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BOLSAS
O Ibovespa: +1,71% Pontos: 
80.000,09 Máxima de +1,84% 
: 80.107 pontos Mínima de 
+0,02% : 78.676 pontos Volu-
me: 12,05 bilhões Variação em 
2018: 4,71% Variação no mês: 
4,33% Dow Jones: +0,21% Pon-
tos: 26.439,93 Nasdaq: +0,65% 
Pontos: 8.041,97 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9963 Venda: R$ 3,9973 
Variação: -0,92% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,07 Venda: R$ 4,17 
Variação: -0,71% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0086 Venda: R$ 
4,0092 Variação: -1,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,9770 
Venda: R$ 4,1400 Variação: 
-0,89% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.187,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,97% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,500 
Variação: -0,32%.

Cotação: R$ 3,9965 Variação: 
-0,95% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,1644 Venda: US$ 1,1645 
Variação: -0,82% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,6530 Venda: R$ 
4,6550 Variação: -1,71% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,6200 Ven-
da: R$ 4,8330 Variação: -1,83%.

Futuro: +1,77% Pontos: 80.110 
Máxima (pontos): 80.370 Míni-
ma (pontos): 78.605. Global 40 
Cotação: 739,607 centavos de 
dólar Variação: +1,71%.

“Tenho prazer 
em ser vencido 
quando quem me 
vence é a razão, 
seja quem for o 
seu procurador”.
Fernando Pessoa (1888-1935)
Escritor português

mas ainda é preciso avançar 
em outros setores, como o de 
saneamento básico (AE).

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (27), 
em rápido discurso na 

cerimônia de lançamento de 
linhas de crédito para energias 
renováveis pelo BNDES, que a 
promoção da energia limpa e do 
desenvolvimento sustentável é 
uma “bandeira importantíssi-
ma” de seu governo. O BNDES 
lançou o Finame Energias 
Renováveis, linha de crédito 
voltada para investimentos em 
sistemas de microgeração de 
energia em estabelecimentos 
de empresas e pessoas jurídicas 
como condomínios, com orça-
mento de R$ 2 bilhões. 

Ao mesmo tempo, anunciou 

 Temer: promoção da energia 
limpa é uma “bandeira 
importantíssima” do governo

o direcionamento de R$ 228 
milhões do orçamento do Fundo 
Clima, vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente, para uma linha 
voltada exclusivamente para 
pessoas físicas. Segundo Temer, 
as linhas de crédito gerarão 
investimentos que permitem re-
duzir emissões de gases do efeito 
estufa no ambiente e economia, 
para famílias e empresas, com a 
conta de luz. “É preciso reduzir 
o que se gasta com energia”, 
afi rmou, completando que, do 
contrário, empresas vão “para 
outros espaços que não o nosso 
País”.

O presidente do BNDES, 
Dyogo Oliveira, afi rmou que, 

“fi nalmente”, começa a haver 
uma revisão para cima nas 
perspectivas de investimentos 
na economia brasileira. Oliveira 
citou mapeamento divulgado 
no início do mês pelo BNDES, 
que estima R$ 1,03 trilhão em 
investimentos em 20 setores 
nos próximos três anos, de 2018 
a 2021.

O mapeamento, feito anual-
mente, voltou a estimar aportes 
acima de R$ 1 trilhão pela pri-
meira vez desde 2014, quando 
começou a recessão. “Estamos 
percebendo que finalmente 
começa a haver uma revisão 
dessas coisas e isso é trabalho 
do governo federal nos últimos 

O BNDES lançou o Finame Energias Renováveis, linha de crédito voltada para investimentos

em sistemas de microgeração de energia com orçamento de R$ 2 bilhões.

anos”, afi rmou Oliveira ao citar 
a revisão de marcos regulatórios 
que “viabilizam investimentos”. 

Para ele, o setor de energia é um 
caso de sucesso de avanços na 
regulação, na gestão de Temer, 

Saque do Pis/Pasep
Hoje (sexta, 28) é o último dia 

para cotistas dos fundos PIS e 
Pasep têm para sacar o benefício 
fora dos critérios previstos em lei. 
É o caso dos trabalhadores com 
menos de 60 anos. De acordo com 
o último balanço do Ministério do 
Planejamento, há 4,5 milhões de 
pessoas nessa faixa etária que 
ainda não retiraram os recursos. 
Mais de 11 milhões de benefi ciários 
já fi zeram o saque. 

O Banco Central (BC) redu-
ziu a previsão de crescimento 
da economia este ano. A pro-
jeção para a expansão do PIB 
passou de 1,6% para 1,4%, de 
acordo com o Relatório de In-
fl ação, divulgado ontem (27), 
em Brasília. “A revisão refl ete 
a incorporação dos resultados 
do PIB no segundo trimestre 
e o arrefecimento na atividade 
econômica após a paralisação 
no setor de transporte de 
cargas”, diz o BC, no relatório. 

A projeção do crescimento 
anual da agropecuária passou 
de 1,9% para 1,5%. Para a 
indústria, de 1,6% para 1,3%. 
O setor de serviços deve apre-
sentar crescimento de 1,3%. 
A estimativa para a variação 
anual do consumo das famílias 
recuou de 2,1% para 1,8%, 
“em linha com a evolução mais 
gradual do mercado de trabalho 
e com recuo de indicadores de 
confi ança dos consumidores”. 
A projeção para o consumo do 
governo deve registrar recuo 
de 0,3%. A expectativa para o 
crescimento das exportações 
foi reduzida em 1,9 ponto per-
centual para 3,3%, e a variação 
das importações foi revisada 
para 10,2%, ante 5% na proje-
ção anterior.

Neste relatório, o BC também 
divulgou a projeção para o cres-

A revisão refl ete o arrefecimento 

na atividade econômica.

A política monetária deve 
continuar a ser estimuladora 
para a economia, mas a Selic 
pode voltar a subir caso haja 
piora nas expectativas para a 
infl ação. A avaliação foi feita 
ontem (27) pelo presidente 
do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, ao apresentar o 
Relatório de Infl ação. “Temos 
compromisso com infl ação na 
meta e, portanto, alertamos 
que esse estímulo começará ser 
removido gradualmente caso 
o cenário prospectivo para a 
infl ação no horizonte relevante 
para a política monetária e seu 
balanço de riscos apresentem 
piora”, afi rmou.

Segundo Goldfajn, há três 
riscos para a inflação. Um 
deles é a capacidade ociosa 
da economia, que pode reduzir 
a infl ação. “Mas em compen-

Taxa de juros pode voltar a subir, diz o presidente

do BC, Ilan Goldfajn.

Em mais um gesto para 
aproximar os jovens da Igreja 
Católica, o papa Francisco pe-
diu ontem (27) que a pastoral 
da família acolha também todos 
os casais que escolheram morar 
juntos e não fi rmaram o matri-
mônio religioso. “O horizonte 
da pastoral familiar diocesana 
seja sempre mais amplo, as-
sumindo o estilo próprio do 
Evangelho, encontrando e aco-
lhendo também aqueles jovens 
que escolhem conviver sem se 
casar. É preciso testemunhar a 
eles a beleza do matrimônio!”, 
ressaltou o Pontífi ce.

A declaração do líder da Igre-
ja Católica foi dada a cerca de 
850 participantes do curso de 
formação sobre matrimônio e 
família, promovido pela diocese 
de Roma e pelo Tribunal da 
Rota Romana na Basílica de 
São João de Latrão. O evento 
contou com a presença de 
párocos, agentes da pastoral 
da família, casais e diáconos. 

“O casamento não é apenas 
um evento social, mas um 
sacramento que envolve a 
preparação adequada e uma 
celebração consciente. O vín-
culo matrimonial requer da 
parte dos noivos uma escolha 
consciente, que pondere a von-
tade de construir juntos algo 
que jamais deverá ser traído ou 

Papa Francisco, na Basílica 

de São João de Latrão.
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Brasília - O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, liberou 
ontem (27), para julgamento um 
recurso do ex-presidente Lula, 
preso e condenado no âmbito da 
Operação Lava Jato. No recurso, 
Lula tenta reverter a decisão do 
plenário do Supremo que, em 
abril,  negou por 6 a 5 conceder 
habeas corpus ao petista.

Em despacho assinado ontem, 
Lewandowski também pediu 
ao presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, que paute “o mais 
brevemente possível” duas ações 
declaratórias de constituciona-
lidade (ADCs) que tratam da 
possibilidade de prisão após con-
denação em segunda instância. 
Cabe a Toffoli, na condição de 
presidente do STF, defi nir quais 
matérias serão apreciadas pelos 
11 ministros da Corte.

Na avaliação de Lewando-
wski, o ideal é que o STF analise 
o mérito das ADCs - tratando da 
execução antecipada de pena 
de maneira ampla e abrangen-
te, ou seja, valendo para todos 
os acusados - antes de se de-
bruçar especifi camente sobre 

Ministro Ricardo 

Lewandowski, do STF.
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São Paulo - Mais três novas 
estações da Linha 5-Lilás do 
Metrô, que fará a ligação do 
ramal que vem do Capão Re-
dondo, no extremo sul à região 
central, serão inauguradas hoje 
(28). São elas: Hospital São 
Paulo, Santa Cruz e Chácara 
Klabin, que farão integração, 
respectivamente, com as esta-
ções de mesmo nome das linhas 
1-Azul e 2-Verde. 

Com a inauguração das novas 
estações, o ramal da Linha 5-Li-
lás será ampliado em mais 2,8 
km (a partir da estação AACD-
-Servidor, inaugurada no fi m 
de agosto), totalizando 20 km 
de extensão, desde a estação 
Capão Redondo.  Para que a 
Linha 5-Lilás fi que completa, 
faltará a estação Campo Belo, 

no meio do ramal, prevista para 
ser entregue em dezembro.

A partir das interligações com 
as linhas 1-Azul e 2-Verde, a 
linha 5-Lilás deverá transportar 
855 mil passageiros por dia. 
Inicialmente, as três novas es-
tações vão funcionar em “ope-
ração reduzida” todos os dias, 
das 10h às 15h, com cobrança 
de tarifa de R$ 4. O horário de 
atendimento dessas estações 
será ampliado gradativamente 
até chegar à operação plena, 
como nas demais estações da 
rede. O investimento total do 
Governo do Estado na am-
pliação da linha 5-Lilás, com 
a construção de 11 km e 11 
estações no trecho entre Adolfo 
Pinheiro e Chácara Klabin, foi 
de R$ 10 bilhões (AE).

Estação Santa Cruz, que fará integração com as estações das 

linhas 1-Azul e 2-Verde.

Fernando Galfo/Divulgação

Carlos Battia/Reuters

Goldfajn diz que crescem os riscos 
para infl ação no Brasil

dos juros nos Estados Unidos. 
Investidores com capital aplica-
do em países emergentes, como 
o Brasil, podem preferir tirar 
recurso do país e investir em 
títulos do Tesouro americano, 
considerados os papéis mais 
seguros do mundo. Este é um 
dos efeitos que fazem com que 
o dólar se valorize em relação ao 
real. A menor oferta de moeda 
americana no mercado de câm-
bio nacional eleva o seu preço. 

Ao apresentar o relatório, 
Goldfajn destacou que o cré-
dito está crescendo de forma 
sustentável no Brasil, e que 
a inadimplência vem caindo, 
assim como as taxas de juros 
e o spread. Apesar de não 
considerar que os juros estão 
no nível ideal, Goldfajn disse 
que é “importante perceber o 
que já se avançou” (ABr).

sação, temos dois riscos. Um 
deles é o de frustração das 
expectativas sobre a continui-
dade das reformas e ajustes; e o 
outro é o cenário internacional 
mais incerto, especialmente 

para economias emergentes. 
Esses dois riscos podem elevar 
a infl ação”.

O risco para as economias 
emergentes citado pelo presi-
dente do BC é decorrente da alta 

Metrô inaugura hoje mais 
três estações da Linha 5-Lilás

Papa pede para dioceses 
acolherem casais que 

moram juntos

abandonado”, disse o Pontífi ce, 
ao salientar que em “momentos 
sérios e questões de crises é 
necessário, em certos casos, 
fornecer a orientação apropria-
da para realizar um processo 
de nulidade” 

“Quantos já perceberam que 
seu casamento não é um verda-
deiro matrimônio sacramental 
e quer sair da situação? Eles 
podem encontrar nos bispos, 
sacerdotes e agentes pasto-
rais o apoio necessário, que se 
expressa não apenas na comu-
nicação de normas legais, mas, 
antes de tudo, em uma atitude 
de escuta e compreensão”, 
acrescentou. Para o líder da 
Igreja Católica, é preciso que 
a Igreja acolha essas pessoas 
ao invés de afastá-las (ANSA).

BC reduz previsão 
de crescimento da 

economia para este ano

cimento do PIB em 2019, que 
fi cou em 2,4%. “Essa projeção 
é condicionada a um cenário 
de continuidade das reformas, 
notadamente as de natureza 
fi scal”, diz o BC.

Em 2019, os setores agrope-
cuário, industrial e de serviços 
devem avançar 2%, 2,9% e 2%, 
respectivamente. As taxas de 
crescimento esperadas para o 
consumo das famílias e para 
a formação bruta de capital 
fi xo são de 2,4% e 4,6%, nessa 
ordem. A estimativa para a 
expansão do consumo do go-
verno é de 0,5%, “em cenário de 
restrição fi scal”. Exportações e 
importações de bens e serviços 
devem crescer 6 % e 5,9%, 
respectivamente (ABr).

Liberado para julgamento 
recurso de Lula por liberdade

a situação de Lula. “Trata-se, 
a meu ver, de oportunidade 
única oferecida a este Supremo 
Tribunal para uma correção de 
rumos”, frisou Lewandowski. 

No último dia 14,Lewando-
wski pediu vista (mais tempo 
para análise) do julgamento do 
recurso de Lula, que ocorria no 
plenário virtual da Suprema 
Corte. Quando Lewandowski 
suspendeu o julgamento já 
havia sete votos contrários ao 
pedido de Lula (AE).
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O líder absolutista 

chegou a uma 

conclusão. Seu 

período no poder era 

tão importante que a 

história deveria começar 

naquele momento. 

Nada que lembrasse o 
passado deveria ser 
guardado. O presente 

era tudo. O prestígio de seu 
governo, do país, o crescimen-
to econômico, o esplendor das 
artes atestavam que ele estava 
certo.  Como de costume o 
grupo dos que o circundavam 
aplaudiam. Uns por puro puxa-
-saquismo, outros por medo da 
ira do líder contra os que se 
dignavam a não acha-lo o mais 
importante homem da terra. 

Afi nal a China era considera-
da o império do meio, e à sua 
volta apenas povos bárbaros, 
iletrados, incultos, viviam. 
Era preciso um ato heroico, 
de grandeza para dar início 
na nova era. O imperador,  Qin 
Shi Huang, mandou queimar os 
livros dos letrados. Para obter 
dos seus súbditos uma obedi-
ência incondicional, este im-
perador ordenou a destruição 
das obras dos confucionistas, 
acusados de subversão. Ele 
não teve dúvidas, mandou to-
car fogo em tudo que pudesse 
relembrar épocas passadas. 

A memória nacional passaria 
a ser registrada do seu reinado 
para frente. O primeiro impera-
dor da dinastia Chin, do século 
3 a.C. fez uma imensa fogueira 
com os papéis de arroz. Aque-
les que foram pegos esconden-
do livros pagaram com a vida. 
Alguns devotados decoraram 
textos ou conseguiram escon-
der alguns exemplares, e assim 
o pensamento de Confúcio, 
Lao-tsu e de outros fi lósofos 
sobreviveram. E o ditador de 
manto amarelo, fi nalmente, 
teve o seu lugar na história 
assegurado.

Na mesma época, uma bi-
blioteca pretendia acumular 
toda a sabedoria do mundo 
conhecido. Em frente a uma 
feira onde um mágico tinha 
uma esfera de metal capaz de 
girar sozinha, apenas expe-
lindo vapor, se apresentava 
e um templo gigantesco só 
permitia que os deuses fossem 
vistos se colocadas moedas nas 
engrenagens, ali nasceu uma 
biblioteca. O conquistador 
macedônio Alexandre, deu 
o seu aval para a instituição. 
Colaborou incentivando a 
vinda de pensadores gregos, 

mesopotâmicos, egípcios, per-
sas, hindus para que juntassem 
os seus escritos na biblioteca 
de Alexandria, bem na foz do 
Rio Nilo. 

A ação proporcionava o 
encontro da cultura ocidental 
grega com o mundo oriental, 
traduzida em milhares de per-
gaminhos estocados. Nascia 
o helenismo. Tudo se perdeu 
200 anos depois em um grande 
incêndio. O que restou  dela so-
breviveu por 10 séculos até que  
um potentado invasor atinou 
que os livros eram perigosos, 
relatavam experiências proi-
bidas pela religião islâmica. O 
melhor e mais seguro era pôr 
fogo em tudo novamente. 

Por pouco não se perderam 
os textos de Platão, Aristóte-
les e outros pensadores que 
tiveram suas obras traduzidas 
para o árabe. Mais uma vez a 
areia escapou pelos dedos do 
tirano. Quanto eles mais aper-
tam, mais ela escorre. Hoje as 
bibliotecas não correm mais 
o risco de serem queimadas. 
Museus, sim. Graças a era 
digital as grandes bibliotecas 
mundiais cabem na palma da 
mão de um ser humano que 
tem acesso à internet. 

Em apenas dois segundos 
ela contém  toda a informação 
acumulada por séculos em 
Alexandria. Em 20 minutos 
todo o acervo da biblioteca do 
Congresso, a maior  do mundo. 
Em dois dias a quantidade de 
dados que carregam todo tipo 
de informação equivalem a 
tudo que o ser humano produ-
ziu desde o início da civilização 
até os dias atuais. Não há mais 
necessidade de acumular todo 
o conhecimento em um só 
livro, prédio, cidade ou país. 

Graças à digitalização tudo 
circula pelo mundo e se acumu-
la em bilhões de arquivos nos 
mais diversos equipamentos, 
do grande computador ao 
celular. Os tiranos, ditadores, 
absolutistas não sabem mais 
para onde mandar os seus 
capangas para pôr fogo nos 
livros. Nada mais se assemelha 
à sanha nazista contra os livros, 
quando invadiam bibliotecas e 
casas. As piras, uma delas na 
avenida Unter den Linden, em 
Berlim, foi comemorada com 
festa e desfi le  dos devotos 
de Hitler. 

Nada disso impediu que 
asobras de Thomas Mann, Sig-
mund Freud, Karl Marx e mui-
tos outros se perpetuassem.

 
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 

da Record em multiplataforma.
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de livros
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O Tribunal Supremo da Índia 
descriminalizou o adultério no 
país, ao declarar inconstitucio-
nal uma lei de quase 160 anos, 
que tratava a mulher como obje-
to, deixando o marido decidir se 
as relações sexuais com outro 
homem eram causa de crime 
ou não. A lei em vigência tem 
consonância com a sociedade 
indiana, predominantemente 
patriarcal, na qual existe forte 
preferência pelos homens, já 
que perpetuam a linhagem, 
cuidam dos pais na velhice e 
lhes asseguram uma renda.

A isso se somam os caros (e 
ilegais) dotes que as mulheres 
devem pagar no casamento. 
Depois que se casam, elas pas-
sam a fazer parte da família do 
marido. A decisão do Tribunal 
Supremo foi tomada depois de 
outra sentença histórica este 
mês a favor da igualdade, na 

A sociedade indiana é predominantemente patriarcal.

Durante a 20ª Jornada 
Nacional de Imunizações, 
no Rio de Janeiro, ela lem-

brou que o país enfrenta queda 
na adesão às vacinas – no ano 
passado, das 14 doses que inte-
gram o programa, apenas a BCG, 
aplicada em recém-nascidos para 
prevenir a tuberculose, atingiu a 
meta de 95% de cobertura.

“Não podemos esmorecer e 
deixar de vacinar nossas crian-
ças. Elas são as mais vulneráveis 
e, no momento de circulação de 
um agente, elas são as mais afe-
tadas”, disse. “Se nós pararmos 
de vacinar, essas doenças vão 
recrudescer”, completou, ao 
destacar que, desde a década 
de 70, quando o programa foi 
criado, o ato de vacinar deixou 
de ser uma opção no Brasil e 
passou a ser uma obrigação. 

A coordenadora admitiu, en-
tretanto, que é preciso adequar 

Desde a década de 70, quando o programa foi criado, o ato de 

vacinar deixou de ser uma opção e passou a ser uma obrigação.

Alemanha 
será sede da 
Eurocopa de 
2024

O Comitê Executivo da Uefa 
defi niu ontem (27) a Alemanha 
como país-sede da edição de 
2024 da Eurocopa. A única 
concorrente era a Turquia, mas 
fatores extracampo provavel-
mente pesaram na escolha da 
entidade que rege o futebol 
europeu, já que a qualidade 
dos estádios alemães e a infra-
estrutura das cidades do país 
são melhores em comparação 
com as dos turcos.

Outro fator que pode ter in-
fl uenciado na decisão da Uefa 
é a atual situação política e 
econômica da Turquia, que viu 
sua moeda se desvalorizar após 
sanções dos Estados Unidos. 
A última edição da Eurocopa 
contou com 24 seleções e foi 
disputada em 2016, na Fran-
ça, tendo sido vencida por 
Portugal. 

A próxima será realizada em 
12 cidades diferentes: Lon-
dres, Munique, Roma, Baku, 
São Petersburgo, Bucareste, 
Amsterdã, Dublin, Bilbao, Bu-
dapeste, Glasgow e Copenha-
gue. A Alemanha não organiza 
a Eurocopa desde 1988, ano em 
que a competição foi vencida 
pela Holanda, além de ter sido 
disputada com oito seleções 
(ANSA).

Depois de Nova York, Lon-
dres e Milão, é hora de Paris 
mostrar a moda para a estação 
primavera-verão 2019. A tem-
porada da Semana de Moda 
na “cidade-luz”, que começou 
no último dia 24 e vai até 2 de 
outubro, teve as italianas Gucci 
e Dior como responsáveis por 
abrir as passarelas.

A Gucci, que fi cou de fora do 
calendário em Milão, apresen-
tou a nova coleção do diretor 
criativo da marca, Alessandro 
Michele, no teatro Le Palace, no 
coração de Montmartre, onde 
fi cava a balada mais famosa da 
cidade nos anos 1970. O desfi le 
da grife teve uma mistura de 
estilos, experimentações de 
volumes e tecidos na passarela, 
com modelos quase “no gen-
der”, com looks e acessórios 
unissex. 

O toque do show também foi 
aos anos 1970, com homenagem 
a Janis Joplin, David Bowie e 
Dolly Parton, misturada com 

Os bombardeios dos Aliados 
(Estados Unidos, Reino Uni-
do, União Soviética e China) 
durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) não cau-
saram devastação somente na 
Terra, mas deixaram rastros 
também na atmosfera. As on-
das de choque causadas pelas 
bombas foram tão fortes que 
chegaram à ionosfera, camada 
mais externa do planeta, a 
mais de mil quilômetros de 
altura. 

A revelação foi feita por 
um estudo da Universidade 
de Reading, no Reino Unido, 
publicado na revista “Annales 
Geophysicae”, cujos resulta-
dos permitem entender me-
lhor a infl uência na atmosfera 
de fenômenos como erupções 
vulcânicas, raios e terremotos. 
“Até agora, o impacto das 
bombas nos estratos mais 
altos da atmosfera nunca 
havia sido estudado”, afi rma 
Chris Scott, um dos autores 
do estudo. 

“Cada ataque causou pelo 
menos 300 raios”, acrescenta 
o cientista. Os pesquisadores 
examinaram registros diários 
feitos entre 1943 e 1945 pelo 
Centro de Pesquisa de Ondas 
de Rádio de Slough, no Reino 
Unido, analisando as mudan-

Bombardeios diminuíram concentração de elétrons na 

atmosfera.

R
am

in
de

r P
al

 S
in

gh
/A

g.
Lu

sa
Fe

rn
an

do
 F

ra
zã

o/
A

B
r

U
S 

A
ir 

Fo
rc

e

A
N

SA

Se pararmos de vacinar, doenças 
voltarão mais forte, alerta ministério
A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, 
alertou para a necessidade de os três entes federados trabalharem juntos para mobilizar a população 
sobre a importância da vacinação

e parcerias com instituições 
de ensino, além do combate 
às chamadas fake news e aos 
grupos anti-vacinas.

Durante o encontro, Carla 
citou o cenário de sarampo re-
gistrado no Brasil atualmente – a 
doença havia sido erradicada, 
mas ensaia um retorno em meio 
a baixas taxas de cobertura 
vacinal. Dados mostram que, 
mais de 45 dias após o início 
da campanha, que precisou ser 
prorrogada em duas semanas, o 
índice de cobertura fi nalmente 
chegou a 97% das crianças com 
idade entre 1 ano e menores de 5 
anos. “A gente começa a vacina-
ção na infância, quando o sistema 
imunológico não está protegido”, 
explicou a coordenadora. “Se eu 
elimino o agente patológico da 
natureza, vou estar, com certeza, 
protegendo a população adulta”, 
concluiu (ABr).

os serviços públicos de saúde 
à nova realidade brasileira – 
de homens e mulheres que 
trabalham em período integral 
enquanto a maioria dos postos 
de saúde no país funciona de 

segunda a sexta em horário, 
muitas vezes, inferior ao co-
mercial, fechando para almoço. 
Entre as estratégias sugeridas 
estão horários fl exíveis para 
funcionamento dos postos 

2ª Guerra Mundial deixou 
impactos na atmosfera

ças detectadas na ionosfera du-
rante 152 grandes bombardeios 
dos aliados na Europa. 

A concentração de elétrons 
na camada atmosférica dimi-
nuiu drasticamente enquanto 
as bombas explodiam próximas 
à terra, o que, segundo a pes-
quisa, pode ter sido causado 
pelo aquecimento do ar.

“Os pilotos que participavam 
dos bombardeios relatavam 
avarias aos aviões mesmo 
quando estavam acima da alti-
tude recomendada, enquanto 

os militares que estavam no 
chão, sob os bombardeios, 
afi rmam que chegaram a ser 
arremessados pelas ondas de 
choque”, relata Patrick Major, 
coautor do estudo. 

“Circulavam também boatos 
que aconselhavam a quem es-
tivesse nos refúgios próximos 
às áreas de combate que enro-
lassem uma toalha em volta do 
rosto, para evitar que as ondas 
de choque colapsassem os 
pulmões, deixando o resto do 
corpo intacto”, conclui (ANSA).

Adultério deixa de ser crime na Índia
a mulher com desigualdade 
não é constitucional”, afi rmou 
Misra, que redigiu seu veredito 
em parceria com mais dos juízes 
da turma, enquanto os outros 
três magistrados pronunciaram 
sentenças individuais, nas quais 
concordaram com a inconstitu-
cionalidade do artigo.

“Está na hora de dizer que 
o marido não é dono de sua 
esposa. A soberania legal de um 
sexo sobre o outro é errada”, 
ressaltou o presidente do prin-
cipal órgão de Justiça indiano, 
que insistiu na “arbitrariedade” 
do artigo. Misra afi rmou, além 
disso, em posição contrária 
àqueles que defendem esta 
lei como protetora da não 
dissolução do casamento, que 
“o adultério poderia não ser a 
causa de um casamento infe-
liz, mas o resultado” (Agência 
Brasil/EFE).

qual o principal órgão de Justiça 
declarou inconstitucional outro 
artigo da época colonial no qual 
as relações homossexuais eram 
penalizadas.

A turma composta por cinco 
juízes e liderada pelo presiden-

te do Supremo, Dipak Misra, 
declarou que o artigo 497 do 
Código Penal, que impunha pe-
nas de até cinco anos de prisão 
por adultério  não consentido 
pelo marido, é inconstitucional. 
“Qualquer disposição que trata 

Italianas Gucci e Dior abrem 
a Paris Fashion Week

lurex e cristais. Já Maria Grazia 
Chiuri, diretora criativa da Dior, 
não queria que os convidados 
tirassem milhares de fotos du-
rante o desfi le, assim, idealizou 
um espetáculo de dança con-
temporânea para apresentar a 
nova coleção.

Com ritmo, movimento e 
música, a coleção feminina da 
maison encontrou inspiração 
em óperas de artistas parisien-
ses. As roupas eram leves, ainda 
com o luxo da grife, juntando 
looks de saia em tule, das bai-
larinas, com jaquetas, blusões 
e cores suaves (ANSA).
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A - Instaladores de ar-condicionado
A Midea Carrier criou uma plataforma de treinamento à distância 
para formar instaladores individuais de aparelhos para climatização 
residencial. Objetiva capacitar tanto quem já atua na área de ma-
neira informal até pessoas que estão buscando por nova atividade. 
O Treinamento EAD Midea Carrier está disponível no link (www.
mideacarrieread.com.br). O curso está dividido em três módulos 
(refrigeração básica, instalação e manutenção) totalizando  2h40, 
com materiais altamente didáticos pensados para trazer ao partici-
pante um rico conteúdo sobre climatização residencial

B - Mercado de Turismo
Nos dias 13 e 14 de outubro, acontece no Salão Jequitibá do Holi-
day Inn Anhembi, a ‘Travel Conference’, primeiro evento no Brasil 
voltado para promover networking entre criadores de conteúdo e 
profi ssionais tomadores de decisões no mercado de turismo. Serão 
mais de 20 palestras, entre painéis e cases de sucesso. Entre os temas, 
destacamos: ‘Como criar um novo conceito de apresentar vídeos de 
viagem para vendas’; ‘Como criar identidade e personalidade das 
fotos que vendem’; ‘Como funciona o mercado de Luxury Travel’; 
‘Monetizando com Instagram e venda de fotos’; entre outros. Mais 
informações: (www.travelconference.com.br).

C - Cartões de Crédito
A Credz, bandeira e administradora de cartão de crédito em par-
ceria com redes de varejo no modelo open private label, anuncia 
parceria estratégia de negócio com a Visa. As 48 redes de varejo, 
clientes da Credz, passam a oferecer cartões Visa para seus con-
sumidores e, com isso, todas as inovações atreladas à marca, além 
da aceitação global. O objetivo com a parceria é levar ainda mais 
eficiência e inovação, tanto para os varejistas com soluções que 
os ajudem a aumentar as vendas, atrair e a fidelizar os clientes, 
quanto para os consumidores com uma experiência de pagamen-
to mais completa, moderna e conveniente. Mais informações em 
(www.credz.com.br).

D -  Fundos para Agritechs
A chamada “Pontes para Inovação”, lançada pela Cedro Capital e pela 
Embrapa em setembro de 2017, chega a sua segunda edição com o 
objetivo de investir em empresas privadas e startups que tenham como 
foco as tecnologias com aplicação agropecuária. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 21 de outubro pelo hotsite (www.pontesparainova-
cao.com.br). Companhias sediadas em qualquer região do Brasil estão 
convidadas a se inscrever, podendo ser nacionais ou subsidiárias de 
grupos internacionais, desde que tenham operação e desenvolvimento 
tecnológico em território brasileiro. 

E - Ouvidores e Ombudsman
Entre os dias 21 e 23 de novembro, para discutir “Ouvidoria: Princípios 
e Valores da Democracia Participativa”, São Paulo vai sediar o XXI 
Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman. O evento, que anu-
almente reúne ouvidores de todo o País para troca de experiências e 
atualização, terá dentre os destaques a apresentação do resultado da 
pesquisa realizada pela Universidade Cornell, dos Estados Unidos, com 
Ouvidorias no Brasil em comparação com dados norte americanos sobre 
ouvidorias e sistemas integrados de gestão de confl itos. Francisco Es-
pejo, Ombudsman da ONU para a América Latina e Caribe, apresentará 
refl exões sobre a prática do Ombudsman para América Latina e Caribe. 
Inscrições: (congresso@abonacional.org.br). 

F - Virtual para Médicos
No ano em que completa uma década de atuação no mercado de educação 
para médicos e profi ssionais da saúde, o Instituto Terzius, de Campi-
nas, lança uma solução inédita no segmento: um curso a distância de 
emergências pediátricas em Realidade Virtual. A iniciativa é resultado 
de dois anos de pesquisas da empresa para a criação de um treinamento 
com aulas práticas e teóricas e que permite aos alunos aprender e vi-
venciar procedimentos como se estivessem participando deles, inclusive 
manipulando objetos. O primeiro curso já está disponível e, até o fi m 
do ano, outros dois devem ser apresentados. Mais informações: (www.
terzius.com.br).

G - Variedade do Portfólio
Com foco em supreender o mercado e consolidar-se entre as empresas 
gigantes do setor de alimentos, a Vigor investe mais de R$ 50 milhões e 
lança a maior campanha já realizada na história da companhia. Marcada 
por forte presença em mídia televisiva e digital disruptiva, a iniciativa 
contará também com a promoção “Descubra Que É Vigor”, endossada 
pelo apresentador Fausto Silva. Com ela, a marca premiará os seus con-
sumidores com R$ 2 milhões de reais, quatro casas e R$ 200 mil reais em 
vale-compras. A estratégia objetiva aumentar o número de categorias 
na cesta de compras do consumidor, de três para seis, mostrando a 
variedade do portfólio de produtos da marca Vigor. 

H - Prova de Vinhos 
A 7ª edição da Grande Prova de Vinhos do Brasil premiou três rótulos 
da Bueno Wines, sendo Bueno Paralelo 31, na categoria tinto cortes, o 
Bueno Vin Cabernet Sauvignon, na categoria Cabernet Sauvignon e o 
Belllavista Estate Pinot Noir, que também foi considerado o melhor Pinot 
Noir do país, após os testes às cegas realizados com todas as amostras 
das maiores vinícolas do país. O júri, composto pelos especialistas de 
vinhos e winemakers do mundo todo, realizou testes às cegas com to-
dos os rótulos inscritos no concurso e, após as notas, determinaram os 
vencedores de cada modalidade. A cerimônia de entrega dos prêmios 
e certifi cados acontece hoje (28), em Bento Gonçalves, no Wine South 
América. Mais informações: (www.buenowines.com.br).

I - Experiências de Compra
Como atrair a atenção dos clientes e convencê-los a preencher uma 
pesquisa de satisfação? Empenhada em resolver esse dilema, a startup 
SoluCX desenvolveu um software multicanal que obtém um feedback 
precioso para os varejistas em pesquisas que podem ser feitas em 15 
segundos. Integrando a tradicional ferramenta NPS (Net Promoter 
Score) à inteligência artifi cial, a solução analisa mais de 30 milhões de 
experiências de compras por mês, realizadas em cerca de 5.000 lojas, e 
traz dados importantes para empresas aprimorarem a relação com seus 
clientes, chegando a marcas expressivas como 20% de engajamento. 
Outras informações em: (http://www.solucx.com/).

J - Universidades italianas
O Colégio Dante Alighieri aplicará nos dias 25 e 27 de outubro os vestibulares 
para ingresso nas faculdades italianas de Bolonha e Turim. Todo estudante 
que tenha concluído o Ensino Médio pode fazer a prova. O vestibular para 
a Università di Bologna ocorre no dia 25 e é para interessados nos cursos 
de engenharia, estatística, economia, ciências sociais, ciências naturais e 
agrárias. Já no dia 27, o vestibular é para os cursos de engenharia da Uni-
versità Politecnico di Torino. A prova é única para a instituição e a inscrição 
e pagamento da taxa precisam ser feitas no site da universidade italiana. 

A - Instaladores de ar-condicionado
A Midea Carrier criou uma plataforma de treinamento à distância 

D -  Fundos para Agritechs
A chamada “Pontes para Inovação”, lançada pela Cedro Capital e pela 

Em breve o Brasil 

passará mais uma 

vez pelo processo de 

eleições. Esta é uma 

oportunidade de 

darmos mais um passo 

no efetivo combate à 

corrupção

Vale lembrar que a cor-
rupção é um grande 
mal para a sociedade, 

uma vez que infl a desnecessa-
riamente o custo das obras e 
serviços públicos, e direciona 
dinheiro da educação, saúde 
e outras ações de alcance e 
benefício coletivo para fi ns 
individuais e ilegais. Este é 
um momento que eleva os 
riscos de compliance para as 
empresas, lembrando que a 
legislação brasileira proíbe 
a doação para campanhas e 
partidos políticos por parte 
das pessoas jurídicas. 

Por outro lado, não se pode 
ter a ilusão de que com a nova 
regra os problemas foram 
resolvidos. Tampouco que a 
lei 12.846/13 coibiu defi nitiva-
mente a prática de corrupção. 
O zelo e a diligência ainda se 
fazem necessários. E como 
a empresa pode se proteger 
deste risco? Estruturando 
um programa efetivo de com-
pliance. Para isso é preciso 
elaborar um código de ética, 
com um posicionamento claro 
da empresa em relação ao 
fi nanciamento de campanha 
e de partidos políticos, assim 
como deve contemplar a 
obediências às leis aplicáveis. 

Em muitos casos, é impor-
tante ainda elaborar políticas 
específi cas, como a política 
anticorrupção, de relaciona-
mento com o setor público 
e de doações e patrocínio. 
Mas não basta ter as regras 
claras. Ações de comunicação 
e treinamento junto aos cola-
boradores, canal de denúncias 
profi ssional e independente, 
processo efetivo de apuração 
de denúncias e de aplicação 
de sanções cabíveis são fun-

damentais para que a cultura 
de compliance esteja presente 
na organização. 

Os colaboradores devem ter 
claro a forma como a empresa 
trabalha, bem como conhecer 
as opções para relatar situa-
ções de não conformidade. 
O “não” para o pedido de su-
borno precisa ser respaldado 
pela empresa, assim como se 
deve esclarecer quais os fl uxos 
internos de comunicação em 
caso de solicitações de pro-
pina ou mera insinuação. O 
próximo passo é estar atento 
a todas as formas possíveis e 
disfarçadas de saída de dinhei-
ro da empresa. 

Organizações de fachada 
podem ser inseridas indevi-
damente como fornecedor, 
parceira ou receptora de doa-
ções e patrocínio no cadastro 
da empresa, e serem utilizadas 
como meio para que o subor-
no seja pago. Por exemplo, 
contrata-se uma assessoria, 
que entrega um relatório com 
trechos copiados da internet 
como se fosse um fornecedor 
legítimo, que apresenta nota 
fi scal pelo serviço realizado, e 
a empresa aceita e desembolsa 
milhares de reais. 

O processo de due diligence 
é um aliado, assim como os 
devidos controles internos nas 
etapas de cadastro, compras e 
contratação, medição e paga-
mentos. O setor privado tem 
um papel relevante no com-
bate à corrupção, assim como 
os programas de compliance 
nas empresas. Não importa o 
tamanho da empresa, o setor 
de atuação ou a geografi a. O 
programa de compliance pode 
ser customizado para cada 
realidade e necessidade. Cada 
um pode colaborar e fazer a 
sua parte. 

E aí, sua empresa já fez?

(*) - É líder da prática de riscos & 
compliance da Protiviti, consultoria 

global especializada em Gestão 
de Riscos, Auditoria Interna, 

Compliance, Gestão da Ética, 
Prevenção à Fraude

e Gestão da Segurança
(www.protiviti.com).

Jefferson Kiyohara (*)

A Petrobras vai pagar US$ 853 milhões a 
autoridades dos Estados Unidos como penali-
dade pela atuação irregular de ex-diretores e 
ex-executivos da companhia no mercado acio-
nário norte-americano, entre os anos de 2003 e 
2012. O acordo foi assinado ontem (27) com o 

Departamento de Justiça e a Comissão de Valores 
Mobiliários dos Estados Unidos, encerrando as 
investigações contra a estatal no país.

De acordo com o Ministério Público Federal, 
80% do valor dessas penalidades (US$ 682,4 
milhões) serão destinados a um fundo criado 

para fi nanciar programas sociais no Brasil e 
medidas de combate à corrupção. Parte desse 
dinheiro também poderá ser usada para ressarcir 
investidores brasileiros.

A estatal é acusada de violar as leis norte-
-americanas com a manobra de registros contá-

beis e demonstrações fi nanceiras para facilitar o 
pagamento de propinas a políticos e partidos no 
Brasil. A Petrobras se comprometeu ainda a assi-
nar um termo reconhecendo a falha intencional de 
executivos da empresa no esquema de corrupção 
revelado pela operação Lava Jato (ABr).

O BNDES marcou para 
29 de novembro o leilão de 
exploração da Lotex, serviço 
público de Loteria Instantâ-
nea Exclusiva, chamada de 
“Raspadinha”. O leilão será 
realizado na B3, a Bolsa de 
Valores de São Paulo. Pelo 
novo edital, publicado ontem 
(27), está aberto o período 
para apresentação de pro-
postas. Vencerá aquele que 
apresentar proposta acima do 
piso de R$ 156 milhões.

O concessionário deverá 
fazer três pagamentos de R$ 
162 milhões em até 12, 24 e 36 
meses, a partir da assinatura do 
contrato. Segundo o BNDES, os 
valores das parcelas serão atu-
alizados pelo IPCA. O período 
de concessão será de 15 anos, 
contando o tempo necessário 
para a estruturação do negócio. 
Podem participar empresas 
com comprovada experiência 
no mercado de loterias ins-
tantâneas, com operações em 
patamares compatíveis com os 
projetados para a Lotex.

Pelo edital, os participantes 
devem ter experiência na 

O apostador sabe, na hora em que raspa o cartão, se ganhou 

algum prêmio.

A expectativa de cresci-
mento para o saldo das 
operações de crédito 

do sistema financeiro foi re-
visada de 3% para 4%. A in-
formação foi divulgada ontem 
(27), em Brasília, no Relatório 
de Inflação. A previsão de 
crescimento do crédito para 
as famílias é de 7,5%. 

Segundo o BC, essa ex-
pansão se dará em “em linha 
com a recuperação gradual da 
economia e os efeitos defasa-
dos” do ciclo de redução da 
taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 6,5% ao ano. 
Para as empresas, a previsão 
de crescimento é bem menor: 
0,5%. Entretanto, o BC previa, 
anteriormente, queda de 2%. 
Segundo o BC, a alta do dólar 
tem elevado o saldo dos em-
préstimos atrelados à moeda.

Previsão de crescimento do crédito para as famílias é de 7,5%, 

benefi ciando o consumo.

Aluguel 
residencial
pode ser 
reajustado
em 10,04% 

O contrato de aluguel resi-
dencial em andamento, com 
aniversário em outubro e 
correção pelo IGP-M, da FGV, 
poderá sofrer atualização de 
10,04% no seu valor. Esse é 
o percentual do IGP-M acu-
mulado nos últimos 12 meses 
(outubro de 2017 a setembro de 
2018). Em setembro, a variação 
foi de 1,52%.

O IGP-M é eleito como um 
dos principais indicadores para 
reajustes contratuais por ser 
o primeiro divulgado, ainda 
dentro do mês de referência. 
Para facilitar o cálculo do novo 
aluguel, o Secovi-SP (Sindicato 
da Habitação) divulga fator de 
atualização que, no caso, será 
de 1,1004.

Para atualizar um aluguel 
de R$ 1.500,00 que vigorou 
até setembro, realiza-se a 
multiplicação de R$ 1.500,00 
por 1,1004. O resultado, R$ 
1.650,60, corresponde ao valor 
do aluguel a ser pago no fi nal 
do mês de outubro ou início de 
novembro (Secovi).
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BC projeta em 4% crescimento 
do crédito este ano

O Banco Central (BC) aumentou a projeção para a expansão do crédito este ano
maior dinamismo nos mer-
cados externo e de capitais, 
notadamente no segmento de 
recursos direcionados”, diz o 
BC, no relatório.

A previsão para o cres-
cimento do crédito com 
recursos livres, em que os 
bancos têm autonomia para 
emprestar o dinheiro captado 
no mercado, é 9,5%. Para o 
crédito direcionado, a previ-
são é de recuo de 1,5%. Em 
agosto, o estoque de todos 
os empréstimos concedidos 
pelos bancos ficou em R$ 
3,155 trilhões, com aumento 
de 1% no mês e de 2,1% no 
ano. Em 12 meses, a expansão 
chegou a 3,4%. Esse estoque 
do crédito corresponde a 
46,7% do PIB, com aumento 
de 0,2 ponto percentual em 
relação a julho (ABr).

“A modificação repercutiu o 
impacto da evolução recente 
do câmbio e o melhor desem-
penho das operações com 
recursos livres nos últimos 

meses. Destaque-se que a 
dinâmica do crédito às pesso-
as jurídicas no SFN [Sistema 
Financeiro Nacional] conti-
nua sendo influenciada pelo 

BNDES publica edital para 
leiloar Lotex em novembro

operação de empreendimento 
de loteria instantânea, com 
arrecadação de pelo menos 
R$ 1,2 bilhão em 12 meses. A 
novidade é que esse valor pode 
ser comprovado por meio da 
soma de diferentes operações, 
contanto que pelo menos uma 
seja igual ou superior a R$ 560 
milhões e nenhuma seja inferior 
a R$ 100 milhões.

As loterias são fontes de re-
cursos para a União. Medidas 

provisórias recentes defi niram 
os percentuais de arrecadação 
destinados aos benefi ciários 
legais: 15% serão aplicados 
no Fundo Nacional de Segu-
rança Pública, o Ministério 
dos Esportes fi cará com 0,9%, 
o Fundo Nacional de Cultura 
com 0,4% e a seguridade social 
com 0,4%. Na “Raspadinha”, 
o apostador sabe, na hora em 
que raspa o cartão, se ganhou 
algum prêmio (ABr).

Petrobras vai pagar US$ 853 milhões aos Estados Unidos
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O novo perfi l
de profi ssional na

indústria automobilística 

A crise econômica 

colocou a indústria 

automobilística em 

xeque. No mundo todo, 

as montadoras puseram 

o pé no freio 

Projetos foram adiados, 
orçamentos cortados e 
as gigantes norte-ame-

ricanas fecharam milhares de 
postos de trabalho. Se antes do 
aperto fi nanceiro a prática era 
recrutar e contratar executivos 
e profi ssionais especializados 
aos montes, com ênfase à quan-
tidade, no pós-crise a palavra 
de ordem terá de ser qualidade.

Setor altamente departa-
mentalizado por tradição, a ca-
deia produtiva automobilística 
(montadoras, autopeças, etc) 
sempre valorizou o profi ssional 
superespecializado – como, 
por exemplo, um engenheiro 
especialista em suspensão, 
ou um vendedor “expert” no 
atendimento a frotas – em 
detrimento do profissional 
com perfi l mais abrangente em 
competências e conhecimen-
tos, mais generalista.

A crise, entretanto, vai pegar 
de frente o profi ssional supe-
respecializado, que contribui 
muito quando existem novos 
projetos, mas torna-se caro 
para a organização quando 
estes são adiados. As vendas 
caem, a economia se retrai e 
a indústria como um todo está 
abalada. 

É esse pessoal que está 
mais suscetível a perder seu 
emprego e não ter outra 
chance no mercado. Manter-
-se no trabalho ou começar 
uma carreira vai exigir uma 
mudança de perfil, porque 
as empresas passaram a ne-
cessitar de profi ssionais mais 
ecléticos, de formação mais 
ampla, que possam servir em 
várias funções.

Nesse novo panorama que 
se desenhou por força da crise 
foi preciso quebrar paradig-
mas basilares da indústria 
automobilística, setor que, 
com exceção do ABS, air-bag, 
dos veículos crossover e SUV, 
na verdade não apresentou 
nenhuma grande novidade 
tecnológica nos últimos 20 
anos em termos de produtos 
disponíveis no mercado. 

No Brasil, a empresa que 
mais se renovou nos últimos 
dez anos foi uma tradicional 
montadora de origem norte-

-americana, que trouxe para 
sua presidência um executivo 
de fora da indústria, lançou 
o primeiro SUV compacto do 
nosso mercado e implantou 
uma fábrica em um estado 
sem nenhuma tradição auto-
mobilística.

Para sobreviver nos novos 
tempos, não bastarão diploma 
universitário, pós-graduação e 
MBA. Quem já está no mercado 
precisa transformar o temor 
da dispensa em coragem para 
construir uma formação mais 
eclética, não necessariamen-
te atrelada às necessidades 
imediatas de promoção, como 
forma de se preparar para uma 
nova década de mudança de 
perfi l que vai exigir dele uma 
nova postura profi ssional.

É preciso buscar dentro do 
que chamamos conhecimentos 
conexos ou adjacentes quais 
são as áreas que ele pode 
desenvolver de maneira mais 
criativa, preparando-se para 
as novas demandas do merca-
do. Talvez fazer um curso de 
História da Arte, Sociologia, 
Filosofi a, Design Gráfi co, En-
genharia Ambiental ou outro 
qualquer que ajude a enten-
der como aquela tecnologia 
pode ser reinterpretada para 
servir melhor às necessida-
des do consumidor ligadas à 
situação da sociedade naquele 
momento.

Quem quer entrar neste ou 
em outro mercado deve fazer 
um “autoteste vocacional”, a 
fi m de reconhecer e desen-
volver outras habilidades e 
se focar nelas. No mercado 
pós-crise, o grande diferencial 
não será seu conhecimento 
específi co, mas o quanto suas 
outras aptidões e conhecimen-
tos amplos podem acrescentar 
ao seu trabalho.

Qualquer que seja o caso, 
esse profi ssional terá de repen-
sar a relação entre a máquina e 
o ser humano que a utiliza, seja 
sob o ponto de vista estético, 
social, político, econômico 
e ambiental. É justamente 
desses questionamentos que 
poderão surgir novas tecnolo-
gias e produtos que estimulem 
o cliente a mudar seus hábitos 
de consumo.

 
(*) - Graduado em Economia 

pela USP, mestre em Marketing 
Internacional pela FGV-SP, ex-

professor de pós-graduação de 
Marketing Estratégico na ESPM-SP, é 
gerente de negócios corporativos da 

Thomas Case & Associados.

Flavio Buschinelli (*)

PIB norte-americano 
cresce 4,2% no 2º tri

O PIB norte-americano cresceu 
4,2% em taxa anualizada referente 
ao segundo trimestre de 2018, de 
acordo com a terceira e última 
estimativa do Departamento de 
Comércio norte-americano, di-
vulgada ontem (27). O resultado 
foi impulsionado pelos gastos do 
consumidor, que cresceram 3,8%, 
além de ter sido estimulado por 
exportações e investimentos dos 
governos estadual e federal. 

A economia do país ainda vive o 
efeito dos cortes de US$ 1,5 trilhão 
em impostos aprovados pelo go-
verno no fi nal do ano passado, que 
estimularam o consumo. A corrida 
dos comerciantes para realizar 
transações antes da entrada em 
vigor das taxas norte-americanas 
a importações também infl uenciou 
no resultado. “Nós estamos indo 
muito melhor do que ninguém 
pensou que seria possível”, disse 
o presidente norte-americano, 
Donald Trump.

O crescimento no período entre 
abril e junho cumpre a meta do 
governo, que pretende fechar o ano 
com expansão de 3% na economia. 
No primeiro trimestre, os Estados 
Unidos registraram avanço de 2,2% 
no PIB. Na última quarta-feira (26), 
o Federal Reserve, banco central 
norte-americano, elevou a taxa 
básica de juros da economia em 
0,25 ponto percentual, para um 
intervalo de 2% a 2,25%, o maior 
patamar desde 2008. Essa foi a 
terceira vez em que o Fed elevou 
a taxa-base no ano (ANSA).

O governo federal dispo-
nibilizará R$ 1 bilhão para 
o fi nanciamento de projetos 
de inovação visando ao de-
senvolvimento das cidades 
brasileiras. O anúncio de 
lançamento do programa 
Cidades Inovadoras foi feito 
ontem (27) pelo presidente 
Michel Temer. “Hoje, lança-
mos o ‘Cidades Inovadoras’. 
São R$ 1 bilhão, nos próximos 
dois anos, para projetos que 
transformarão nossas cidades. 
É uma conquista para a ciência 
brasileira”, disse na cerimônia 
de lançamento do programa, 
no Palácio do Planalto.

De acordo com o Ministério 
da Ciência e Tecnologia, o 
programa objetiva descen-
tralizar, por meio de parceria 
com agentes fi nanceiros cre-
denciados, os fi nanciamentos 
de atividades de inovação 
e, dessa forma, expandir a 
atuação da Financiadora de 
Inovação e Pesquisa (Finep) 
no país. Quatro setores rece-
berão apoio de forma priori-
tária: saneamento e recursos 
hídricos; mobilidade urbana; 
efi ciência energética; e ener-
gias renováveis.

O presidente da Finep, Ro-
naldo Camargo, explicou que 

Presidente Temer e o ministro da Ciência e Tecnologia,

Gilberto Kassab.
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A MP que trata da renego-
ciação de dívidas rurais, é o 
primeiro item da pauta a ser 
analisado pelos senadores no 
Plenário após o primeiro turno 
das eleições. Na última reunião 
deliberativa, realizada no início 
de setembro, o texto foi lido e 
agora está trancando a pauta. 
Na ocasião, o presidente do Se-
nado, Eunício Oliveira, garantiu 
que o assunto será votado em 
9 outubro. “Todos aqui ainda 
teremos mandato pelo menos 
até 31 de janeiro. Então, vamos 
cumprir com os compromissos 
assumidos. Tanto na questão do 
veto ao piso salarial dos agentes 
de endemias, como nessa medi-
da provisória”, afi rmou.

Pouco antes de se compro-
meter com a votação, a sena-
dora Lídice de Mata (PSB-BA) 
havia pedido para o tema ser 
analisado. Segundo ela, a MP 
poderá benefi ciar principal-
mente produtores do Nordeste 
que sofreram com adversidades 
climáticas. Com a MP, o governo 
altera os termos da renegocia-
ção de dívidas rurais oriundos 
de fi nanciamentos do Pronaf 

A MP poderá benefi ciar produtores do Nordeste que sofreram 

com adversidades climáticas.

As mulheres nesta faixa 
de idade, que têm baixa 
escolaridade e moram 

na região Sudeste, represen-
tam a maior parte dos eleitores. 
Gênero e renda são duas das 
variáveis que poderão melhor 
explicar o voto do eleitor, 
segundo indica o doutor em 
Ciência Política, Leonardo 
Barreto. 

Nas eleições deste ano, 
as mulheres são 52,5% dos 
eleitores aptos a votar, corres-
pondendo a 77,3 milhões de 
eleitoras. Homens são 47,5%, 
representando 69, 9 milhões de 
votantes. Houve um aumento 
de 3,7% no eleitorado, compa-
rado com 2014. São 147,3 mi-
lhões de eleitores cadastrados. 
Outros 1,4 milhão de cidadãos, 
contudo, não poderão votar 
nem se candidatar, por esta-
rem com os direitos políticos 
suspensos. Pela Constituição 
de 1988, a suspensão ocorre 
nos casos de incapacidade 
civil absoluta e condenação 

As mulheres de 45 a 59 anos, que têm baixa escolaridade e 

moram na região Sudeste, representam a maior

parte dos eleitores em 2018.

Um projeto torna mais dura 
a punição contra empresas res-
ponsabilizadas por corrupção. 
Pela legislação em vigor, as 
pessoas jurídicas condenadas 
administrativa ou civilmente 
por atos contra o poder público 
podem pagar multa no valor de 
até 20% do faturamento bruto. 
Além da reparação fi nanceira, 
o projeto, que aguarda desig-
nação de relator na Comissão 
de Constituição e Justiça, cria 
duas novas sanções.

A primeira, proíbe que a 
empresa responsabilizada por 
corrupção receba incentivos, 
subsídios, subvenções, doações 
ou empréstimos de órgãos, 
entidades ou instituições fi nan-
ceiras controladas pelo poder 
público. A punição vai de um 
a cinco anos e vale apenas no 
âmbito do ente federativo que 
sofreu o dano; a segunda, can-
cela o vínculo entre a pessoa 
jurídica e o poder público. O 
texto prevê a revogação de 
delegações, autorizações e per-
missões, a cassação de licenças 

e a rescisão de contratos rela-
cionados ao ato que provocou 
o dano ao erário. 

Do senador José Pimentel 
(PT-CE), o projeto também 
amplia as situações em que 
uma pessoa jurídica pode ser 
enquadrada na Lei Anticorrup-
ção. A responsabilização pode 
ocorrer mesmo que a fi rma não 
receba a vantagem ou o bene-
fício pretendido. A punição 
independe do tipo de vínculo 
entre o indivíduo responsável 
pelo ato de corrupção e a em-
presa benefi ciada pelo crime.

O projeto estabelece ainda a 
cumulatividade de penas, caso 
o ato cometido contra o poder 
público também resulte em 
infração à ordem econômica. 
Quando o mesmo ato confi gurar 
improbidade administrativa 
ou crime, o juiz competente 
pode conceder perdão judicial 
ou reduzir a pena privativa de 
liberdade dos representantes 
das empresas infratoras que co-
laborem com a investigação e o 
processo criminal (Ag.Senado).

Tratamento no 
SUS para perda ou 
transtorno de fala

A Câmara analisa proposta que 
torna obrigatório o tratamento 
para perda ou transtorno de fala 
no SUS. O projeto do deputado 
Ronaldo Lessa (PDT-AL) prevê 
que as redes de unidades públi-
cas ou conveniadas prestem tra-
tamento integral para às pessoas 
acometidas por doença dege-
nerativa, genética, neurológica, 
infecciosa e autoimune; acidente 
vascular cerebral, tumores; 
traumatismo cranioencefálico; 
paralisia cerebral.

Estão incluídos no tratamen-
to recursos como equipamento, 
instrumento, tecnologia ou 
software de tecnologia assis-
tiva. O parlamentar explica 
que a discriminação e a falta 
de autonomia se fazem pre-
sentes nas vidas das pessoas 
acometidas por problemas na 
fala, que, por vezes, perdem o 
direito à educação, ao trabalho, 
à cultura, à informação, ao lazer 
e à vida social. 

“As pessoas com defi ciência 
compõem um grupo social, so-
bre o qual recaem, ao longo da 
história da humanidade, o estig-
ma, o preconceito e a rejeição”, 
afi rmou Lessa. O projeto, que 
tramita conclusivamente, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Pedro França/Ag.Senado

Maioria de mulheres e 
baixa escolaridade marcam 

o perfi l do eleitorado
As eleições deste ano contarão com um perfi l de eleitores mais maduros: 10,67% têm entre 60 e 69 anos 
e 24% — a maioria do eleitorado — está na faixa etária de 45 a 59 anos

mais velhos, por entrarem na 
faixa do voto facultativo, têm 
uma participação mais restrita 
no resultado das eleições.

O voto também é facultativo 
para os eleitores não alfabeti-
zados. Para as eleições de 2018, 
declararam-se analfabetos 
mais de 6,5 milhões de pesso-
as, o correspondente a 4,46% 
doseleitores. A porcentagem é 
alta: nas pesquisas de intenção 
de voto, quatro candidatos à 
presidência da República — 
dentre os que estão acima de 
0% —têm menor percentual.

A maior parte do eleitorado, 
porém, também possui baixa 
escolaridade: 25,84% possuem 
ensino fundamental incom-
pleto – são 38,06 milhões de 
pessoas. Outros 33,6 milhões 
de eleitores afi rmaram ter con-
cluído, pelo menos, o ensino 
médio. Já os eleitores com 
ensino superior somam 13,5 
milhões de cidadãos, segundo 
a base de dados do Cadastro 
Eleitoral (Ag.Senado).

criminal ou por improbidade 
administrativa.

Já os eleitores jovens, de 
16 e 17 anos, representam 
apenas 0,95% do eleitorado. 
Esse índice é ainda menor do 
que na eleição passada. Para 
este ano, o TSE registrou uma 
redução de 14,53% no número 

de jovens eleitores, mais de 
238 mil a menos do que em 
2014. Por outro lado, o grupo 
de pessoas acima de 70 anos, 
que tem a opção de voto facul-
tativo, aumentou 11,12% em 
relação a 2014. Leonardo Bar-
reto destaca, contudo, que em 
geral os eleitores mais novos e 

Governo libera R$ 1 bilhão para 
projeto de inovação em municípios

o fi nanciamento de infraestru-
turas em geral é feito por meio 
do BNDES e que à Finep cabe 
fi nanciar projetos que tragam 
inovação a essas infraestrutu-
ras e aos serviços fornecidos 
por ela. “Por exemplo, há um 
projeto no Pará que busca 
controlar a perda de água. Com 
uma tecnologia inovadora será 
possível reduzir em 50% a água 
perdida. É esse tipo de projeto 
que a Finep tem condições de 
fi nanciar”, acrescentou

Os recursos a serem usados 
pelo Cidades Inovadoras serão 
disponibilizados a agentes 

financeiros. Em conjunto 
com a Finep e as prefeituras, 
esses agentes analisam os 
projetos, tendo como critério 
a inovação. “São recursos 
volumosos com baixo custo 
e carência de 2 a 5 anos, para 
serem pagos em um prazo 
que vai de 8 a 10 anos. O 
importante é que esse di-
nheiro estará disponível já no 
início da operação”, detalhou 
Camargo. A perspectiva da 
Finep é de que, no primeiro 
ano, sejam apresentados, 
para análise, entre 200 e 300 
projetos (ABr).

Renegociar dívidas de produtores 
rurais é 1º item da pauta do Senado

(Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fami-
liar); do Prodecer ( Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileira 
para o Desenvolvimento dos 
Cerrados); e do Procera (Pro-
grama Especial de Crédito para 
a Reforma Agrária (Procera).

No caso do Pronaf, um dos 
dispositivos revogados concede 
um desconto entre 40% e 80% 
na liquidação das operações 
contratadas até 2015 e mantém 

alguns direitos dos produtores 
rurais em relação a datas de 
adesão e concessão de des-
contos. Ao apresentar a MP ao 
Congresso, o governo alegou 
preocupação com os cofres 
públicos. O custo das renego-
ciações estava colocando em 
risco o cumprimento da meta 
de resultado primário (defi cit 
de R$ 159 bilhões) e o teto 
de gastos imposto pelo Novo 
Regime Fiscal (Ag.Senado).

Projeto endurece penas 
contra empresas corruptas

Autor do projeto, 

senador José 

Pimentel (PT-CE).
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 09/10/2018 às 09h00/2º Público Leilão: 11/10/2018 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenen-
te Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER 
S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial,  nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Apartamento n° 61, localizado no 6° andar 
do Edifício Catleia, Bloco B, integrante do Condomínio Jardim das Orquídeas, situado à 
Avenida Senador Casemiro da Rocha, n° 1.257, na Saúde - 21° Subdistrito. Um Apartamen-
to, com área privativa de 82,66m², área comum de 57,56m², área de garagem de 23,40m², 
área total de construção de 163,62m², fração ideal de 0,38389% no terreno. Contribuinte: 
045.141.0325-1. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 123.777 no 14° Registro de Imó-
veis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 740.906,08 (Setecentos e Quarenta 
Mil, Novecentos e Seis Reais e Oito Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 536.060,76 
(Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Sessenta Reais e Setenta e Seis Centavos). O arrema-
tante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despe-
sas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as 
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra.  Venda ad corpus.  Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, 
nos termo s d o a r t. 3 0 d a l e i 9. 5 1 4 / 9 7. Fica o Fiduciante ROBERTO DA SILVA UEDA, CPF 
nº 151.827.018-29, CI nº 20.135.034-8-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente 
edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 
27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos 
leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 

em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% 
do  Leiloeiro, conforme  estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que 
outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os 
interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo a t r a v é s d o 
site www.sold.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2018

BOLSA DE ESTUDOS
Empresa pretende reembolsar 60% do curso de pós-graduação de um 
funcionário. Qual a forma correta de fazer este pagamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONSIDERAR PERÍODO DE EXPERIÊNCIA QUANDO 
CONTRATA TERCEIRIZADOS?

Esclarecemos neste caso o contrato de experiência fica restrito ao 
empregador do empregado terceirizado. Assim, entende-se que a 
empresa contratante de serviço terceirizado não poderá considerar 
contrato de experiência com o empregado da empresa terceirizada.

PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Quais os prazos para efetuar o pagamento das rescisões em todas as 
hipóteses? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO DO SALÁRIO-MATERNIDADE NA ADOÇÃO
Funcionária adotou criança com 12 anos completos, terá direito 
ao benefício do salário-maternidade? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A FAZER O REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO 
NO CAREP, CASO NÃO REGISTRE TERÁ PROBLEMAS NO E-SOCIAL?

Para todas as empresas que possuam registro eletrônico de ponto, será 
necessário o registro junto ao CAREP do Ministério do trabalho. Não há 
relação entre o registro no CAREP e o eSocial, vez que a legislação e os 
manuais relativos ao eSocial nada dispõem sobre o tema.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COM SALÁRIO-MATERNIDADE
Autônoma presta serviço na empresa por meio do RPA, onde retém 
o INSS, entretanto vai requerer salário-maternidade, nesse caso a 
empresa deixa de fazer a retenção do INSS? Saiba mais acessando a  
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005675-18. 2010.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Patrícia Cotrim Valério, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) David Dener Barbosa, RG 19260494, CPF 289.120.088-89, com endereço à R
Dr. Souza Meirelles, 80, Jardim Monte Alegre, CEP 05165-100, SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra Sa, alegando em
síntese: Que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si a presente ação, por
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu no dia 12/05/2008,
por volta das 06h30min, ocasião em que o segundo requerido (David Dener Barbosa) estava
trafegando com o caminhão, ano 1988, cor branca, placa CGS 7333, de propriedade do primeiro
requerido (Evaldo Pereira Leite), quando na altura do Km 198,6, sentido decrescente da rodovia BR
116, perdeu o controle do veículo vindo a colidir, danificando o patrimônio público sob concessão da
requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência. Assim, para
realizar os devidos reparos, a requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 6.307,58,
conforme demonstrativo (doc. 05). Encontrando-se o segundo réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Santa Isabel, aos 17 de julho de 2018.                                                                           (27 e 28)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006254-87. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Union Terceirização de Mão de Obra Ltda, CNPJ 03.453.524/0001-26,
Rua Ribeiro de Lima, 282, SP, Bom Retiro, CEP 01122-000, SP que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 31.629,74 (trinta e um mil, seiscentos e
vinte e nove reais e setenta e quatro centavos)-junho/2017, devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2018.             (27 e 28)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008999-06.2018.8. 26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Lucimara Cristina Vidal Braga, Brasileiro, RG
33250629-0, CPF 324.534. 948 -30. Com endereço à Rua Serra de Botucatu, 2627, apto. 24 C,
Chacara  California, CEP 03417-000, SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 17.199,24 (para junho/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2018.                                                (27 e 28)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010678-41. 2018.8.26.0003 O MM. Juiz de Direito
da 2ªVC, do Foro Regio nal III - Jabaquara, Estado de SP, Dr. Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Martha Sawaya, Brasileiro, RG 406963472, CPF 353.746.108-99. que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 18.324,25, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2018.            (27 e 28)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018151-81. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP,Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Nilo Gallota Filho, CPF 248.751.468-09, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 10.217,37 (maio/2018),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorri do o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 12 de julho de 2018.                                                                                                      (27 e 28)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0054974-85.2017 8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Jocelino Carneiro da Silva, brasileiro, portador CI n° 10504/D, CPF/MF sob o
n° 132.645. 595-87, e Fernando Altro de Siqueira, brasileiro, portador do CI nº 21109/D, CPF/MF sob o
nº 027.466.158-60, que lhes foi proposta ação de Execução de Títulos, requerida, por Linear Mult
Comercio Ltda, objetivando que evidencia-se a necessidade da desconsideração da sua personalidade
jurídica, atribuindo-se aos sócios a responsabilidade solidária pelos débitos judiciais aqui
reconhecidos. Considerando que os réus encontram-se em lugar ignorado, ficam os mesmos, por
meio do presente Edital, Citados para os termos e atos da ação proposta, ficando advertidos de que
terão o prazo de 15 (quinze) dias, após o prazo do presente edital, para pagarem a quantia reclamada
ou oferecerem embargos. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2018.        (27 e 28)

Nova Tropi Gestão de Empreendimentos Ltda.  –  CNPJ/MF nº 10.393.022/0001-12  –  NIRE 35.222.731.574
Ata de Reunião de Sócios

Aos 03/09/2018, às 09:00h, na sede social, reuniram-se: Atacadão S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, SP, nes-
te ato representada por seus representantes legais os Srs. Noël Frédéric Georges Prioux, francês, casado, administrador de empresas, 
RNE nº G412111-4 CGPI/DIREX/DPF e CPF nº  711.610.951-01, e Sébastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas RNE 
nº G053038-O, CPF/MF nº 237.141.038-13; e Carrefour Comércio e Indústria Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na capital 
do Estado de São Paulo, neste ato representada por seus representantes legais os Srs. Sebastien Durchon, francês, casado, administrador de 
empresas, RNE nº G053038-O, CPF/MF nº 237.141.038-13, e Noël Frédéric Georges Prioux, francês, casado, administrador de empresas RNE 
nº G412111-4 CGPI/DIREX/DPF e CPF nº 711.610.951-01, residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na 
Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP: 05690-000, sócios representando a Nova Tropi Gestão de Empreendimentos Ltda., so-
ciedade empresária limitada com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº 213, 2º andar - Parte II, Vila Tramontano, 
CEP 05690-000 e, assim reunidas, deliberaram, dispensando-se as formalidades de convocação na forma do disposto no Artigo 9º do Contrato 
Social, conforme segue: Ordem do Dia: (i) deliberar acerca da redução de capital da Sociedade. Deliberação: a matéria, depois de discutida, 
foi submetida à votação, sendo aprovada sem qualquer restrição ou ressalva, nos termos do artigo 1082, II da Lei nº 10.406/2002 (“Código 
Civil”), no que refere-se a redução do capital social da Sociedade, restituindo-se parte do valor das quotas às sócias, por terem as mesmas o 
considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, no valor de até R$ 33.965.689,75. O valor exato da redução de capital da Sociedade 
será estabelecido em uma posterior Alteração do Contrato Social da Sociedade efetivando a mencionada redução de capital. Fica a adminis-
tração da Sociedade autorizada a tomar todas as providências necessárias e cabíveis para o fiel cumprimento da deliberação ora tomada pelas 
sócias, inclusive a publicação do extrato da presente ata, para fins e nos termos do artigo 1.084 do Código Civil. A redução de capital ora 
deliberada será considerada válida e eficaz após o decurso do prazo legal de 90 dias, contados da publicação para eventual oposição de cre-
dores, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º do Código Civil, e será efetivada através de posterior Alteração do Contrato Social da Sociedade. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata, 
depois de lida e achada conforme, assinada pelos presentes. São Paulo, 03/09/2018. Atacadão S.A. - Carrefour Comércio e Indústria Ltda.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e 
dezoito, às onze horas, na sede social do Banco BMG S.A., localizado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04538-133 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de 
convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em suas edições de 20, 21 
e 24 de abril de 2018 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande cir-
culação na localidade em que está situada a sede da Companhia, em suas edições de 20, 21 
e 24 de abril de 2018, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi instalada, em 1ª con-
vocação, com a presença de acionistas titulares de 99,71% (noventa e nove inteiros e seten-
ta e um centésimos por cento) das ações com direito a voto, representativas do capital so-
cial da Companhia, contando ainda com a presença do representante da Price Waterhouse 
Coopers Auditores Independentes, Sr. Carlos Augusto da Silva, CRC 1SP197007/O-2, e o ad-
ministrador da Companhia o Sr. Marco Antonio Antunes. 3. Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos pela Sr. Marcio Alaor de Araújo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. 
Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) em Assembleia Geral Ordinária: (a) 
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício so-
cial fi ndo em 31 de dezembro de 2017; (b) da destinação do lucro líquido apurado com re-
lação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de divi-
dendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; (c) da reeleição 
dos membros que compõem o Conselho de Administração da Companhia; e (d) da fi xação 
da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; e (ii) em Assembleia 
Geral Extraordinária: da ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, con-
forme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 
29 de dezembro de 2017. 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as maté-
rias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou reservas o que segue: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1 Aprovar 
integralmente o Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administra-
dores por mais especiais que tenham sido, bem como as Demonstrações Financeiras e o Pa-
recer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2017, publicados no jornal Empresas & Negócios, em sua edição de 23 de feve-
reiro de 2018 e no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial”, em sua 
edição de 23 de fevereiro de 2018, os quais foram apreciados pelo Conselho de Administra-
ção, que recomendou sua aprovação. 5.1.2 Tendo em vista que a Companhia apurou lucro 
líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de 
R$26.289.990,92 (vinte e seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e noven-
ta reais e noventa e dois centavos), o qual terá a destinação descrita no item 5.1.3 abaixo. 
5.1.3 Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017: (i) Reserva Legal: R$1.314.499,55 (um milhão, trezentos e 
quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos); (ii) Reser-
va Estatutária: R$ 24.975.491,37 (Vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos); (iii) Não houve pagamento de 
dividendos; (iv) Juros sobre Capital Próprio: R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de 
reais), valor bruto, foram provisionados na forma de juros sobre capital próprio (“JCP”). 
5.1.4 Foram utilizados R$ 22.815.784,15 (vinte e dois milhões, oitocentos e quinze mil, se-
tecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) da Reserva Legal e R$ 25.398.721,27 
(vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e um reais e vinte 
e sete centavos) da Reserva Estatutária para compensação de prejuízos de exercícios ante-
riores, relativo a Resolução 4.512, de 28 de julho de 2016, do Banco Central do Brasil, no va-
lor de R$3.214.505,42 (três milhões, duzentos e quatorze mil, quinhentos e cinco reais e 
quarenta e dois centavos) e provisão de juros sobre capital próprio (JCP), no valor de 
R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais). 5.1.4 Tendo em vista que o montan-
te de 423.229,90 (quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa 
centavos) foi provisionado na forma de juros sobre capital próprio para pagamento aos 
acionistas minoritários da Companhia, que, até a presente data, não exerceram seu direito 
ao recebimento de referido valor, os acionistas decidem aprovar a reversão do referido sal-
do provisionado para a conta da Reserva Estatutária da Companhia, constituída nos termos 
do item 5.1.3 acima. 5.1.5 Reeleger os seguintes membros para compor o Conselho de Ad-
ministração da Companhia, com mandato unifi cado de 3 (três) anos, nos termos do Artigo 
13 do Estatuto Social da Companhia: (i) Bernard Camille Paul Mencier, brasileiro, casa-
do, administrador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 
04.538-133, São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 275.76.970-7, expedida 
pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.738.408-77, como Presidente do Conselho 
de Administração; (ii) Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, resi-
dente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço 
comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, Belo Horizonte/
MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 375.156.836-00, como membro do Conselho de Administração; (iii) 
João Annes Guimarães, brasileiro, divorciado, licenciado em matemática, residente e 
domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na 

Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, Belo Horizonte/MG, portador 
da Carteira de Identidade nº MG-207.055, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 373.022.306-25, como membro do Conselho de Administração; (iv) Regina Annes 
Guimarães, brasileira, solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada na Cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares Ca-
bral, nº 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de 
Identidade nº M-52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 201.130.726-
00, como membro do Conselho de Administração; (v) Roberto Faldini, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim 
Bibi, CEP 04.538-133, São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 3.182.138-8, ex-
pedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.206.438-68, como membro do Con-
selho de Administração; (vi) Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, ad-
ministrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Lourdes, CEP 
30.170-001, Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG-117.32642, ex-
pedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90, como membro do Con-
selho de Administração; (vii) Olga Stankevicius Colpo, brasileira, casada, psicóloga or-
ganizacional, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 
04.538-133, São Paulo/SP, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-7, expedida 
pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 216.118.408-30, como membro do Conselho de 
Administração; e (viii) José Eduardo Gouveia Dominicale, brasileiro, casado, bacharel 
em direito, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-
001, Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade nº 10.332.967-5, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.192.288-85, como membro do Conselho de 
Administração. 5.1.5.1 Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos tomam 
posse dos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, lavrado em livro 
próprio da Companhia. Ademais, os referidos Conselheiros declaram, sob as penas da Lei, 
que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o siste-
ma fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade e declaram, ainda, que preenchem as condições 
constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 
2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme 
declaração arquivada na sede da Companhia. 5.1.6 Aprovar que a verba anual global da 
remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2018, será de 
até R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). 5.2. Em Assembléia Geral Ex-
traordinária: 5.2.1 Conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 
em reunião realizada em 29 de dezembro de 2017, ratifi car o pagamento de juros a título 
de remuneração sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, calculados na forma 
do Artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (“Lei nº 9.249/95”) e Parágrafo 
Segundo do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, no valor total de R$45.000.000,00 
(quarenta e cinco milhões de reais), sendo atribuído o valor de R$1.814,07 (Hum mil, oito-
centos e quatorze reais, sete centavos) por ação ordinária nominativa representativa do ca-
pital social. Sobre o referido valor foi efetuada a dedução de 15% (quinze por cento) a tí-
tulo de Imposto de Renda Retido na Fonte, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o 
que resultou em uma distribuição líquida no valor total de R$38.250.000,00 (Trinta e oito 
milhões, duzentos e cinquenta mil reais), sendo atribuído o valor de R$1.541,96 (Hum mil, 
quinhentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) por ação ordinária, nominati-
va e representativa do capital social da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais haven-
do a ser tratado, foram encerradas a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, da qual 
se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da 
Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais 
da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua 
publicação. São Paulo, 30 de abril de 2018. (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo An-
nes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guima-
rães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, re-
presentada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. 
COEMP - Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes 
Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por 
seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - Corretora de 
Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Al-
godões Empreendimentos Turisticos Ltda, neste ato representada por seu administrador, sr. 
Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marcio 
Alaor de Araújo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. JU-
CESP nº 440.206/18-2 em 17.09.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 13 dias do mês de julho do ano dois mil e 
dezoito, às onze horas, na sede social do BANCO BMG S.A., localizado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-
133 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em suas edições de 05, 06 e 07 de 2018 e 
no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em 
que está situada a sede da Companhia, em suas edições de 05, 06 e 07 de 2018, a Assembleia 
Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 
99,69% (noventa e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das ações com direito 
a voto, representativas do capital social da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos 
pela Sr. Márcio Alaor de Araújo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. ORDEM DO 
DIA: Exame e discussão a respeito da (i) retifi cação do item 5.1.5 da ata de Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2018 (“AGOE de 
30.04.2018”), referente à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
para que dele conste de maneira expressa o prazo de mandato dos seus membros; (ii) retifi cação 
do item 5.1.5.1 da ata de AGOE de 30.04.2018, para que dele conste expressamente que os 
membros do Conselho de Administração da Companhia reeleitos na AGOE de 30.04.2018 tomarão 
posse de seus respectivos cargos após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil; 
(iii) retifi cação do item 5.1.4 da ata de AGOE de 30.04.2018 para dele constar que o saldo de 
juros sobre capital próprio provisionado em favor dos acionistas minoritários e não pagos em 
razão da ausência de manifestação de referidos acionistas no prazo legal foi originado em razão 
de pagamentos de juros sobre capital próprio aprovados entre os anos de 2008 e 2014; (iv) 
ratifi cação da deliberação a respeito da reversão da provisão de juros sobre capital próprio, tendo 
em vista que referida matéria não havia constado do edital de convocação e da ordem do dia 
de referida AGOE de 30.04.2018; e (v) ratifi cação de todas as demais deliberações tomadas na 
AGOE de 30.04.2018. 5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes apreciaram as matérias 
constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições 
ou reservas o que segue: 5.1. Retifi car o item 5.1.5 da ata de AGOE de 30.04.2018, para que os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, reeleitos na AGOE de 30.04.2018, 
tenham prazo de mandato que se estenderá até a posse dos forem eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária de 2021. 5.2. Retifi car o item 5.1.5.1 da ata de AGOE de 30.04.2018, tendo em vista 
que do referido item não constou que os membros do Conselho de Administração da Companhia 
reeleitos na AGOE de 30.04.2018 tomariam posse de seus respectivos cargos apenas após a 
homologação pelo Banco Central do Brasil. 5.3. Retifi car o item 5.1.4 da ata de AGOE de 
30.04.2018, para que dele conste que, em razão de pagamentos de juros sobre capital próprio 
aprovados entre os exercícios sociais de 2008 e 2014, foram provisionados montantes de juros 
sobre capital próprio devidos aos acionistas minoritários e que, em razão da ausência de 
manifestação de referidos acionistas minoritários no prazo legal de 3 (três) anos contados da 
publicação dos avisos aos acionistas, o saldo das provisões relativas aos juros sobre capital próprio 
aprovados em 05.08.2013, 30.12.2013 e 07.08.2014, no montante total de R$423.229,90 
(quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos), foi revertido 
em favor da Companhia para a conta da Reserva Estatutária da Companhia, constituída nos 
termos do item 5.1.3 da ata da AGOE de 30.04.2018. 5.4. Ratifi car a deliberação a respeito da 
reversão da provisão de juros sobre capital próprio, conforme retifi cada nos termos do item 5.3 
acima, tendo em vista que referida matéria não havia constado do edital de convocação e da 
ordem do dia da AGOE de 30.04.2018. 5.5. Desta forma, conforme aprovado nos itens 5.1 a 5.3 
acima, os itens 5.1.5, 5.1.5.1 e 5.1.4 da ata de AGOE de 30.04.2018 passam a vigorar com a 
seguinte nova redação: “5.1.5. Reeleger os seguintes membros para compor o Conselho de 
Administração da Companhia, todos com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária de 2021: (i) Bernard Camille Paul Mencier, brasileiro, casado, 
administrador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, São 
Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 275.76.970-7, expedida pela SSP/SP, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 083.738.408-77, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Ângela 
Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, 
Lourdes, CEP 30.170-001, Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.414.160, 
expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 375.156.836-00, como membro do Conselho 
de Administração; (iii) João Annes Guimarães, brasileiro, divorciado, licenciado em matemática, 
residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial 
na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, Belo Horizonte/MG, portador da 
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Carteira de Identidade nº MG-207.055, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 
373.022.306-25, como membro do Conselho de Administração; (iv) Regina Annes Guimarães, 
brasileira, solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Lourdes, 
CEP 30.170-001, Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade nº M-52.405, expedida 
pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 201.130.726-00, como membro do Conselho de 
Administração; (v) Roberto Faldini, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, São Paulo/SP, portador da 
Carteira de Identidade nº 3.182.138-8, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 
070.206.438-68, como membro do Conselho de Administração; (vi) Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares 
Cabral, nº 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade 
nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90, como 
membro do Conselho de Administração; (vii) Olga Stankevicius Colpo, brasileira, casada, 
psicóloga organizacional, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 
04.538-133, São Paulo/SP, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-7, expedida pela 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 216.118.408-30, como membro do Conselho de Administração; 
e (viii) José Eduardo Gouveia Dominicale, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente 
e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na 
Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, Belo Horizonte/MG, portador 
da Carteira de Identidade nº 10.332.967-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
165.192.288-85, como membro do Conselho de Administração. 5.1.5.1. Os membros do Conselho 
de Administração ora reeleitos deverão tomar posse dos respectivos cargos somente após a 
homologação da reeleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura de termo de 
posse, lavrado em livro próprio da Companhia. Ademais, os referidos Conselheiros declaram, sob 
as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema 
 nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade e declaram, ainda, que preenchem as condições constantes do artigo 
2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário 
Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da 
Companhia. 5.1.4. Tendo em vista que, em razão de pagamentos de juros sobre capital próprio 
aprovados entre os exercícios sociais de 2008 e 2014, foram provisionados montantes de juros 
sobre capital próprio devidos aos acionistas minoritários e que, em razão da ausência de 
manifestação de referidos acionistas minoritários no prazo legal de 3 (três) anos contados da 
publicação dos avisos aos acionistas, o saldo das provisões relativas aos juros sobre capital próprio 
aprovados em 05.08.2013, 30.12.2013 e 07.08.2014, no montante total de R$423.229,90 
(quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos), foi revertido 
em favor da Companhia para a conta da Reserva Estatutária da Companhia, constituída nos 
termos do item 5.1.3 acima”. 5.6. Ratifi car todas as demais deliberações constantes da ata da 
AGOE de 30.04.2018 que não foram expressamente alteradas no presente ato. 6. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias 
Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua 
publicação. São Paulo, 13 de julho de 2018 (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes 
Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio 
Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG PARTICIPAÇÕES S/A, representada por 
seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo 
Annes Guimarães. COMERCIAL MINEIRA S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo 
Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG – CORRETORA DE SEGUROS LTDA, neste 
ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. ALGODÕES 
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, neste ato representada por seu administrador, sr. Antonio 
Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Márcio Alaor de 
Araújo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. JUCESP 
nº 440.207/18-6 em 17/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2018

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

Um dos assuntos mais falados 
atualmente refere-se à mo-
bilidade urbana. O tema está 

na moda! Morar numa cidade grande 
onde o sistema de transporte coletivo 
não atende às necessidades de seus 
habitantes é um ônus insuportável a 
médio e a longo prazo. Perder horas no 
trânsito por excesso de veículos, estar 
sujeito a assaltos e às intempéries ou 
ser surpreendido por falha dos ônibus 
e trens são situações que ninguém está 
mais disposto a enfrentar. 

Daí as inúmeras propostas, públi-
cas e privadas, novas e antigas, que 
têm pautado o desenvolvimento e 
crescimento das cidades brasileiras, 
como o metrô, corredores de ônibus, 
Uber, carros e bicicletas pay-per-use, 
patinetes elétricos e aplicativos GPS.

O metrô é o meio de transporte mais 
seguro, veloz e efi ciente, mas o mais 
caro. Um km custa algumas centenas 
de milhares de dólares, podendo chegar 
a um bilhão, dependendo das circuns-
tâncias e difi culdades da obra (na Linha 
4 de São Paulo, o valor médio é de U$S 
220 milhões). Ademais, trata-se de um 
investimento de longo prazo. Portanto, 

Somente o planejamento urbano 
viabiliza a mobilidade

O ritmo de crescimento das cidades ao redor do mundo e os problemas dele decorrentes, como falta de saneamento, habitação precária, degradação do 
meio ambiente e insegurança, têm sido objeto frequente dos mais variados debates, com o propósito de se encontrarem soluções técnico-fi nanceiras que 
levem mais bem-estar aos cidadãos

de certa forma limitado, devido à rigidez 
de percurso e interferência nas ruas e 
equipamentos públicos de superfície. 
É uma opção urbanística para curtos 
trajetos e com forte impacto turístico.

Excetuando-se os sistemas de 
transporte de massa, restam propos-
tas acessórias como o Uber, carros e 
bicicletas pay-per-use. Um exemplo foi 
o recente investimento que São Paulo 
realizou na construção de mais de 400 
quilômetros de ciclovias (diga-se que 
mais de 90% referem-se a ciclofaixas, 
inseguras e de difícil manutenção). 
Embora conceitos simpáticos e de 
apelo tecnológico-ambiental, como já 
dito, são individuais e elitistas.

Em São Paulo, uma das cidades 
mais afetadas pela precariedade dos 
deslocamentos urbanos, teríamos, ain-
da, uma alternativa sequer cogitada: 
a navegabilidade dos rios Pinheiros 
e Tietê. O seu uso agregaria imenso 
potencial para desafogar o trânsito, 
proporcionando meio seguro, barato 
e rápido de transporte coletivo.

Não há solução fácil e imediata para 
a mobilidade. Mas, sem dúvida, um 
dos mais importantes fatores para 
diminuir as viagens, apesar de muito 
pouco abordado, é o planejamento 

urbano, em especial de longo prazo. 
Cidades compactas, onde as dis-

tâncias entre os locais de moradia, 
trabalho, escolas, comércio e servi-
ços são mais curtas, o adensamento 
populacional mais intenso e o uso do 
solo mais diversifi cado, apresentam 
melhores condições de deslocamen-
to, melhor saúde de seus moradores, 
que andam mais a pé e de bicicleta, 
vencendo o sedentarismo, e menos 
poluição pelo não uso do automóvel.

O Centro de São Paulo poderia 
servir como bom exemplo de cidade 
compacta. Há anos, o município luta 
para melhorar a região, mas sem êxito. 
Uma sugestão seria instituir potenciais 
construtivos muito superiores aos hoje 
existentes, tanto para uso residencial, 
como comercial e de serviços, privile-
giando o uso do transporte coletivo já 
existente (metrô e ônibus) e tornando 
a área amigável durante o dia e a noite. 

Com inovação e criatividade, po-
demos achar soluções de mobilidade 
mais econômicas e de curto prazo. O 
planejamento urbano pode ser um 
grande aliado.

(*) - É diretor da Fiabci/Brasil e diretor de Marketing da 
Sobloco Construtora.

é uma solução somente para cidades de 
grande porte, com forte adensamento 
demográfi co e recursos fi nanceiros.

Os corredores de ônibus são bem 
mais viáveis, face à rapidez da implan-
tação e custo menor (US$ 10 milhões 
por km, em média). O BRT (Bus Rapid 
Transit), como é chamado, tem sido 
adotado em alguns municípios, como 

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Não obstante ser uma alternativa mais 
econômica, ainda assim exige o aporte 
de volumosos recursos.

Outra solução é o VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos), recém-inaugurado nas ci-
dades do Rio de Janeiro e Santos. Trata-
-se de um modelo intermediário entre 
o metrô e os corredores de ônibus, mas 
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Especial

Nielmar de Oliveira/Agência Brasil

A inda assim, o ano foi marcado pela retração do 
rebanho de bovinos e da produção de leite, mas, 
em contrapartida, houve aumento significativo 

do rebanho suíno, que teve a maior expansão da série 
histórica e, principalmente, no número de galinhas 
(poedeiras) e galináceos.

As informações constam da pesquisa Produção da 
Pecuária Municipal 2017 (PPM), divulgada ontem (27) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no Rio de Janeiro. O estudo traz informações 
dos efetivos da pecuária existentes no país, da produção 
de origem animal e do valor da produção, que fechou 
2017 em queda de 0,4% comparativamente a 2016.

Os dados indicam, por exemplo, que, enquanto o total 
de galináceos chegou a 1,4 bilhão de cabeças, com cres-
cimento de 6% em relação a 2016 - o maior resultado da 
série histórica da pesquisa, iniciada em 1974 -, o total 
de bovinos fechou o ano em 214,9 milhões de cabeças, 
uma queda de 1,5% de um ano para outro.

Ao comentar os números da PPM 2017, a analista do 
levantamento, Mariana Oliveira, ressaltou o aumento 
dos rebanhos de suínos, galináceos e galinhas e as 
“pequenas quedas” de bovinos e caprinos. 

“Do ponto de vista da produção, destacou-se o au-
mento da produção de mel e dos ovos de galinha e de 
codorna. A queda de bovinos pode ser explicada pelo 

aumento do abate, em razão da queda do preço da ar-
roba, o que é uma coisa cíclica: cai o preço da arroba, 
aumenta o abate de vaca como forma de reduzir o re-
banho e, consequentemente, promover a alta do preço 
da arroba”, explicou.

Já o recuo do valor da produção, a analista explicou: 
“O valor de produção da pecuária caiu 0,4% de 2016 
para 2017 em razão do preço de alguns dos principais 
produtos como o leite, que diminuiu 0,5% e afetou o 
valor total da produção”. Segundo Mariana, o aumento 
do abate de galináceos está diretamente ligado à situa-

Rebanho de bovinos e produção de 
leite caem, diz pesquisa do IBGE

A safra recorde de grãos em 2017, 
infl uenciada por fatores climáticos 
favoráveis, contribuiu para a redução 
dos custos de produção no setor 
pecuário entre 2016 e 2017

ção econômica da população. “Uma vez que o preço do 
produto é inferior ao da carne, a tendência é que boa 
parcela da população opte pelo produto mais barato 
disponível”.

Bovinos e suínos
Em 2017, o total de bovinos no Brasil foi de 214,9 

milhões de cabeças, uma queda de 1,5% com relação 
a 2016. “O ano foi marcado 
por um aumento no abate de 
matrizes, influenciado pelos 
baixos preços do bezerro 
e da arroba”, justificou o 
IBGE. O Brasil é detentor 
do segundo maior rebanho 
mundial, atrás apenas da 
Índia, e é o maior exportador 
e segundo maior produtor 
de carne bovina, segundo 
dados do Departamento de 
Agricultura dos Estados 
Unidos.

A Região Centro-Oeste, 
destaque na produção de 
bovinos, apresentou 74,1 
milhões de cabeças, cor-
respondendo a 34,5% do 
total nacional em 2017. 
Mato Grosso segue como o 
estado com o maior plantel 
bovino, abrigando 13,8% - 
29,7 milhões de cabeças. O 

estado tem grandes frigoríficos e é responsável pelo 
maior volume de abate bovino no país.

A produção de bovinos segue avançando para o Nor-
te, que possui o segundo maior número - 48,5 milhões 
de cabeças de gado - e foi a única região a apresentar 
crescimento em 2017, com variação de 1,0% em relação 
a 2016. Dos 20 municípios brasileiros com os maiores 
números de bovinos em 2017, 11 estavam no Centro-
-Oeste e nove no Norte. São Félix do Xingu, no Pará, que 
apresentou o maior total nacional, teve um crescimento 
do rebanho nos últimos dez anos de 23,6%.

Já o rebanho brasileiro de suínos atingiu 41,1 milhões 
de cabeças em 2017, um aumento de 3,0% com relação 
a 2016. A Região Sul concentra o maior total com Santa 
Catarina no topo do ranking estadual, com 19,7% da 
soma nacional. Logo em seguida, aparecem o Paraná 
(16,8%) e Rio Grande do Sul (14,6%).

Galináceos, galinhas e 
produção de ovos

O total de galináceos em 2017 foi de 1,4 bilhão de 
cabeças. A Região Sul, destaque na produção e abate de 
frangos, foi responsável por 47,1% desse total, seguida 
da Região Sudeste (26,1%). Somente o Paraná abrigou 
25,3% do total nacional.

O quadro para as regiões se inverte quando aborda 
o efetivo de galinhas (poedeiras). A soma nacional 
estimada em 242,8 milhões de cabeças – um aumento 
de 11,4% em relação ao ano anterior – teve sua maior 
concentração na Região Sudeste (38,7%), seguida da 
Região Sul (26,0%).

O Brasil se destaca mundialmente na produção e 
exportação de frangos, sendo o maior exportador e 
segundo maior produtor de carne de frango, também de 
acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos. Os principais destinos do produto brasileiro em 
2017 foram Arábia Saudita, Japão e China.

Sul e Sudeste lideram 
produção de leite

A produção brasileira de leite em 2017 foi de 33,5 bilhões 
de litros, uma retração de 0,5% em relação a 2016. As 
Regiões Sul e Sudeste encabeçam a produção nacional, 
com 35,7% e 34,2% do total de litros, respectivamente.

Em relação ao número de vacas ordenhadas, é na Re-
gião Sudeste que está localizada a maior parte desses 
animais: 30,4% do total de 17,1 milhões no Brasil. No 
entanto, a maior produtividade nacional é encontrada 
na Região Sul, o que a mantém com o status de maior 
produtora de leite desde 2015.

O principal estado produtor de leite no Brasil é Minas 
Gerais, que possui ainda o maior rebanho de vacas orde-
nhadas. Em 2017, foi responsável por 26,6% da produção 
de leite e por 20,0% do total de vacas ordenhadas.

O preço médio nacional em 2017 foi de R$ 1,1 por litro 
de leite, uma queda de 5,6% em relação a 2016, ano 
que atingiu o maior valor da série histórica pela queda 
na produção e competição pelo produto por parte da 
indústria. O valor de produção anual gerada na atividade 
foi de R$ 37,1 bilhões.

Produção brasileira de leite em 2017 foi de 33,5 bilhões de litros, uma retração de 0,5% em relação a 2016.

Marcello Casal Jr/ABr

O Brasil é o maior exportador e segundo maior produtor de carne de frango.
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O rebanho de suínos atingiu 41,1 milhões de cabeças em 2017,
um aumento de 3,0% com relação a 2016.
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Planeje! A Black Friday 
está chegando

A Black Friday está logo 

aí: 23 de novembro. E 

as marcas que ainda 

não pararam a fi m de 

traçar uma estratégia de 

marketing digital para 

a data irão enfrentar 

sérios problemas, 

embora ainda não 

saibam disso
 

Sim, a Black Friday é uma 
excelente oportunidade 
para o varejo, digital ou 

não. Segundo a consultoria 
eBit, a edição de 2017 apre-
sentou um aumento de 10,3% 
em relação ao ano anterior, e 
movimentou R$ 2,1 bilhões. 
Mas igualmente grande é a 
concorrência. São milhares 
de empresas de diferentes in-
dústrias que querem participar 
da data, oferecendo descontos 
muito atraentes para produtos 
e serviços. Então é comum 
que uma oferta, considerada 
inigualável pela empresa que 
a fez, simplesmente perca seu 
signifi cado ao ser deixada para 
trás por outra melhor. Então 
apenas participar da Black 
Friday não é sufi ciente. As exi-
gências do mercado são maio-
res do que isso, e envolvem 
planejamento cuidadoso, foco 
e campanhas personalizadas. 

Mas “don’t panic!”, como 
diria o escritor Douglas Adams 
na obra “O Guia do Mochileiro 
das Galáxias”. Ainda há tempo 
para traçar uma rota segura até 
os objetivos de ROI esperados 
para a Black Friday. As seguin-
tes dicas podem ser uteis. 

Planeje

Descontos irresistíveis po-
dem ajudar, mas não serão eles 
que vão garantir uma Black 
Friday lucrativa, por mais 
contraditório que isso possa 
parecer. Antes, é necessário 
pensar em uma estratégia 
promocional, com um plano 
de ação e datas de execução 
pré-defi nidas. Que produtos 
irão receber incentivos? Como 
serão segmentados nos sites? 
Qual é o ROI pretendido? E 
como o plano escolhido irá 
fazer com que esse objetivo 
seja atendido?

O planejamento deve ser 
iniciado com a busca pelas 
respostas a essas perguntas. 
“Aproveitar a Black Friday 
para vender mais” não é uma 
meta a ser seguida.

Pesquise a competição
Uma empresa pode achar 

que um desconto de 10% é 
matador. Mas então seu com-
petidor direto oferece 30%. 
Neste cenário, planos terão 
que ser revistos, o que pode 
ser bastante difícil de ser feito 
no curto período de tempo até 
a Black Friday. 

É óbvio que toda empresa 
lida com seus próprios limi-
tes e margens de lucro, mas 
investigar a concorrência e os 
descontos que ela pretende 
oferecer deve ser um dos itens 
mais importantes (e urgentes) 
do plano de marketing para 
a data. 

Personalização das 

campanhas

As ações devem ser iniciadas 
pela análise do conjunto de 
dados de fi rst party. São todas 
as informações dos consumi-
dores coletadas diretamente 

pela empresa, provenientes 
de fontes como a análise de 
sites, CRM e campanhas de 
marketing. Com esses dados, é 
possível segmentar audiências 
e atribuir um valor de propen-
são de compra a cada indiví-
duo. Esse processo permite o 
envio de comunicação perso-
nalizada, com as mensagens 
mais relevantes e os canais 
com maior probabilidade de 
gerarem conversões. 

É a hora de utilizar então os 
dados de second party (adqui-
ridos junto a outras empresas, 
geralmente de parceiros) e 
de third party (comprados de 
um fornecedor externo). Em 
comum, esses dados dizem 
respeito a indivíduos com os 
quais a empresa ainda não teve 
contato e revelam comporta-
mentos e interesses especí-
fi cos que podem representar 
oportunidades valiosas para a 
realização de conversões. 

Antecipação

Os públicos foram segmen-
tados e o conteúdo específi co 
para cada grupo está em fase 
de produção. A divulgação 
desse conteúdo pode ser ini-
ciada com teasers, para atiçar 
a curiosidade do público. 
Essas mensagens rápidas não 
devem revelar que descontos 
ou incentivos a empresa irá 
oferecer, mas simplesmente 
indicar que eles vão acontecer 
– e que serão fantásticos! 

Os teasers podem ser divul-
gados aos poucos, algumas 
semanas antes da Black Friday. 
Uma estratégia interessante é 
construir uma história, conta-
da aos poucos, em cada teaser, 
e revelar o desdobramento 
fi nal do enredo alguns dias 
antes da data. 

Mobile é o caminho 

As compras feitas pelo celu-
lar cresceram 81,8% na Black 
Friday de 2017 na comparação 
com 2016. Em comparação ao 
total, cerca de 30% dos pedi-
dos eletrônicos foram feitos a 
partir de dispositivos móveis. 

A estratégia mobile deve ser 
iniciada com o lançamento de 
uma versão do site da empre-
sa para smartphones, que é 
bem diferente daquela para 
desktop. É crucial contar na 
equipe de marketing com um 
designer com boas noções de 
UX/UI (user experience/user 
interface), que poderá criar 
uma página mobile responsiva 
e que ofereça boa navegação. 

A segmentação de audiên-
cias também deve ser realizada 
no ambiente mobile. Os dados 
provenientes dos smartphones 
incluem geolocalização, que 
permitem identifi car hábitos 
e comportamentos do usuário, 
assim como os locais físicos 
visitados. Até mesmo informa-
ções sobre o modelo e o sistema 
operacional do dispositivo 
móvel podem ser coletadas 
e usadas na construção das 
estratégias de marketing. 

Os passos descritos acima 
não são simples e exigem 
estudo e disposição. Mas os 
resultados podem ser surpre-
endentes, ainda mais se for 
considerado que boa parte 
das empresas encara a Black 
Friday de modo equivocado, 
como um dia por ano em que 
têm que oferecer descontos. 

(*) É CEO LATAM da IgnitionOne.

Edmardo Galli (*)

News@TI
Congresso de Inovação debate como a tecnologia 
contribui para uma vida de qualidade além dos 100 anos

@Em 2050 seremos 10 bilhões de habitantes no planeta, e a tecnologia 
terá papel fundamental frente aos desafi os que virão. Mas qual será 

o nosso papel neste cenário para melhorar a qualidade de vida? Para 
responder essa e outras perguntas relacionadas aos principais desafi os 
do futuro, o Centro Universitário FEI promove em 16, 17 e 18 de outubro 
a 3ª edição do Congresso de Inovação FEI – Megatendências 2050, que 
abordará o tema "Tecnologia para uma vida de qualidade além dos 100 
anos – trabalho, saúde e bem-estar". Realizado no campus da Instituição, 
em São Bernardo do Campo (SP), das 9h às 18h, o evento contará com 
painéis, debates e a participação de CEOs, Presidentes, Membros do 
Governo, Acadêmicos selecionados de grande destaque, Jornalistas e 
profi ssionais de diferentes companhias, e será transmitido online para 
o público externo. O Congresso é considerado um dos maiores eventos 
sobre inovação do País e reunirá na edição 2018 executivos de grandes 
empresas, como Siemens Brasil, Embraer, Evonik, Porto Seguro, entre 
outras, além de acadêmicos, jornalistas e formadores de opinião, para 
discutir sobre temas que impactam diretamente o futuro da sociedade 
(http://www.fei.edu.br/congressodeinovacao/).

Evento realizado pelo Mercado Eletrônico reuniu 13 palestrantes em mais de 8 horas de conteúdo e se 
tornou um marco no segmento de Comércio Eletrônico B2B

ME B2B Summit 2018
O ME B2B Summit, que aconteceu na quarta-feira (19/09), 

foi um sucesso!

Confi ra um resumo com os principais pontos abordados em 
vários temas:

1. Pensamento exponencial

André Bello

André Bello, autor e palestrante nas áreas de inovação e cria-
tividade, foi o primeiro convidado a subir ao palco do ME B2B 
Summit. Membro da Singularity University, André ressaltou o 
crescimento exponencial da tecnologia e a capacidade que cada 
indivíduo tem de criar futuros desejáveis. Em sua conclusão, 
mostrou três aspectos prováveis do futuro:
 1) o amanhã será completamente diferente de tudo o que já 

vivemos;
 2) o futuro será humano;
 3) a época exponencial é o melhor momento para se viver.

Com certeza, uma visão otimista do que está por vir!

2. A automação no trabalho e os impactos 
para você

Nicola Calicchio, sócio sênior da McKinsey, trouxe um tema 
para promover refl exão: no futuro, 50% das profi ssões conhecidas 
serão automatizadas. Os cargos operacionais irão diminuir dras-
ticamente, enquanto os gerenciais irão crescer. Para se manter 
competitivo nesta nova realidade, será necessário ter resiliência e 
habilidades socioemocionais. Será que você está preparado para 
fazer parte deste novo contexto?

3. Gestão estratégica nas compras 
corporativas

ME B2B Summit Painel 1

Além de palestras, o ME B2B Summit também apresentou 
painéis com CPOs de grandes empresas. O primeiro reuniu Elmar 
Costa (Saint-Gobain), Gabriella Spinola (Accor) e Gustavo Perei-
ra (Caterpillar), que contaram a pressão que existe por trás do 
segmento de compras, principalmente em um país infl acionário 
como o Brasil. Cada um deles falou sobre os desafi os de liderar 
a área de compras e como as soluções tecnológicas auxiliam no 
desenvolvimento de estratégias vencedoras.

4. Organizações que aprendem
Guilherme Soarez, CEO da HSM, falou da importância das 

organizações antifrágeis nos tempos atuais. Ou seja, aquelas que 
aprendem e experimentam, mesmo diante do caos. O palestrante 
citou o lifelong learning e o microlearning como atitudes indis-
pensáveis para se manter competitivo no mundo OMNI (mobile, 
orgânico, integrado e não linear) e reforçou: hoje, o colaborador 
é o protagonista de sua própria história.

5. Inovação em Compras B2B: a quarta 
revolução industrial chega aos suprimentos

Holger Schiele, palestrante internacional e professor da Univer-
sity of Twente Initiative for Purchasing Studies, contou no ME B2B 
Summit sobre a automatização na área de compras e a criação do 

conceito “Compras 4.0”. Sistemas cyber-físicos, pela primeira vez, 
estabelecem a ligação entre o mundo digital e o físico, e comunica-
ção autônoma de máquina à máquina promete às empresas níveis 
de efi ciência nunca antes sonhados. Como exemplo, ele citou seu 
projeto na universidade, que avisa quando o sabão do banheiro 
está no fi m e aciona, automaticamente, um fornecedor para fazer 
a reposição. Para Holger, quem não cumpriu o dever de casa da 3ª 
Revolução Industrial será incapaz de fazer parte do próximo cenário.

6. Práticas, desafi os e expectativas na gestão 
de compras

O segundo painel do dia contou com Fabricio Sosigan (Cine-
mark), Jerson do Nascimento Jr (JBS) e Renato Carreira (GRSA) 
para falarem de suas experiências no dia a dia de compras. Dentre 
os tópicos abordados, estavam questões como o Agile na cadeia 
de compras e plataformas automáticas para facilitar o processo 
de negociação. Ao fi nal do bate papo, os três reforçaram que “for-
necedores não são inimigos e que todos devem ser tratados com 
o mesmo respeito, independentemente do produto oferecido.”

7. Sustentabilidade em compras: da 
responsabilidade à inovação

Eduardo Sanches

Eduardo Sanches, sócio da Diagma Consulting, trouxe à 
tona questões econômicas e socioambientais que a maioria das 
empresas vive atualmente. Eduardo mostrou cases de como a 
sustentabilidade afeta os modelos de negócios atuais e a impor-
tância de pensar em uma perspectiva ampliada (muito além da 
sustentável). “Para as empresas verdadeiramente preocupadas 
com os impactos, o que importa não é o menor custo, mas o 
melhor custo”.

8. Design Sprint: onde design e velocidade 
importam

Carla de Bona abordou o conceito de Design Sprint, metodologia 
criada pela Google Ventures, no Vale do Silício. Em uma palestra 
entusiasmada no ME B2B Summit, a designer e empreendedora 
mostrou que o Design Sprint 2.0 é um “atalho para o aprendizado”, 
que pode ser desenvolvido em 5 etapas e em apenas 4 dias. Com 
ele, é possível elaborar e testar praticamente qualquer ideia em 40 
horas, sem precisar construir e lançar o produto propriamente dito. 
Ou seja, ideal para startups e empresas que precisam de velocidade.

9. A arte da transformação

Pedro Calabrez

Para fechar o evento, Pedro Calabrez, professor e neurocientis-
ta, subiu ao palco com uma apresentação intensa, impactante (e 
muito ovacionada). Pedro fez todos os participantes enxergarem 
outros pontos de vistas sobre autocontrole, preguiça, respeito 
nas relações interpessoais, inteligência colaborativa e brevidade 
da vida. O professor mostrou como a neurociência pode ter papel 
fundamental no desenvolvimento de um verdadeiro líder: aquele 
que é respeitado e não apenas temido por seus colaboradores.

O evento promoveu uma série de refl exões pessoais e profi s-
sionais àqueles que acreditam que o futuro se faz com educação 
e colaboração. Ano que vem tem mais.

A Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo anunciou em 
maio que, a partir de outubro de 2018, contribuintes do Simples 
Nacional serão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica, a NF-e. 
Essa é uma mudança que impactará em média 300 mil Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte e a emissão, como explicou 
o Governo na Portaria CAT 36/2018, não vale para Microempreen-
dedor Individual, o MEI.

Os documentos em papel, em mais um passo para a moderni-
zação do sistema fi scal brasileiro, saem de cena para dar lugar a 
um formato mais fácil para os contribuintes do regime do Simples 
Nacional. Nesse sentido, a obrigatoriedade da nota fi scal em formato 
digital surge no momento em que as empresas têm à disposição 
uma série de ferramentas on-line qualifi cadas para a emissão da 
NF-e de maneira integrada com as Secretarias da Fazenda.

Os sistemas ERP são uma forma facilitada e efi ciente de se 
enquadrar nessa nova exigência e há alguns que sequer pesam no 
bolso do empresário.

Alinhado ao formato de desburocratização do pagamento de 
impostos do Simples Nacional, o ERP garante que as operações 
do negócio, qualquer que seja o tamanho, sejam completamente 
informatizadas, integrando dados de vendas, estoque, área de 

contabilidade e área fi scal, tudo em uma mesma plataforma.
Para quem é Simples Nacional, o fato de se ter a documentação 

digital nesse sistema é uma garantia a mais de que não haverá 
problemas no cumprimento das leis fi scais do Governo em relação 
à NF-e. Há outras vantagens: diminuir erros administrativos, já que 
o preenchimento é feito com dados padrões, reduzir custos, e gerar 
efi ciência na inserção da nota e no lançamento no sistema da Sefaz. 

Penso que automatizar essas operações para qualquer empresa 
é um caminho bastante inteligente e ainda mais interessante se 
considerarmos que há soluções sem custo nenhum para o dono 
do negócio, como o Sistema Grátis. Cabe, aqui, a escolha de um 
software que seja customizado de acordo com as necessidades do 
cliente, seja ele atuante no atacado, varejo, indústria ou prestador 
de serviço.

Afi nal, é cada vez mais próxima a noção de que a gestão empre-
sarial pode e deve ser automatizada para garantir mais segurança, 
resultados melhores e agilidade na rotina de micro e pequenas 
empresas.

 
(Fonte: Robinson Idalgo – fundador da SoftUp – empresa brasileira criadora

do sistema de gestão* (ERP) grátis. Mais informações no site:
www.sistemagratis.com.br).

Como se preparar para a obrigatoriedade da NF-e 
para Simples Nacional do estado de São Paulo
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 28 de Setembro de 2018. Dia de São Venceslau, Santa Eustóquia, 
São Lourenço Ruiz, São Salomão, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é 
o dinamismo. Dia da Mãe Preta, Dia do Hidrógrafo e Dia Marítimo 
Mundial. Hoje aniversaria a atriz Brigitte Bardot que faz 84 anos, a cantora 
Roberta Miranda que nasceu em 1956, a atriz Julia Roberts que completa 
51 anos e a atriz Gwyneth Paltrow que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é direto, empreendedor e ambicioso, 
intuitivo e imaginativo, com fortes premonições. Às vezes se atrapalha com 
os efeitos do charme e do encanto, um dom que possui pela infl uência de 
Vênus. Fascinado pela beleza, acaba endeusando o seu objeto amoroso 
ou, o que é muito mais complicado, a si próprio. É através da arte que a 
obsessão pela forma encontra a sua legítima saída. Quando isso acontece, 
consegue uma maior estabilidade no campo afetivo e social. No lado nega-
tivo, o desejo de ser independente e pertencer a grupos o leva a se tornar 
retraído e cético.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. Pren-
dê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, que 
será afastado. Ser bandido representa força de vontade 
e que conseguirá vencer suas difi culdades. Números de 
sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

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

Esta sexta é o vigésimo dia da lunação. A Lua faz aspectos positivos com Netuno e Plutão durante a manhã até 

a tarde que permitem resgatar a confi ança, a fé e renovar o desgaste energético e emocional dos últimos dias. À 

noite a Lua em aspecto negativo com Júpiter nos tira da zona de conforto, mas para crescermos é necessário lidar 

com as nossas sombras e deixar para trás o que já fi nalizou. A Lua fi ca fora de curso às 19h37 até ingressar em 

Gêmeos no sábado de manhã. 
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Procure acalmar-se diante das ten-
sões e só tome atitudes pensadas e 
objetivas. Por isso a manhã estará 
sujeita a transtornos emocionais.  A 
Lua Touro trará maior afetividade e 
aconchego, levando a viver boas rela-
ções sociais e sexuais. 73/473 – Bege.

Bom dia para ocupar o pensamento 
com sonhos e novas metas. Aumenta 
o magnetismo pessoal nas relações 
físicas e sexuais. Decepções e pro-
blemas familiares serão também 
vencidos nesta sexta que é seu dia 
favorável da semana. 95/395 – Azul.

Tenha mais do que boa intenção nos 
relacionamentos, mantenha a con-
duta até nas relações próximas. O 
dia é bom para tratamento de saúde 
e o restabelecimento das energias. 
Cuidado pela manhã não resolva 
transações comerciais e nem realize 
negócios. 89/389 – Verde.

O Sol em Libra, na casa da família 
o aproxima mais do seu lar e dos 
familiares mais próximas. A Lua em 
Touro dá chance de boas relações 
pessoais tanto sociais e sexuais em 
grande harmonia. Precisa manter 
a humildade nas relações pessoais 
e cumprir as obrigações. 55/355 
– Cinza. 

Evite preocupar-se com o que falam 
o importante são as atitudes das 
pessoas. O magnetismo pessoal nas 
relações físicas e sexuais, além da 
valorização do mando, do exercício 
da liderança junto da sensibilidade é 
forte neste dia com a Lua Cheia em 
Touro. 34/334 – Vermelho.

Problemas nas comunicações, nas 
conversas, nos contatos. Mesmo 
assim o dia é de agilidade e objeti-
vidade para o trabalho. De tarde há 
propensão para fazer as coisas cor-
retas, mas ocorrem contrariedades 
e mal-entendidos. Precisa manter 
a direção, sem mudar seu caminho. 
32/332 – Verde.

Com o Sol na casa doze você continua 
muito mais fechado e melancólico 
e isso pode baixar seu astral. Ore 
e poderá encontrar as repostas 
para suas dúvidas em si mesmo. 
Aproveite a parte da manhã para 
valorizar afetividade e a necessidade 
de maior aconchego e intimidade. 
99/499 – Cinza.

Boa produtividade durante a manhã 
até o fi nal da tarde. No início da 
noite , pelo contrário, imprevistos e 
interrupções tendem a atravancar as 
tarefas e aumentar a energia no mau 
sentido. Em todos os relacionamen-
tos apenas palavras não bastam, é 
preciso ação. 38/238 - Azul.

Humor fi cará pesado à meia-noite 
devido aos deveres que será obrigado 
a cumprir. Use seu senso dramático 
com aspectos que destacam o mis-
ticismo e a religiosidade. Pode se 
apaixonar e viver um clima de ro-
mance, encantando-se com alguém. 
90/990 – Verde.

Precisa manter a calma ao tomar 
decisões. Nesta sexta ocorrem 
contrariedades e mal-entendidos 
na comunicação tanto no trabalho 
como no lar. Isso é que pode provocar 
rispidez e irritabilidade. Este é um 
dia complicado, tanto no trabalho 
como no lar. 92/392 – Azul.

Tendência de ampliação do mis-
ticismo e da religiosidade, com 
destaque maior para as crenças 
incomuns ou exóticas. As palavras 
podem comprometer sua relação 
com as pessoas mais íntimas. É 
preciso evitar cenas de ciúme que 
o prejudicam as relações sociais 
no fi nal do dia. 83/383 – Amarelo.

Com a Lua em Touro o dia tende a 
ser de afetividade e de necessidade 
de maior aconchego e intimidade, 
mas ocorrem contrariedades e mal
-entendidos na comunicação tanto 
no trabalho como no lar. O Sol em 
seu signo o torna mais sociável, aten-
cioso e carinhoso com as pessoas. 
57/857 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 envelope 
as fotos de todos os familiares e, em outro, as pétalas 
de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde os 2 envelopes 
dentro de 1 Bíblia duran te 3 dias. Recoloque as fotos 
no lugar de costume, reze 3 Credos e 3 Salve-Rainhas. 
Coloque as pétalas das rosas em 1 bacia e derrame 2 litros 
de água sobre elas. Todos da família devem molhar as 
mãos e passar esse preparado nos braços e nas pernas. 
Os envelopes e as pétalas devem ser jogados no lixo. Use 
a bacia novamente depois de lavada.
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Thiago Delegado

O violinista, compositor e arranjador Thiago Delegado apre-
senta as canções do seu novo álbum Sambetes Vol. 1. O disco foi 
gravado em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, 
no único estúdio do estado com tecnologia totalmente analógica. 
A escolha não foi só técnica, mas de alma. Sambetes Vol.1 é um 
disco que dá sequência a uma linha de música instrumental 
sofi sticada que vem de antes da bossa nova, sofre infl uência do 
som feito nas pequenas boates do Beco das Garrafas, no Rio de 
Janeiro, e depois se mistura com o jazz e outras infl uências. Pré
-bossa, bossa e pós-bossa. Se o samba é a tristeza que balança, 
como defi niu Vinicius de Moraes, nos sambetes ela balança ainda 
mais. O bolachão é uma consequência natural dessa história.As 
composições trazem a marca de sua gênese notívaga. 1 - Sam-
bete do Menexca, 2- Sambete da Malu, 3 -Maguá no Pagode, 4 
- Sambete Preguiçoso, 5 – Afrosambete, 6 - Sambete Americano,n 
7 - Garoto Matheus, 8 - Sambete nº 2. Todas as faixas são com-
posições de Thiago Delegado, exceto Afrosambete, parceria de 
Thiago Delegado e Aloizio Horta. Com Thiago Delegado, Violão 
de sete cordas, Christiano Caldas, Rhodes e Hammond, Aloizio 
Horta, Contrabaixo e André Limão Queiroz, Bateria.

 
Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195. Quarta (3) às 20h30. Ingressos: 

de R$ 7,50 a R$ 25.

Xande de 

Pilares

Integrando o projeto Salve Samba!, Xande de 
Pilares apresenta show de seu segundo álbum 
solo, Esse Menino Sou Eu (Universal), lança-
do em 2017.Três anos após deixar os vocais 
do grupo Revelação, com o qual permaneceu 
por 20 anos, Xande, lançou novo disco que 
é uma espécie de biografi a musical. São 17 
faixas que passeiam por sua trajetória desde 
garoto, no Morro do Turano, como amante 
do samba, cantor e compositor. Recheado 
de partido-alto e samba de roda, o CD tem 
participação de Zeca Pagodinho em Homem 
de Lata (F. Camacho, T. Thomé, C. Andrade 
e R. Oliveira), de Jorge Aragão em A Lã e o 
Cobertor (de Xande e Aragão) e de  sua mãe 
sambista, dona Maura Helena, em Mãe (X. de 
Pilares, G. Bernini e H. do Salgueiro). Entre as 

faixas inéditas estão a música de trabalho Eu 
Sou de Jorge (Leandro Fab e André Renato), 
Careta (André Renato e Claudemir), Cuca 
Quente(Serginho Meriti, Claudemir e Ricardo 
Moraes), o samba de roda Quem Não Sambou 
(André Renato, Gilson Bernini e Fernando 
Magarça), o partido-altoRoda de Pandeiro 
(André Renato, Carioca e Prateado) e Tem que 
Provar que Merece (A. Renato. X. de Pilares 
e G. Bernini), que integrou a trilha sonora da 
novela global A Força do Querer. O disco tem 
ainda regravações de Alegre Menina (Dorival 
Caymmi e Jorge Amado), Ah, Como Eu Amei, 
(Ney & Jorge Vellozo) e Cavaco Vadio (Paulinho 
Rezende e Totonho).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. 
Até sábado (29) às 21h30. Ingresso: R$ 30.

“Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo”, monólogo com Nicole Cordery.

A peça discute as fron-
teiras entre realidade 
e fi cção, as histórias e 

suas dissonantes interpreta-
ções. Nela, Alice passeia por 
diferentes tempos e espaços, 
numa espécie de mosaico. 
Escolher a personagem real e 
ao mesmo tempo fi ccionalizar 
Alice B. Toklas potencializa 
múltiplas miradas sobre a 
relação de amor entre es-
sas duas mulheres e sobre 
como infl uenciaram e foram 
infl uenciadas pela e ferves-
cente Paris dos anos 20 e 
30, conhecido como “idade 
heróica” do cubismo, a casa 
da escritora Gertrude Stein 
e sua companheira Alice B. 
Toklas fl orescia como ende-
reço de encontro e de debate 
entre pintores, escritores e 
críticos. A cada sábado, eles 
eram recebidos com a mesa 
posta, em uma época em que 
a comida era escassa. Bastava 
ao recém-chegado responder 
uma espécie de pergunta 
ritual: “Quem te enviou”? 

“Alice, retrato de mulher 
que cozinha ao fundo”

Para ter acesso a casa, suas 
conversas e as longas tardes 
que se desenrolavam no ateliê 
anexo. Nas paredes quadros de 
Gauguin, Braque, Matisse, Gre-

co, Vallotton, Cézanne, como na 
época a maior parte deles não 
valia grande coisa, a porta do 
ateliê se abria com uma grande 
chave única, enquanto Alice 

fazia peixes, ovos e jardins. 
Com Nicole Cordery.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, 
Santa Paula. Quarta (5) às 20h. Entrada 
franca.
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“Alice, retrato de mulher que cozinha ao fundo” põe em cena Nicole Cordery representando Alice B. 
Toklas (1877-1967), autora do livro de receitas “The Alice B. Toklas Cookbook” e companheira da 
poeta e escritora norte-americana Gertrude Stein (1874-1946) autora de sua Autobiografi a que se 
tornou uma inovação literária

Lançamento
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Resolva o problema mudando sua energia
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba...... QUE NÃO PODE ESPERAR QUE UM PROBLEMA 
SE RESOLVA...Usando a mesma energia que o criou. Quer se trate 
de guerras intermináveis no mundo ou de discussões intermináveis 
e lutas em sua própria casa, o problema é o mesmo: energias con-
fl itantes. Se você quer mudar o resultado, mude a energia. O mais 
extraordinário desta solução é que você não precisará esperar por 
outra ocasião para fazer isto. Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

Salve Samba!, Xande de Pilares
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A interface entre Estado 

e religião sempre gera 

debates e polêmicas

Com o intuito de fomen-
tar a refl exão, existem 
algumas perguntas 

pertinentes que devem ser 
feitas: o Estado brasileiro é 
laico, mas o que seria isto 
exatamente? Como estão 
sendo resolvidas na prática 
as questões que envolvem o 
assunto? Por não contar com 
balizas objetivas e envolver 
critérios subjetivos, os pa-
râmetros para encontrar um 
denominador comum mostra-
se tarefa árdua.

Que o Estado é laico todos 
sabem, mas discorrer sobre 
os limites do que abrange o 
conceito não é tão simples. 
Na Constituição isto está 
assegurado no artigo 19, I 
e, nada mais é do que uma 
garantia de que o Estado 
se mostrará imparcial nos 
assuntos religiosos, não 
apoiando ou discriminando 
nenhuma religião. Não quer 
dizer que deva se mostrar 
refratário a qualquer com-
portamento religioso, uma 
vez que já estaria no campo 
do laicismo, não mais na 
laicidade. Os institutos são 
similares, mas não sinônimos 
e seus contornos de difícil 
determinação.

Recentemente, houve o 
debate sobre o proselitismo 
nas redes comunitárias, ten-
do em vista que o Supremo 
considerou inconstitucional 
a norma que proibia a prática. 
Cumpre abordar o assunto 
em partes: primeiro o que 
seria o proselitismo? É o 
esforço em tentar converter 
uma pessoa a uma causa e 
restava proibido seu exercí-
cio nas rádios comunitárias 

pelo §1º, do artigo 4º, da Lei 
9612/98 até o julgamento da 
ADI pelo STF. 

No que concerne à funda-
mentação dos ministros, nos 
dois sentidos, a mesma mos-
trou-se bem variada, cabendo 
destacar as seguintes: a favor 
da inconstitucionalidade 
da norma e pela liberação 
da prática foram citados os 
princípios da liberdade de 
expressão, liberdade religio-
sa, o prejuízo para as rádio 
comunitárias em concorrer 
com as demais rádios, posto 
que a restrição ao proselitis-
mo religioso fi caria adstrito 
às rádios comunitárias.

Já os argumentos contrá-
rios à liberação da prática 
foram no sentido de que 
mesmo com a proibição do 
proselitismo religioso se 
continuaria a garantia a liber-
dade de expressão às rádios, 
posto que o debate não es-
taria sendo impedido, o que 
não poderia acontecer seria o 
Estado fornecer instrumento 
para um determinado grupo 
realizar proselitismo, ainda 
mais o religioso porque o 
Estado é laico. Também foi 
apontando o risco das rádios 
comunitárias serem utiliza-
das com o fi m de manipulação 
eleitoral, ofendendo também 
o pluralismo político.

Em um assunto onde sur-
gem tantos argumentos só-
lidos em ambos os sentidos, 
não podemos pensar que 
será facilmente pacifi cado. 
O debate ainda é o melhor 
caminho para que possamos 
encontrar soluções, sempre 
que aparecerem os casos 
concretos que levarem a 
questionar o papel do Estado 
frente à religião ou da religião 
frente ao Estado.

(*) - É advogada e curadora do 
projeto JusVírtua. 

O Estado
e a religião ou a 
ausência dela

Joana Salaverry (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171
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A farinha de sementes de jaca pode 
substituir o chocolate na mistura de 
café cappuccino. O novo produto foi 
desenvolvi do em uma pesquisa da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
da USP (Esalq). A bebida é feita com 
café, leite e chocolate em pó. Esse último 
pode conter, segundo o estudo, entre 
50% e 75% das sementes, sem alterações 
signifi cativas do sabor.

O potencial da semente de jaca como 
substituta do chocolate foi descoberto 
durante uma aula da professora Miriam 
Coelho de Souza, da Universidade Meto-
dista de Piracicaba. Na ocasião, a classe 
estava estudando o desenvolvimento 
de produtos alimentícios com base em 
resíduos do processamento de frutas. A 
professora percebeu, então, que um pão 
feito com a farinha das sementes tinha 
aroma de chocolate depois de assado.

A partir da constatação, a cientista de 
alimentos Fernanda Papa Spada passou a 
pesquisar o tema na Esalq, orientada pela 
professora Solange Canniatti-Brazaca, que 
também trabalhava junto com Mirian na 
Universidade Metodista. A variedade da 
jaca foi a que obteve os melhores resulta-
dos durante os experimentos.

Para se chegar ao ponto ideal, foram trabalhados

33 protótipos em diferentes graus de torrefação.

Semente de jaca pode substituir 
chocolate em cappuccino
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Spada analisou a composição química 
da farinha de sementes. O produto não 
tem, segundo a pesquisadora, sabor de 
chocolate, mas após ser torrada exala um 
aroma semelhante. É necessário ainda 
fermentar as sementes antes da torra para 
se conseguir esse efeito. Para se chegar 
ao ponto ideal, foram trabalhados 33 pro-
tótipos em diferentes graus de torrefação.

As avaliações de sabor, tanto do 
nível da torra, quanto do percentual 
de farinha misturado ao cacau, foram 
feitas por um grupo de 20 voluntários. 
Foram submetidos aos testes sensoriais 
cappuccinos com índices de substi-
tuição do chocolate variando de 25% 

a 100%. A mistura entre 50% e 75% 
de chocolate em pó com farinha não 
alteram, de acordo com a pesquisa, as 
características da bebida.

O trabalho foi motivado por uma aval-
iação de Spada de que a oferta de cacau, 
ingrediente base do chocolate, não está 
acompanhando a expansão da demanda. 
A partir dos dados da Organização In-
ternacional do Cacau, a pesquisadora vê 
apenas um pequeno aumento das safras 
nos últimos anos, enquanto o consumo de 
chocolate tem crescido substancialmente, 
impulsionado pela elevação da renda 
média em grandes mercados consumi-
dores como China e Índia (ABr).

O mês de agosto foi bastante 
positivo para a Maximu’s, empresa 
de embalagens de proteção, que 
fechou seu balanço com aumento 
de 16,41% no faturamento, quando 
comparado a julho e, crescimento 
de 42%, comparado a agosto de 
2017. A empresa conseguiu alavan-
car o faturamento, mesmo diante 
da greve dos caminhoneiros em 
maio, por contar com parte da frota 
própria. Além disso, buscou novos 
mercados, passando a atender não 
apenas o setor automotivo e de tec-
nologia, mas também o moveleiro.

Como a empresa trabalha com 
recursos próprios e não com ca-
pital bancário, a alta do dólar no 
último mês não afetou tanto sua 
produção. “Nesse aspecto, torna-
mos a Maximu’s autossustentável 
fi nanceiramente. Com isso, evita-

se qualquer problema com juros 
bancários e os recursos podem 
otimizar a aquisição de insumos e 
matérias-primas, negociando me-
lhores condições comerciais com 
fornecedores”, explicou Marcio 
Grazino, diretor da empresa.

A sede da empresa está locali-
zada em Ribeirão Pires (SP), mas 
também há uma fi lial em Varginha 
(MG). Os números da unidade 
também foram positivos, quando 
comparado com o mês de agosto 
de 2017, houve aumento de quase 
50% no faturamento. Grazino acre-
dita que o fi nal deste ano será bom 
para a economia do País e, de forma 
cautelosa, continua investindo na 
empresa. “Pelo nosso faturamento, 
sinto a melhora no mercado, as 
empresas estão tentando refazer 
seus estoques”, fi naliza o diretor.

Empresa de embalagens 
teve aumento em agosto

A Cappella della Sindone 
(Capela do Santo Sudário), em 
Turim, reabriu na última quin-
ta-feira (27), após ter fi cado 
fechada por 21 anos devido ao 
incêndio que devastou o edifício 
em 11 de abril de 1997. 

O ministro dos Bens Culturais 
da Itália, Alberto Bonisoli, o 
arcebispo Cesare Nosiglia, o 
governador do Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, e a prefeita 
Chiara Appendino marcaram 
presença na cerimônia de 
inauguração, no Teatro Regio 
de Turim.

“A restauração foi um grande 
desafi o de técnica e imagina-
ção. Hoje queremos celebrar 
o renascimento de uma obra 
única e impressionante. Foram 

Igreja, construída entre 1668 e 1694,

havia sido destruída por incêndio em 1997.

Capela do Santo Sudário, em Turim, reabre após 21 anos
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Em seu primeiro compromisso 
público sozinha desde que entrou 
para a família real, a duquesa de 
Sussex, Meghan Markle, visitou a 
Royal Academy of Arts na última 
terça-feira (25) para uma exposição 
sobre a Oceania. Ao chegar no even-
to, no entanto, a ex-atriz quebrou 
um protocolo da realeza ao descer 
do carro e fechar sua própria porta.

O gesto, que parece extrema-
mente comum, chocou os britâni-
cos e viralizou nas redes sociais, 
chegando aos trending topics do 
Twitter. Muitas pessoas defen-
deram a humildade de Markle, 
elogiando seu comportamento de 
“pessoa comum”, e outros fi zeram 

piada da proporção que o assunto 
tomou nos noticiários.

Por outro lado, alguns disse-
ram que essa não é uma regra de 
etiqueta, mas sim uma norma de 
segurança da família real. “É algo 
que a rainha e Kate Middleton nun-
ca fariam em público”, escreveu o 
tabloide britânico “Daily Mirror”. 
Tradicionalmente, cabe aos fun-
cionários da monarquia fechar as 
portas dos carros da realeza.

Já Emily Andrews, correspon-
dente do jornal “The Sun” na família 
real, elogiou a duquesa no Twitter. 
“Uma princesa que ainda tira tempo 
para fechar a porta do carro. Muito 
bem, Meghan!”, escreveu (ANSA).

Meghan Markle quebra 
protocolo em

1º evento sozinha

A duquesa de Sussex fechou a própria porta ao sair do carro.

ANSA

necessários 21 anos, que são 
tantos, mas temos de entender 
a complexidade do processo”, 
disse Enrica Pagella, diretora 
dos Museus Reais.

Já Appendino afi rmou que 
esse é um dos momentos mais 
importantes para a história de 
Turim. “É um belo dia para 
a comunidade cristã, civil e 
também para a cultura italiana”, 
complementou Chiamparino. 

A Capela do Santo Sudário 
é conectada ao Palácio Real 
de Turim e foi projetada pelo 
arquiteto Guarino Guarini e 
construída no século XVII 
(1668-1694), para abrigar o te-
cido que teria envolvido o corpo 
de Cristo após sua crucifi cação 
(ANSA).

Dalton Morishita (*)

Uma pesquisa realizada pela Isma 
Brasil (International Stress Mana-
gement Association) mostrou que 

72% das pessoas entrevistadas estão insa-
tisfeitas com o trabalho. No Brasil fazemos 
a nossa escolha de carreira muito antes 
de conhecermos o mercado de trabalho 
e entendermos com profundidade toda 
a complexidade que envolve tomar essa 
decisão. A maioria dos jovens escolhe o 
curso superior antes de completar 18 anos 
e antes de ter tido tempo e experiência de 
vida para fazer tal escolha. 

Apesar de parecer um problema pequeno 
essa é só a ponta do iceberg já que ao esco-
lhermos muito cedo, e sem grande bagagem 
para comparação fazemos, muitas vezes, 
a escolha errada e acabamos frustrados e 
infelizes em nossas profi ssões. Dito isto, 
acredito que fi que claro que o sucesso 
profi ssional exerce grande infl uência em 
nossa felicidade. Por isso, separei oito dicas 
indispensáveis para quem está procurando 
fazer uma mudança na carreira.

1) Autoconhecimento: Não se vai muito 
longe em uma mudança profi ssional se não 
dedicar um bom tempo e energia para o 
autoconhecimento. Em um momento de 
transição de carreira é importante ter em 
mente quais são suas competências, carac-
terísticas, habilidades, comportamentos e 
personalidade. Mais do que isso, é indis-
pensável saber o que te faz feliz e que tipo 
de pessoa você se orgulha de ser. Depois 
de mergulhar nessa fase de autodescoberta 
descubra como você pode usar cada uma 
dessas informações em sua vida profi ssio-
nal. A sua mudança de carreira deve estar 
alinhada ao seu propósito de vida e aos 
seus valores. Acredite eu fi z esse mergulho 
interno e é por ele que você deve começar.

2) Planejamento: A segunda dica é 
desenhar um planejamento de carreira. 
Saber o que deseja para a vida profi ssional 
pode parecer uma pergunta intimidadora, 
principalmente por que escolhemos nossa 
profi ssão muito cedo. Mas uma vez de-
cidimos pela transição precisamos estar 
preparados. Fazer uma reserva fi nanceira, 
deve ser uma de suas prioridades, uma 
vez que optando por começar de novo 
você certamente sofrerá um downgrade 
de cargo e salário. O tempo será um dos 

Oito dicas para fazer uma 
transição de carreira

O número de profi ssionais que estão insatisfeitos com a carreira e que desejam fazer uma transição de 
mercado é impressionante

uma medida subjetiva de sucesso, mas 
qualidade de vida, sucesso e satisfação são 
fatores pessoais e cada um deve conhecer 
o seu. Certifi que-se de que você está fa-
zendo uma mudança para melhor e já que 
essa transformação é uma decisão pessoal 
aproveite para adicionar mais equilibro 
em sua vida.

6) Comemore as pequenas vitórias: 
Para mudar de carreira, o primeiro passo 
é escolher qual será a nova ocupação e 
se dedicar a investir em conhecimento 
técnico e requisitos para esse novo cargo. 
Como a transição é lenta, o profi ssional 
pode planejar a mudança em etapas e, tão 
importante quando ter foco e mirar alto é 
comemorar os pequenos passos e ser grato 
por cada conquista, por menor que seja. 
Despois de decidir sobre a nova direção, 
fracione as ações em passos menores. Essa 
é uma maneira muito inteligente de ver a 
mudança acontecendo mesmo antes da 
transição completa ocorrer.

7) Certeza X Frustração: É fato que 
mesmo com tudo planejado algumas coisas 
vão dar errado e não vão acontecer na 
mesma medida de sua expectativa. Por-
tanto, tenha convicção sobre sua decisão, 
mantenha o foco e aprenda lidar com a frus-
tração, não desista só porque obstáculos 
apareceram no meio do caminho. Quanto 
maior for sua segurança sobre a decisão 
que tomou, mais motivado você estará para 
continuar tentando mesmo diante de toda 
adversidade que possa surgir. 

8) Nunca é tarde: Não importa quantos 
anos você tem, quantas vezes você reco-
meçou, quantos anos está na mesma área. 
Uma vez que a sua felicidade esteja em 
outro lugar não tenha medo de ir encon-
trá-la. Nunca é tarde! A zona de conforto 
é uma armadilha, uma ilusão. Para crescer 
na carreira, ou para ser feliz, precisamos 
de um relativo estado de desconforto. 
Portanto, estar insatisfeito com a vida 
profi ssional talvez seja o seu gatilho para 
buscar a mudança e, fi nalmente, conquistar 
o que deseja.

Não tenha medo das mudanças, elas 
são parte importante de nossas vidas e 
carreiras. Boa sorte! 

(*) - Graduado em administração
de empresas com especialização em Business

pela Australian Professional Skills Institute,
é headhunter na Trend Recruitment.

maiores desafi os, já que a transformação 
não será de um dia para o outro. O profi s-
sional também precisa se preparar para 
investir em capacitação e aprimoramento 
de suas habilidades. 

3) Mercado de trabalho: Antes de bater 
o martelo sobre a mudança é importante 
observar o mercado de trabalho e o cenário 
econômico como um todo. A transição de 
carreira acontecerá de maneira mais suave 
quando o mercado estiver aquecido e a 
demanda por profi ssionais crescer. É claro 
que é impossível controlar cada detalhe, 
mas fi car atento a um timing mais favorável 
é uma maneira de aumentar suas chances 
de sucesso.

4) Amplie suas chances: Ter uma po-
derosa e ativa rede de networking talvez 
seja a dica mais importante desse artigo. 
Manter o networking aquecido, sem dúvi-
da, é a melhor maneira de encontrar uma 
nova colocação no mercado e, portanto, é 
também a maneira mais fácil de criar pontes 
para a nova carreira. Comece contatando as 
pessoas mais próximas, amigos e colegas, 
pessoas com quem trabalhou no passado 
e até profi ssionais que já cruzaram a linha 
de chegada dessa transição profi ssional. 
A primeira camada da sua rede precisa 
saber quais são suas novas aspirações. 
Intensifi car atividades nas redes sociais é 
o segundo passo. 

5) Que seja para melhor: Se é para 
mudar que seja para melhor. Não me re-
fi ro apenas a potencialidade de carreira e 
ganhos fi nanceiros. A sua transição deve 
lhe trazer mais felicidade. Essa pode ser 
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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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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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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:

A pretendente: LUCIVANI MARIA DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em Luminárias - MG, no dia 08/03/1968, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Araujo e de Irani Barboza de 
Araujo. A pretendente: ALCIONE REIS BENECIOTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em Penápolis - SP, no dia 10/11/1957, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando Benecioto e de Iracy dos Reis Benecioto.

O pretendente: JOSÉ IRANIO DOS SANTOS DA PAZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão meio-ofi cial, nascido em Olho d’Água das Flores - AL, no dia 
02/01/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Eraldo da Paz e 
de Mirian Ferreira dos Santos. A pretendente: DANIELE DAMASCENO RODRIGUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 08/04/2000, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de José Elias Rodrigues Junior e de Keliene Damasceno Rodrigues.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE JESUS AIRES, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/06/1953, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Acacio Maria Aires e de Flavia de 
Jesus Aires. A pretendente: VERONIQUE VERDOT DE OLIM, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão corretora de imóveis, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 03/08/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Louis Arsene Verdort 
e de Martha Verdot.

O pretendente: BEN-HUR BELMONTE NETO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão advogado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 15/08/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ben-Hur Belmonte Junior e de Abmara 
Wellberly Belmonte. A pretendente: ANA MARA FRANÇA MACHADO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
18/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Roberto Conti 
Machado e de Maria Cristina França Machado.

O pretendente: LUIZ FELIPE FALCONE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão advogado, nascido em Osasco - SP, no dia 19/06/1980, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Samuel de Souza e de Lurdes Aparecida 
Falcone de Souza. A pretendente: CARLA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira de alimentos, nascida em Palestina - SP, no dia 
05/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abilio Gomes da Silva 
e de Ilízia Cândida da Silva.

O pretendente: ADRIANO CARDOZO CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Parnaíba - PI, no dia 17/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jucelino dos Santos Carvalho e de Maria da 
Conceição Silva Cardozo. A pretendente: AMANDA VIEIRA FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adinael Gomes Ferreira 
e de Quiteria Sabino Vieira Ferreira.

O pretendente: LEANDRO DE ANDRADE GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Limoeiro - PE, no dia 25/03/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mariano Henriques Gomes e de Teresa Ferreira 
de Andrade Gomes. A pretendente: MARIA LAUDENI DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar acadêmico, nascida em Quipapá - PE, no 
dia 18/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Euclides da 
Silva e de Iaracema Maria da Silva.

O pretendente: JULIO CEZAR DOS SANTOS PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão executivo de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Pinto e de Maria das 
Graças dos Santos Pinto. A pretendente: DANIELE PIMENTA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 28/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Venio Aires 
Silva e de Eliete da Costa Pimenta.

O pretendente: RAFAEL RODRIGO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em Lençois Paulista - SP, no dia 
04/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero Henrique de Oliveira 
Filho e de Vera Lucia dos Santos Oliveira. A pretendente: SONIA MATCHA MANCHADO, 
nacionalidade epanhola, estado civil solteira, profi ssão videomaker, nascida em Logroño, 
La Rioja - Espanha, no dia 21/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Joel Emmanuel Matcha Abombo e de Maria de La O Manchado Vicente.

O pretendente: LUCIANO CARNAVALLI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auditor fi scal, nascido em Veranópolis - RS, no dia 20/12/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fiorindo Carnavalli e de Inelves Maria Pilotto 
Carnavalli. O pretendente: FLÁVIO PERETE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Perete e de Marina 
de Oliveira Perete.

O pretendente: RICHARD MARCEL BRUNO MOREIRA GIRARD, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão bioquímico, nascido em Paris - França, no dia 
07/11/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Bruno Marcel Henri 
Girard e de Maria Suzana Moreira Girard. A pretendente: ROSANA BETRAIZ DUQUE 
ARAUJO, nacionalidade venezuelana, estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida 
em Mérida - Venezuela, no dia 21/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Gonzalo Ernesto Duque Marquez e de Ana Yanina Araujo de Duque.

O pretendente: FERNANDO JAFFE DE LIMA FORTE, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/04/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonardo de Lima Forte e de Stela Jaff e de 
Lima Forte. A pretendente: LUCIANA DE CAMARGO FERRAZ FIGARO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
12/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nélio Jorge Figaro e de 
Doris de Camargo Ferraz Figaro.

O pretendente: JULIEN ALAIN CAILLE, nacionalidade francesa, estado civil solteiro, 
profi ssão confeiteiro, nascido em Poissy, França, no dia 28/05/1985, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Patrick Michel Caille e de Yolande Lucienne Langlois. O 
pretendente: GILSANDRO VIEIRA SALES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão supervisor editorial, nascido em Catanduva - SP, no dia 12/07/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Jacinto Vieira e de Olivia Delfi no Sales.

O pretendente: DANIEL FRAZATTO FROSSARD, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão designer, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Julio Frossard Junior e de Gisela Aida Frazatto 
Frossard. A pretendente: MARINA NEVES BIANCALANA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/07/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Arthur Biancalana Junior e de Maria 
Lucia Neves Biancalana.

O pretendente: FABIO AUGUSTO HONDA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão gerente de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Noriide Honda e de Tomie Yagui Honda. A preten-
dente: RAQUEL ODO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão servidora 
pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/11/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Riyoki Odo e de Ana Laura Etsuko Odo.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA AMARAL, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em Campos dos Goytacazes - RJ, no dia 23/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo da Mota Amaral e de Marcia 
Valeria Rangel Ferreira Amaral. A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA PINTO PACCA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida no Rio de Janeiro 
- RJ, no dia 28/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Alberto 
Soares Pinto Pacca e de Tania Maria Bastos de Oliveira Pinto Pacca.

O pretendente: ESTYVILSON MOREIRA SOARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Acopiara - CE, no dia 03/08/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Plácido Soares e de Maria Erivalda 
Moreira Soares. A pretendente: LUCEJANE DA SILVA DE SÁ, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Nina Rodrigues - MA, no 
dia 26/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vicente Pinto de Sá 
e de Auridéa Chaves da Silva.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: DANIEL SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São João do Paraíso - MG (Registrado em Piripa - BA), no dia 27/06/1996, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Deusdete Jesus Santana e de Eloísa 
Ferreira Santana. A pretendente: ELIANDRA SANTOS DAMÁSIO, estado civil solteira, pro-
fi ssão doméstica, nascida em Camamu - BA, no dia 28/08/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ismael Sousa Damásio e de Cosmiana Sacramentos Santos.

O pretendente: EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 24/06/1976, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Artur dos Santos e de Maria Venância 
dos Santos. A pretendente: ELOISA PENHA RUSSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/01/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Egydio Russo e de Maria Conceição Costa Russo.

O pretendente: PEDRO MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/05/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dagvaldo Ricardo Ribeiro e de Eronice Rodrigues Marques. A 
pretendente: ADÉLIA RAMOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão assistente jurídico, 
nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 30/04/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Savio Santana e de Adelia Tobias.

O pretendente: ILSON CARLI, estado civil solteiro, profi ssão marcineiro, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 05/03/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Carli e de Nilza Lunardon Carli. A pretendente: DENISE 
MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão escriturária, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia 15/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cícero Pedro de Oliveira e de Marilde Teixeira de Oliveira.

O pretendente: FELIPE LUIZ DO VALLE, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 15/10/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hilton Barbieri do Valle e de Neuza Rinto do Valle. A 
pretendente: CAMILA MARQUES ALBINO, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em Pompéia - SP, no dia 14/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Albino e de Sueli Marques Silva Albino.

O pretendente: LEONARDO GOMIDE DA ROCHA CALISTO, solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/08/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luis Campos da Rocha Calisto e de 
Heloisa Helena Franqueira Gomide da Rocha Calisto. A pretendente: CAROLINA 
FERRARO FRIGERIO, solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 29/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronei 
Filgueiras Frigerio e de Renata Maria Oliveira Ferraro Frigerio.

O pretendente: ROMEU PASQUANTONIO, divorciado, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/10/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Orlando Pasquantonio e de Wanda Pasquantonio. A pretendente: 
VALQUIRIA DE MELO, divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em Mauá - SP, no dia 27/08/1974, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de 
Leonor de Melo e de Maria Antonia Ribeiro de Melo.

O pretendente: ANGELO GAIARSA NETO, viúvo, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em Santo André - SP, no dia 08/06/1939, residente e domiciliado em Santo 
André - SP, fi lho de Otaviano Armando Gaiarsa e de Libia Fernanda Gambibi Gaiarsa. 
A pretendente: WILMA DOMINGUES DE FREITAS, divorciada, profi ssão psicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 31/08/1944, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Narcizo Domingues de Freitas e de Deolinda de Mattos Freitas. 
Obs.: Edital de Proclamas oriundo do 1º Subdistrito de Santo André - SP.

O pretendente: JOEL DE AMORIM JÚNIOR, solteiro, profi ssão músico, nascido 
em Governador Valadares - MG, no dia 02/05/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel de Amorim e de Jussara Siqueira de Amorim. 
A pretendente: JEANE MARQUES DA SILVA, solteira, profi ssão gerente fi nanceiro, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/03/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luis Pedro da Silva e de Maria do Socorro Marques da Silva.

O pretendente: RODRIGO GARCIA, solteiro, profi ssão médico veterinário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 02/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joaquim Garcia Carrete e de Elvira Antonia Pape Garcia Carrete. A 
pretendente: JESSICA DE ASSIS MARQUES, solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1990, residente e domiciliada no Jardim 
Itatinga, São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Marques e de Marcia Virginia de Assis 
Marques.

O pretendente: GUILHERME BUECHEM MIRANDA DA SILVA, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/02/1974, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, fi lho de Guilherme Miranda da Silva e de Isolda Maria 
Isbeck Buechem. A pretendente: PAULA LEAL DA COSTA, divorciada, profi ssão 
administradora, nascida em São José dos Campos - SP, no dia 29/08/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauro da Costa e de Suely 
Francisca de Paula Leal da Costa.

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: ULISSES MAINART DA SILVA, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 28/09/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Reginaldo da Silva e de Maria da Conceição 
Mainart da Silva. A pretendente: JULIANA ARISSETO FERNANDES, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/12/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ribeiro Fernandes e de 
Francisca Arisseto Fernandes.

O pretendente: VICTOR HUGO COSTA FONSECA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/06/1983, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Domingos da Silva Fonseca e de Silvana Veneziani 
Costa Fonseca. A pretendente: MARIANA MENEZES SOARES, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/02/1987, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Silvio José Alves Soares e de Maria Aparecida 
de Menezes Soares.

O pretendente: MARCOS TADEU CAMPOS SILVEIRA, divorciado, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 19/04/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elio Silveira e de Ana Laura Campos Silveira. A 
pretendente: ISABELA DIAS NEVES, solteira, profi ssão professora universitária, 
nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 21/11/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Neves e de Alzira Maria Dias 
Neves.

O pretendente: OSCAR ADALBERTO ROCHA MARTINEZ, nacionalidade uruguaia, 
solteiro, profi ssão empresário, nascido no Uruguai, no dia 08/02/1954, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Adalberto Rocha Sena e 
de Ilsa Maria Aurora Martinez Castellanos. A pretendente: MÔNICA MARIA DAIGE, 
divorciada, profi ssão diretora de patrimônio histórico, nascida em Santos - SP, no dia 
25/01/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jayme 
Daige e de Marina Maria Daige.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GUILHERME SACAMONE FERREIRA, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Botucatu - SP, no dia 02/01/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Penha Ferreira e de Cristiane Sartor 
Sacamone Ferreira. A convivente: ALINE CULLEN BELLATO, solteira, profi ssão 
economista, nascida em Piracicaba - SP, no dia 29/04/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivens Roberto de Mattos Bellato e de Gisele 
Maria Cullen Bellato. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, 
III e IV, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: ALEXANDRE MUNHOES, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 25/10/1969, residente e domiciliado no Itaim Bibi - SP, fi lho de 
Marli Munhoes. A convivente: ANDRÉA SILVA RASGA UEDA, divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1970, residente e domiciliada no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Delmir Francisco Rasga e de Terezinha Maria Silva 
Rasga. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O pretendente: WILLIAM TADEU MATTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/08/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Teixeira de Souza 
e de Rosemeire Mattos de Souza. A pretendente: TAMIRES GOMES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
19/10/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana 
Marta Gomes da Silva.

O pretendente: ALEX SILVA GOMES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 07/05/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Gomes Ferreira e de Rozangela Maria 
da Silva. A pretendente: CARLA GEANE ALMEIDA XAVIER, estado civil solteira, pro-
fi ssão balconista, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 02/03/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos das Virgens Xavier e de 
Janda Almeida.

O pretendente: ISAQUE RAMON DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão consul-
tor, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 29/11/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson de Almeida e de Marlene Estelita dos 
Santos Almeida. A pretendente: SANDRA DA ROCHA RIBEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 24/04/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Ribeiro da Cruz e de Maria 
Dolores da Rocha Ribeiro.

O pretendente: MAURICIO SANTOS MARTINS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 01/06/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Martins Lopes e de Wall 
Oliveira Santos. A pretendente: CINTYA CASON ROSA, estado civil solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 21/09/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Chagas Rosa e de Elizabeth 
Cason Rosa.

O pretendente: ADILSON PIÜGA ARISIO, estado civil divorciado, profi ssão em-
presário, nascido em Porto Alegre - RS, no dia 13/05/1948, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Arisio e de Clelia Piüga Arisio. A 
pretendente: GERCELY DA SILVA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão empre-
sária, nascida em São Jerônimo - Distrito de Santa Quitéria - RS, no dia 29/04/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio da 
Silva e de Malvina da Silva e Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Naturalmente, a chance de 
o casal ter fi lhos das rela-
ções anteriores é grande. 

Assim, cada vez mais homens e 
mulheres assumem novos papéis 
dentro dos relacionamentos 
afetivos: o de madrasta ou o de 
padrasto.

Além de precisar aprender a 
lidar com este novo papel, em 
muitos casos os fi lhos do outro 
casamento acabam indo morar 
junto com o novo casal.

Segundo a psicóloga Marina 
Simas de Lima, terapeuta de 
casal, família e cofundadora 
do Instituto do Casal, o reca-
samento representa uma nova 
etapa na vida familiar e provoca mudanças 
importantes no cotidiano e nas relações 
familiares.  

“Essas transformações surgem dos novos 
papéis, regras e combinados que essa nova 
família terá. Porém, quando envolve fi lhos 
de relações anteriores, homens e mulheres 
são obrigados a exercer funções parentais 
com os enteados, antes ou ao mesmo tempo 
em que estão construindo sua identidade 
conjugal. Esse processo pode ser bem de-
safi ador”, comenta Marina.

Para a psicóloga Denise Miranda de 
Figueiredo, terapeuta de casal, família e 
cofundadora do Instituto do Casal, alguns 
casais podem ter difi culdade para separar a 
relação com o (a) ex parceiro (a) da função 
parental. Além disso, nem todos estão pre-
parados para compartilhar a parentalidade, 
ou seja, cuidar ou educar crianças que não 
são seus fi lhos, nos papéis de madrasta ou 
de padrasto. Quando a pessoa não tem fi lhos, 
isso pode ser ainda mais difícil”.  

Marina e Denise ressaltam que no início, o 
mais importante é que sejam feitos combina-
dos e defi nidos limites. “Pais e mães devem 

Meu enteado vem 
morar comigo, e agora?
Segundo os últimos dados do IBGE sobre o Registro Civil, das mais de 1 milhão de uniões registradas, 23,6% foram 
de recasamentos. Os recasamentos são as uniões em que pelo menos um dos membros do casal já foi casado

homem. Casais que conseguem 
equilibrar essas atividades ainda 
são exceção”, ressalta Denise.

Porém, lembra Marina, nem 
todas as mulheres nascem para 
ser mães ou têm essa vocação 
ou instinto. “Assim, quando esta 
mulher está em um casamento 
em que precisa assumir o papel 
de madrasta, será um processo 
bastante complexo e vai precisar 
de ajustes e combinados bem 
delimitados para dar certo. Ela 
também vai precisar do apoio do 
parceiro. O contrário também se 
aplica. Quando é o homem que 
não tem fi lhos, pode passar pelo 
mesmo desafi o”.

Para que a nova confi guração familiar 
funcione de uma forma saudável, o ideal é 
que a transição seja feita de forma gradual 
e que se construam vínculos afetivos ba-
seados no amor e no respeito. “Madrastas 
e padrastos podem ser uma importante 
fonte de apoio e suporte na criação e na 
educação das crianças e quanto mais os ex 
parceiros tiverem uma boa relação entre 
si, melhor será para o novo casal e para os 
fi lhos”, diz Denise.  

“Outro ponto importante é que não existe 
divórcio dos fi lhos, ou seja, o casamento 
termina, mas os papéis de pai e mãe são para 
sempre e não devem ser delegados para os 
novos cônjuges. Em primeiro lugar para o 
bem-estar da criança ou adolescente e em 
segundo para o do casal”, refl ete Marina. “Por 
fi m, se você decidiu se casar com alguém 
que já tem fi lhos de um relacionamento 
anterior, é preciso estar consciente de todos 
esses desafi os e abrir-se para ajudar o (a) 
parceiro (a) dentro das suas possibilidades”, 
concluem as psicólogas 

Fonte e mais informações: (agenciahealth.
com.br).

sempre manter o papel de cuidadores e 
responsáveis principais pelos fi lhos. Porém, 
no dia a dia, é importante que madrastas e 
padrastos ofereçam apoio a esses cuidados, 
respeitando sempre os limites e regras im-
postos pelos pais”.

Infelizmente, a sociedade criou um pre-
conceito em relação ao papel da madrasta, 
presente até mesmo em histórias e contos 
infantis. Porém, cada situação é única e deve 
ser avaliada sob diferentes perspectivas. Em 
alguns casos, a mulher pode sentir ciúmes 
da criança, pode se sentir incomodada com 
o contato do marido com a ex mulher ou 
ainda se sentir sobrecarregada em relação 
a assumir um papel de cuidadora dessa 
criança”, comenta Marina.

“Claro que essa mesma situação pode 
acontecer com o homem no seu papel de 
padrasto. Entretanto, as difi culdades de 
ser madrasta podem ser maiores por conta 
da expectativa da sociedade em relação à 
mulher quanto ao instinto maternal. Além 
disso, em geral, as tarefas domésticas e 
os cuidados com os fi lhos tendem a ser 
assumidos mais pela mulher do que pelo 
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Ontem (27), se comemorou 
o ‘Dia Nacional de Incentivo 
ao Transplante de Órgãos’. Um 
único doador pode salvar in-
úmeras vidas, já que ele pode 
doar coração, pulmões, fígado, 
pâncreas, intestino, rins, córneas, 
vasos, pele, ossos e tendões. E 
apesar do crescimento do número 
de doadores e de transplantes 
efetivados, ainda é longa a fi la de 
espera por um órgão. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos, mais de 33 mil pessoas 
aguardam atualmente por um 
transplante. Em 2017 foram 
realizados 27 mil transplantes. A 
maior demanda é por transplan-
tes de rim e de córneas. Para es-
timular os transplantes, a Câmara 
analisa alguns projetos sobre 

o tema. Uma dessas propostas 
determina prioridade e obrigato-
riedade no transporte de órgãos 
para transplante e das equipes 
de captação e distribuição que 
acompanhará o material.

Relator da proposta na 
Comissão de Seguridade Social, 
onde foi aprovada por unanim-
idade, o deputado Mandetta 
(DEM-MS) explica a situação. 
“A companhia de aviação até tem 
a boa vontade, mas ela não tem 
hoje o amparo legal para poder 
retirar duas ou três pessoas do 
voo para poder acomodar uma 
equipe de transplante. Então 
esse projeto dá uma base legal 
para que isso possa ser feito 
em função dessa grande luta da 
vida contra a morte”, disse (Ag.
Câmara).

Propostas em debate facilitam 
a doação de órgãos
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