marcelino. Obs: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviços do 1º Subdistrito do Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado 
o casamento.

O pretendente: JEFERSON ALVES MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido em Vitória da Conquista (Registrado no 1º Ofício) - BA, no dia 
(17/12/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto Ramos Ma-
cêdo e de Janaina Guimarães Alves. A pretendente: LETÍCIA BALTES XAVIER, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, 
no dia (02/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Carlos 
Xavier e de Simone Marques Baltes Xavier.

O pretendente: RONAN DE SOUZA CRISCI, estado civil solteiro, profi ssão nutricionista, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (23/04/1996), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Amauri Crisci e de Rosana de Souza Crisci. A pretendente: 
GRAZIELLY KAROLINE ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (12/04/1998), residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Leandro Donizeti dos Santos e de Cilene Araujo 
Oliveira Santos. Obs: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviços, neste Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: EVERTON ALVES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão leiturista, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (05/09/1989), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Hamilton de Oliveira Rodrigues e de Francisca Alves Gondin. A pre-
tendente: KAREM VANESSA PEDRO LEMOS, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/02/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Orlando Pacheco Lemos e de Solange Pedro Lemos.

O pretendente: GILBERTO BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (30/07/1975), residente e do-
miciliado neste Subdistritro - SP, fi lho de Sebastião Barbosa da Silva e de Maria José 
Florentino da Silva. A pretendente: KELDYNA DA CUNHA GONÇALVES, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 
(20/01/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdir dos Santos 
Gonçalves e de Iracema Sampaio da Cunha Gonçalves.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SANTOS DA COSTA, estado civil solteiro, profi s-
são marceneiro, nascido em Guarulhos - SP (Reg. neste Subdistrito - Cangaíba), no dia 
(14/11/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Heronides Pereira 
da Costa e de Eliane Corti Santos da Costa. A pretendente: RAQUEL ALMEIDA DE 
SOBRAL, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Caetano - PE (Reg. 
em Cachoeirinha - PE), no dia (03/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Roberto de Sobral e de Rosimere de Lima Almeida.

O pretendente: DANILO SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/05/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Nilo dos Santos e de Sonia Aparecida de Souza. A pretendente: 
BEATRIZ GONÇALVES TORRES, estado civil solteira, profi ssão analista de logística, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (02/12/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Percival de Sá Torres e de Mariza Gonçalves da Silva.

O pretendente: BENÍCIO JULIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Santa Bárbara D’Oeste - SP, no dia (10/09/1983), residente e domiciliado 
em Piracicaba - SP, fi lho de Adebrando Lopes da Silva e de Aparecida Batista Julio da 
Silva. A pretendente: JULIANA GUEDES DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (18/10/1983), residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elpidio Borges de Castro e de Quiteria Severino 
Guedes de Castro. Obs: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviços do município 
de Piracicaba, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ISMAEL MIZAEL INACIO, estado civil divorciado, profi ssão encarregado 
de obras, nascido em Barretos - SP, no dia (24/03/1956), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Abilio Inacio Alexandre e de Henriqueta Maria Alexandre. A pre-
tendente: VERA LUCIA MARANGONI, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Mogi das Cruzes - SP, no dia (04/12/1955), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Cristovam Marangoni e de Jandira Marangoni.

O pretendente: MAURICIO PARANZINI, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (22/10/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Osny Paranzini e de Cleide Paneghini Paranzini. A pretendente: MARTA FORTUNATTI 
MARQUES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Santo André - SP, no dia 
(30/08/1984), residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de José Marques e de 
Neuza Fortunatti Marques. Obs: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º 
Subdistrito do município de Santo André, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: CLEBER FERNANDES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão educador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/02/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Vladimir Fernandes Oliveira e de Geralda Fernandes Oliveira. A 
pretendente: PAMELLA SOARES SILVA NEVES, estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/07/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Junior James da Silva Neves e de Denize Soares Camargo.

O pretendente: ROGÉRIO PELEGRIM RIBEIRO, estado civil viúvo, profi ssão adminis-
trador de empresas, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (11/05/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gustavo Geraldo Itaqui Ribeiro e de Neide 
Madalena Pelegrim Ribeiro. A pretendente: ROSANA APARECIDA GUIMARÃES, esta-
do civil divorciada, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 
(04/12/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Waldir Guimarães 
e de Aparecida Coelho Guimarães.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 31/10/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Rodrigues 
e de Fabiana Oliveira dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA MATOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Itapitanga - BA, no dia 20/01/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tony Cesar Paixão da 
Silva e de Lindiane Cerqueira de Matos.

O pretendente: JONAS VENTURA, estado civil divorciado, profi ssão zelador, nascido nesta 
Capital , Casa Verde - SP, no dia 26/05/1951, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Isaias Ventura e de Nair dos Santos Ventura. A pretendente: ROSA 
ANGELA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 03/07/1948, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Oliveira e de Mariana Candida de Oliveira.

O pretendente: BRUNO DA TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido 
em São Sebastião - SP, no dia 06/01/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz da Trindade e de Enedina da Trindade. A pretendente: JOSIMARY 
MARGIÉTTY DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 24/01/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jildecio dos Santos e de Maria Aparecida Paulino da Silva

O pretendente: THIAGO HOKINE CARNEIRO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido nesta Capital , Perdizes - SP, no dia 31/01/1995, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laercio de Oliveira Santos e de Ivanete 
Carneiro Santos. A pretendente: CAROLINE ARRUDA CHRISTINO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de treinamento, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia 07/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Daniel Christino da Silva e de Sidneia de Arruda Silva

O pretendente: RICARDO ANTONANGELO, estado civil solteiro, profi ssão executivo 
de vendas, nascido nesta Capital , Casa Verde - SP, no dia 09/11/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Norberto Antonangelo 
e  de Rita de Cassia da Rosa Antonangelo. A pretendente: MELINA ROSSI, estado civil 
solteira, profi ssão sênior de atendimento, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no 
dia 09/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Roberto Rossi e de Maria Cecilia Capelleti Rossi

O pretendente: RENATO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão esto-
quista, nascido nesta Capital , Tucuruvi - SP, no dia 13/03/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Natalino Rodrigues da Silva e de Ambrosa Bispo 
da Trindade. A pretendente: IRIS ISADORA MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Itaquaquecetuba - SP (Registrada me Palmeira dos Índios - AL), no dia 
27/11/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Norman 
Leonardo Monteiro e de Inácia Maria Monteiro dos Santos

O pretendente: FELLIPE ALMEIDA GUERRA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital , Jardim Paulista - SP, no dia 13/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Guerra e de Eliana de Almeida Guerra. 
A pretendente: GABRIELA BOTELHO SARTORI, estado civil solteira, profi ssão auditora, 
nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 25/11/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Luiz Sartori e de Maria Neusa Correia Botelho Sartori

O pretendente: ANDERSON PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital , Cerqueira Cesar - SP, no dia 28/05/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Pereira Gomes e de Marli Candida Figueira. A 
pretendente: LUANA KARINE DA SILVA NEPUNUCENO, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora de eventos, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 21/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ubiraci Nepunuceno e de Rosemari da Silva

O pretendente: EDSON LUÍS NARDINO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital , Lapa - SP, no dia 21/09/1970, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Nardino e de Dilma Teles Nardino. A preten-
dente: RITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida 
em São João do Piauí - PÍ, no dia 16/02/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Ribeiro dos Santos e de Maria das Graças Oliveira

O pretendente: EVANDRO RICARDO DE ARRUDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gal-
vanoplastia, nascido nesta Capital , Brasilândia - SP, no dia 17/04/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joelson Simplicio da Silva e de Rosana Cristina de 
Arruda. A pretendente: GABRIELA GONÇALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Mauá - SP, no dia 08/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elisaldo Januario Pereira e de Maria Cristina Santana Gonçalves

O pretendente: RINALDY JUAN PINHEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar fi scal, nascido nesta Capital , Indianópolis - SP, no dia 22/08/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Alves de Souza e de Sônia 
Rodrigues Pinheiro. A pretendente: NATALIA PRISCILA MOTOSCHIMA CASTRO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de operações plena, nascida nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha - SP, no dia 20/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Moura Castro e de Roseli Motoshima

O pretendente: MARCELO BARROS DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/12/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlene Barros das Neves. A pretendente: RAQUEL BAPTISTA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 01/09/1980, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Baptista e de Elza Bueno

O pretendente: HEITOR FRANCO CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital , Casa Verde - SP, no dia 25/11/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helvande Vieira Campos e de Irene Franco Campos. 
A pretendente: CAROLINE CAMPOS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 15/01/1992, residente e domi-
ciliada na Ponte Rasa, São Paulo - SP, fi lha de Jose Donizet de Almeida e de Rosa Maria 
Aparecida de Campos Almeida. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
Cartório de Residência da Contraente.

O pretendente: YURI FARINA PELESKEI ALCANTARA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital , Casa Verde - SP, no dia 17/06/1988, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helcio Alcantara e Silva 
e de Marisa Rizzo Farina Alcantara e Silva. A pretendente: JÉSSICA PELESKEI DE 
MORAIS, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em Arujá - SP, no 
dia 27/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Maria de Morais e de Ana Lucia Peleskei

O pretendente: JAYME LUIZ DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital , Cerqueira Cesar - SP, no dia 23/05/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonevaldo Luiz de França e de Marli 
Norvina Fatima França. A pretendente: RAQUEL ADALGISA DA SILVA RODRIGUES 
DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia 23/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Rodrigues de Andrade e de Adalgisa da Silva Gomes de Andrade

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SELLARI, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido nesta Capital , Brasiliândia - SP, no dia 13/11/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Sellari e de 
Marlene Ferreira do Nascimento Sellari. A pretendente: SARA DOS SANTOS LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 02/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Amaro Bernardino de Lima e de Rosa dos Santos Lima

O pretendente: FABIO POLICASTRO BIZELLI, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de sistema de saneamento, nascido nesta Capital , Vila Mariana - SP, no dia 19/08/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Antonio Bizelli e 
de Sonia Regina Policastro Bizelli. A pretendente: MARIANA GARCIA COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Araraquara (2º Subdistrito) - SP, no dia 
11/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Francisco Costa e de Solange Donizeti Zorzi

O pretendente: HENRIQUE BRANDÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico CFTV, nascido nesta Capital , Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 27/01/1997, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josué de Oliveira e de 
Sueli de Pinho Brandão de Oliveira. A pretendente: GRAZIELLI MARCIELLI TEIXEIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 24/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Clovis Teixeira de Souza e de Deir Lopes Magalhães de Souza

O pretendente: FERNANDO ROCHA QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
fi nanceiro, nascido nesta Capital , Casa Verde - SP, no dia 23/07/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Raimundo Queiroz e de Alaide 
Maria Rocha Queiroz. A pretendente: JENNIFER DA SILVA MARQUES OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão contabilista, nascida em Taubaté - SP, no dia 07/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Marques Oliveira 
e de Rosa Isabel Timotio da Silva

O pretendente: THIAGO MAGALHÃES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido 
nesta Capital , Cambuci - SP, no dia 15/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Silvan José da Silva e de Soraya Magalhães Silva. A pretendente: 
CATARINE ARAGÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
em Vitória da Conquista - BA, no dia 12/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adailton Rodrigues de Oliveira e de Marta Regina Aragão de Oliveira

O pretendente: JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão lim-
pador de vidros, nascido em Monte Santo - BA, no dia 01/12/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Monteiro do Nascimento e de Maria Vieira 
da Silva. A pretendente: GRACIELE ELISABETH SANTIAGO TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
25/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo 
Teixeira e de Cleide Aparecida Santiago

A pretendente: STEPHANY WALDMAN DI GIUSEPPE, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital , Casa Verde - SP, no dia 19/05/1990, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Di Giuseppe e de Veruska Waldman. 
A pretendente: SUELEN SEBRIAN ARANTES, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 04/04/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romildo Castro Arantes e de Laura Castro Sebrian Arantes

O pretendente: WILSON CARVALHO SANTIAGO, estado civil divorciado, profi ssão 
repositor, nascido nesta Capital , Casa Verde - SP, no dia 31/03/1977, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Santiago e de Maria Odisséa 
de Carvalho. A pretendente: KATELYN CRISTINA COSTA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
28/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio 
Amadeu Rodrigues e de Gisleine Costa Rios

O pretendente: ALEXANDRE FERRARI DE LUCCA, estado civil solteiro, profi ssão 
chaveiro, nascido nesta Capital , Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/07/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Roberto Ferrari 
de Lucca e de Tania Regina França de Lucca. A pretendente: VASTHI OLIVEIRA DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Maceió (3º Distrito) - AL, no 
dia 06/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Francisco de Lima e de Meiriam Oliveira de Lima

O pretendente: EDEVALDO ALVES DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão fun-
cionário público, nascido nesta Capital , Barra Funda - SP, no dia 29/12/1965, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves dos Santos de Jesus 
e de Maria Oliveira de Jesus. A pretendente: ELIANA CÁSSIA VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão representante comercial, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 23/01/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Florival 
Vieira e de Izolina Jacintha de Jesus da Silveira Vieira

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JEREMIAS LIMA PEIXOTO, estado civil divorciado, profi ssão empreiteiro 
de obras, nascido nesta Capital , Itaquera - SP, no dia 23/12/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Peixoto Neto e de Ijanete Lima Peixoto. 
A convivente: TATIANA GOMES RAYMUNDO, estado civil divorciada, profi ssão super-
visora de obras, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/11/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Raymundo e de 
Rute Gomes Raymundo. Obs.: Findo o Prazo legal e não havendo oposição de impedi-
mento, será feito de imediato o registro da Conversão da União Estável em Casamento.
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

O pretendente: ALVARO BARBALHO FERREIRA, solteiro, profi ssão engenheiro de 
energia, nascido em Recife - PE, no dia 06/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Armenio Cavalcanti Ferreira e de Norma Bacelar Barbalho Ferreira. 
A pretendente: DIANDRA HIRT RIBEIRO, solteira, profi ssão engenheira de produção, 
nascida em Recife - PE, no dia 07/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wilton Luiz Cabral Ribeiro e de Cassandra Ramalho Hirt.

O pretendente: ANDRÉ PARENTE MOREIRA, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Augusto Paes da Rosa Moreira e de Ivone Parente Moreira. A 
pretendente: CAROLINA DE LIMA LIERS, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Nova Iguaçu - RJ, no dia 10/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Neucir Denevides Liers e de Maria Claudina de Lima Liers.

O pretendente: MAURO FERNANDO DE MELLO, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1955, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Orlando Mello e de Odette Lopes Mello. A pretendente: SHEYLA 
DE OLIVEIRA MELLO, divorciada, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 29/05/1957, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nelson de Oliveira e de Euridice Del Debbio de Oliveira.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE SANTIAGO LIMA, divorciado, profi ssão 
farmaceutico, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 19/12/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Lima Filho e de Maria das 
Graças Santiago Lima. A pretendente: FLÁVIA SOUTO AQUINO, solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em Montes Claros - MG, no dia 09/06/1972, residente e domiciliada 
em Belo Horizonte - MG, fi lha de Antonio Messias de Aquino e de Maria do Carmo Souto.

O pretendente: FERNANDO BÉKES CAMARGO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em Dois Córregos - SP, no dia 25/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio João de Camargo Neto e de Nadia Karin Békes Camargo. 
A pretendente: SOFIA SHELDON PATSCH, solteira, profi ssão jornalista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 20/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Peter Patsch e de Beatriz Pereira Barreto Sheldon Patsch.

O pretendente: DORIVAL DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, solteiro, profi ssão coordenador 
de projetos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 17/02/1982, residente e 
domiciliado na Vila Olimpia, São Paulo - SP, fi lho de Dorival do Espirito Santo e de Dinah 
Maranho do Espirito Santo. O pretendente: EDNILSON MARQUES SILVA, solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1987, residente e 
domiciliado na Vila Olimpia, São Paulo - SP, fi lho de Elias Silva e de Marlene Marques Silva.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE SOARES RAMOS, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Maringá - PR, no dia 08/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Paulo Sacchetta Ramos e de Adailsa Maria Soares Ramos. 
A pretendente: CAROLINE KATAYAMA DE MELO, solteira, profi ssão recursos humanos, 
nascida em Campo Grande - MS, no dia 31/07/1995, residente e domiciliada na Vila Mariana, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Fernando Guimarães e de Maria Alice Katayama Melo.

O pretendente: LUCIANO CRUZ LUCENTINI, nacionalidade argentina, divorciado, 
profi ssão gerente de RH, nascido na Argentina, no dia 14/12/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Lucentini e de Lidia 
Norma Fernandez. A pretendente: KEY ODA, solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 26/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ryoji Oda e de Yaeko Oda.

O pretendente: LUCAS AUGUSTO NURCHES, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Campinas - SP, no dia 08/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Nurches e de Olga Nakashima Nurches. A pretendente: 
ISADORA PARO BARISON, solteira, profi ssão administradora, nascida em São José 
do Rio Preto - SP, no dia 05/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Luís Barison e de Sueli Zocal Paro Barison.

O pretendente: THIAGO AUGUSTO GAVIOLLI, solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1984, residente e domiciliado em Guarulhos - 
SP, fi lho de Francisco Gaviolli Filho e de Sonia Anna Gaviolli. A pretendente: LUCIANA 
BAZUCHI DE MENEZES, solteira, profi ssão gerente de trade categoria, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 15/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Renato Santanna de Menezes e de Ana Lúcia Bazuchi de Menezes.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: DENIS SANCHES CIDADE, solteiro, profi ssão professor, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 01/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Flávio Leite Cidade e de Izabella Sanches. A pretendente: CAMILLA LOIS 
SILVA ROBERTS, solteira, profi ssão professora, nascida em Sheffi  eld, Inglaterra, no 
dia 31/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Timothy John Cadfryn Roberts e de Ana Mercia Silva Roberts.

O pretendente: LUCIO ANTONIO MARTINS RODRIGUES, divorciado, profi ssão sociólogo, 
nascido em Assis - SP, no dia 03/11/1944, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Lucio Martins Rodrigues Sobrinho e de Leilah Muniz Rodrigues. A 
pretendente: KETELIN CRISTEN XAVIER PARPINELLI, divorciada, profi ssão gerente 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/06/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Parpinelli e de Teresa Xavier.

O pretendente: VENÂNCIO PEREIRA VELLOSO NETO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 08/01/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Venencio Pereira Velloso Filho 
e de Elaine Rodrigues Velloso. A pretendente: CARINA PEPE SACCHELLI, solteira, 
profi ssão atriz, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clerete Pepe Sacchelli.

O pretendente: ANDRES SANCHEZ VICENS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido na Espanha, no dia 28/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Luis Sanchez Carazo e de Isabel Vicens Blay. A pretendente: 
MARCELLA FATIO LONDON, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 24/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luis Villares London e de Fiorella Fatio de Andrade.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE BERALDI VILAR NAMEDE, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/06/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alberto Vilar Mamede e de Regina Helena 
Beraldi Vilar Mamede. A pretendente: FABIANA ALMEIDA DE LIMA RIBEIRO DE 
OLIVEIRA, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Luiz Ribeiro de Oliveira e de Marinete Almeida de Lima.

O pretendente: MATHEUS CHERULLI ALCANTARA VIANA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Campinas - SP, no dia 23/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Waldemar Alcantara Viana Junior e de Kátia Machado Cherulli Alcantara 
Viana. A pretendente: FLÁVIA GUIMARÃES LEARDINI, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paschoal Flávio Leardini e de Vera Lúcia Garcia Guimarães Leardini.

O pretendente: LUIS EDUARDO LONGO BARBOSA, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/08/1974, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Ruy Quaglia Barbosa e de Alice Maria Longo Barbosa. A pretendente: 
LUCIANA DE GODOY PENTEADO GATTAZ, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 07/05/1988, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - 
SP, fi lha de Feiez Gattaz Junior e de Silmara de Godoy Penteado Gattaz.

O pretendente: VICTOR CAJANO GOMES DA COSTA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maurício Pesce Gomes da Costa e de Isabela Cajano Gomes da 
Costa. A pretendente: RENATA MOREIRA DE TOLEDO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 21/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eduardo de Toledo e de Silvia Moreira de Toledo.

O pretendente: GUSTAVO TOLEDO PORTO ALVES, solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Sorocaba - SP, no dia 23/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco Louzada Porto Alves e de Aglaé Cecilia Toledo Dias Porto Alves. A 
pretendente: LUIZA GONZALEZ MORAES, solteira, profi ssão médica, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 24/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Francisco Moraes Filho e de Sonia Maria Gonzalez Moraes.

O pretendente: DOUGLAS SCHOPFER PIMENTA, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1989, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Fernandes Pimenta e de Regina Schopfer 
Pimenta. A pretendente: DANIELLA COLEN NUNES NARDOZZA, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/02/1990, residente e domiciliada na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Archimedes Nardozza Junior e de Adriana Colen 
Nunes Nardozza.

O pretendente: VIRGILIO RUSSO SPENA VISENTINI, solteiro, profi ssão marketing, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 02/02/1990, residente e domiciliado em Santa de Parnaíba - 
SP, fi lho de Agostinho Visentini e de Stella Regina Russo Spena Visentini. A pretendente: 
CAROLINA SAMÁRA KAIRALLA BAHMDOUNI, solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 05/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Helio Kairalla Bahmdouni e de Myrna Samára Kairalla Bahmdouni.
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 
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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:

O pretendente: JOHNNY DA SILVA FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves Ferreira e de Ivani Celestino 
da Silva. A pretendente: RENATA DOS SANTOS, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Iacanga, SP, data-nascimento: 26/06/1986, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanir dos Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SOUZA, profi ssão: afi nador de metais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Souza e de Maria 
Aparecida Gonzalez Souza. A pretendente: ANDREIA DELLA CROCE, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Della 
Croce e de Ivalci Souza Della Croce.

O pretendente: MARCIO PEREIRA, profi ssão: moldador plástico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1984, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Fatima Pereira. A pretendente: ELISETE 
FELIX RIBEIRO, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/05/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Jose Donizete Ribeiro e de Roseli Felix da Silva Ribeiro.
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




