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BOLSAS
O Ibovespa: -0,38% Pontos: 
82.952,81 Máxima de +0,19% 
: 83.430 pontos Mínima de 
-1,66% : 81.892 pontos Volume: 
R$ 13,89 bilhões Variação em 
2018: 8,57% Variação no mês: 
4,55% Dow Jones: -0,75% Pon-
tos: 26.627,48 Nasdaq: -1,81% 
Pontos: 7.879,51 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8826 Venda: R$ 3,8831 
Variação: +0,08% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,97 Venda: R$ 4,07 
Variação: -0,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9041 Venda: R$ 
3,9047 Variação: +1,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8630 
Venda: R$ 4,0400 Variação: 
-0,07% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,03% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.202,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,10% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,500 
Variação: +0,67%.

bro) Cotação: R$ 3,8910 Variação: 
-0,47% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,1514 Venda: US$ 1,1515 
Variação: +0,28% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4690 Venda: R$ 
4,4710 Variação: +0,07% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4230 Ven-
da: R$ 4,6600 Variação: +0,06%.

Futuro: -0,66% Pontos: 83.200 
Máxima (pontos): 83.645 Míni-
ma (pontos): 82.020. Global 40 
Cotação: 781,775 centavos de 
dólar Variação: +2,74%.

“Não podemos 
negar-lhes
o direito de
serem jovens... 
E tolos”. 
Carlos Heitor Cony (1926/2018)
Escritor brasileiro

direito e a vontade do outro 
também escolher, o nome 
disso é democracia. Apelo é 
para que clima seja festivo 
que não seja de confl ito, de 
tentativa de macular e fraudar 
o pleito”, concluiu (AE).

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jung-
mann, afi rmou ontem 

(4), que 280 mil agentes pú-
blicos das polícias estaduais 
e municipais e de órgãos fe-
derais vão atuar para garantir 
a segurança da população na 
eleição deste ano. A afi rmação 
do ministro foi durante a inau-
guração do Centro Integrado 
de Comando e Controle da 
Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública.

Sediado em Brasília, na 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), o Centro possui re-
presentantes de todos os 
Estados e vai centralizar e 
coordenar as informações e 
ações relacionadas à seguran-

 Jungmann: 280 mil agentes 
de segurança vão garantir 
tranquilidade nas eleições

ça pública durante as eleições. 
Essas informações vão nortear 
a atuação das polícias militares 
e civis dos Estados e, também, 
das guardas municipais. Além 
desses órgãos, as Forças Ar-
madas também atuarão para 
garantir a segurança do trans-
porte das urnas eletrônicas e 
nas localidades onde foi soli-
citado o reforço de segurança 
pelo TSE.

“Efetivo de 280 mil homens e 
mulheres estarão participando 
dessa ação de escala nacional 
de garantir a tranquilidade e a 
paz e o respeito a vontade dos 
eleitores de escolher aqueles 
que vão dirigir o País nos 
próximos 4 anos”, explicou 
Jungmann. De acordo com ele, 

somente nesta semana a PRF 
registrou quatro ocorrências. 
Embora atue na repressão a 
esses casos, a PRF encaminha 
as autuações à Justiça Eleitoral 
que depois repassa à Polícia 
Federal que é a responsável 
por investigar possíveis crimes 
eleitorais.

Questionado sobre a possibi-
lidade de confrontos causados 
pela polarização da disputa 
pela Presidência da República, 
Jungmann afi rmou que até o 
momento a área de inteligência 
do Ministério da Segurança não 
recebeu informações desse 
tipo. “Até agora nossa área de 
inteligência não nos trouxe 
nenhum informe sobre isso 
(violência). Evidentemente, 

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, fala sobre o Centro Integrado de

Comando e Controle, no Setor Policial Sul, em Brasília, para as Eleições 2018.

eleição é uma grande festa 
democrática, às vezes existe 
alguns problemas que acon-
tecem, isso é normal”, disse o 
ministro.

Jungmann afi rmou que espe-
ra que os eleitores respeitem o 

espírito democrático da eleição, 
mas que as forças de segurança 
estarão prontas para reprimir 
qualquer tentativa de fraudar 
o pleito. “A gente espera que 
cada um faça a escolha do seu 
representante e que respeite o 

Nota Fiscal Paulista
Já estão disponíveis para consulta 

no site da Nota Fiscal Paulista os 
bilhetes eletrônicos para o sorteio 
do mês de outubro. Os consumi-
dores participantes do programa 
podem acessar o endereço (www.
nfp.fazenda.sp.gov.br) e conferir os 
números com que irão concorrer na 
119ª extração, que distribuirá R$ 6,7 
milhões em 655 prêmios. Foram ge-
rados 80.358.585 bilhetes eletrônicos 
que concorrerão aos 600 prêmios no 
valor total de R$ 5,7 milhões.

A venda de veículos novos no 
país foi de 213.339 unidades em 
setembro, crescimento de 7,1% 
na comparação com o mesmo 
mês no ano passado, de acordo 
com dados divulgados ontem (4) 
pela Anfavea. O levantamento 
leva em consideração veículos 
leves, caminhões e ônibus. Em 
relação a agosto, houve queda já 
esperada de 14,2%, devido ao nú-
mero reduzido de dias úteis (qua-
tro dias a menos). O acumulado 
de janeiro a setembro, registrou 
aumento de 14% em relação ao 
mesmo período de 2017.

Foram produzidos, em setem-
bro, 223.115 mil veículos, o que 
representa queda de 6,3% sobre 
setembro de 2017, refl exo da 
retração nas exportações para 
a Argentina, que passa por crise 
econômica. De acordo com An-
tonio Carlos Megale, presidente 
da Anfavea, as montadoras têm 
ajustado a produção conforme 
a redução de exportações. Na 
comparação com agosto, houve 
queda de 23,5%.

A exportação registrou que-
da de 34,5% em setembro na 
comparação com o mesmo mês 
em 2017. Em relação a agosto, 
a redução foi de 29,7%. No 
acumulado do ano, a queda foi 
de 8% em relação ao mesmo 
período de 2017. A Argentina, 
que antes respondia por 70% 

Foram produzidos

223.115 mil veículos.

No aniversário de 30 anos da 
Constituição Federal, o presi-
dente Michel Temer (MDB) 
afi rmou, em entrevista à NBR, 
que é necessário preservar a 
democracia e impedir retroces-
sos. Ele ressaltou que a “âncora 
da democracia é a soberania 
popular. A autoridade é o povo”.

“O que nós precisamos tomar 
cuidado é para não retroceder, 
não regredir, não voltar atrás. 
Nenhum retrocesso é permi-
tido. Acho que temos essa 
democracia muito solidifi cada 
e, claro, comporta eventuais 
melhorias, mas isso é o tempo 
que vai dizer, porque 30 anos 
são quase nada para uma 
Constituição.”

O presidente aproveitou 
a entrevista para destacar a 
importância das eleições e do 
voto. “No domingo, vamos ter 
a manifestação daquele que é 
dono do poder [o povo]”, disse. 
“Não deixe de lutar. Ao dar 
seu voto, você está dando uma 
procuração para cuidar da sua 
grande casa, que é seu país, 
isso a Constituição brasileira 
assegurou”,

Ao relembrar o período da 
Assembleia Constituinte, Te-
mer se emocionou. Ele disse 
que, na época, pensou: “Vou 
participar de um momento 
que vai fi car na história”. O 

Presidente Michel Temer.

Pelo sétimo mês seguido, a 
caderneta de poupança con-
tinuou a atrair o interesse dos 
brasileiros. Em setembro, a 
captação líquida – depósitos 
menos retiradas – somou R$ 
8,54 bilhões, informou ontem 
(4) o Banco Central. O resul-
tado é o melhor para meses de 
setembro desde o início da série 
histórica, em 1995.

No acumulado do ano, a 
poupança continua registran-
do desempenho positivo. De 
janeiro a setembro, a caderneta 
teve captação líquida de R$ 
25,5 bilhões. Esse foi o melhor 
resultado para o período desde 
2013, quando a aplicação tinha 
registrado captações líquidas 
de R$ 48,95 bilhões nos nove 
primeiros meses do ano.

Até 2014, os brasileiros depo-
sitavam mais do que retiravam 
da poupança. Naquele ano, as 
captações líquidas chegaram a 
R$ 24 bilhões. Com o início da 
recessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 
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Brasília - Durante sessão de 
homenagem aos 30 anos da 
Constituição Federal, o pre-
sidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, disse ontem (4), que a 
função primária de uma Cons-
tituição cidadã é ecoar os gritos 
do “nunca mais a escravatura”, 
“nunca mais a ditadura”, “nunca 
mais o fascismo e o nazismo”, 
“nunca mais o comunismo”, 
“nunca mais o racismo” e “nunca 
mais a discriminação”, em cita-
ção a uma fala do jurista José 
Gomes Canotilho.

“O jogo democrático traz 
incertezas, a grandeza de uma 
nação é exatamente se inserir 
neste jogo democrático e ter a 
coragem de viver a democra-
cia”, discursou Toffoli. “Temos 
como guia, como farol este 
nosso pacto fundante, a aniver-
sariante de 88 (em referência 
ao ano da Constituição) e nós, 
o Supremo, cada um de nós, 
somos e seremos os garantes 
deste pacto. Sofrendo e, muitas 
vezes até chorando, a amare-
mos para sempre”, completou.

Na última segunda-feira, 
durante debate realizado na 
Faculdade de Direito da USP, 

Presidente do STF,

ministro Dias Toffoli.

Antonio Cruz/ABr
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São Paulo - O Instituto In-
ternacional de Finanças (IIF), 
formado pelos 500 maiores 
bancos do mundo, com sede em 
Washington, cortou a projeção 
de crescimento do PIB do Brasil 
em 2018, de 2,7%, previstos 
em relatório divulgado em 
abril, para 1,1%. Em 2019, 
a estimativa baixou de 2,8% 
para 2,2%. A elevada incerteza 
com as eleições e a crise na 
Argentina são os dois principais 
fatores que justifi cam o corte 
da estimativa, de acordo com 
relatório divulgado ontem (4).

“A eleição muito disputada 
tem gerado dúvidas nos in-
vestidores sobre continuidade 
das reformas”, afi rma o chefe 
da área de análise da América 
Latina do IIF, Martín Castella-
no, no relatório. A crescente 
chance de um segundo turno 

Formado pelos 500 maiores bancos do mundo, o IIFcortou a 

projeção de crescimento do PIB do Brasil.

D
C

Instituto Internacional de Finanças 
corta projeção do PIB do Brasil

Se houver continuidade de 
política, o PIB deve se acelerar 
em 2019, ressalta o documento.

Não se pode descartar um 
cenário em que o próximo 
presidente seja incapaz de 
implementar as reformas, so-
bretudo as mais impopulares, 
como a da Previdência, alerta 
o IIF. O fracasso em estabilizar 
a expansão da dívida pública 
pode rapidamente deteriorar 
a confi ança de investidores, 
empresários e consumidores 
e levar à alta de juros, preju-
dicando o crescimento

Pelo lado positivo, o IIF des-
taca que o Brasil tem infl ação 
sob controle, baixo déficit 
na conta corrente e patamar 
pequeno de dívida do governo 
em moeda estrangeira, além 
de elevado volume de reservas 
internacionais (AE).

polarizado, entre o candidato 
de esquerda Fernando Haddad 
e de direita, Jair Bolsonaro, 
contribui para aumentar ainda 
mais a incerteza sobre o cenário 
brasileiro para os próximos 
meses.

O IIF destaca que os temores 

dos agentes sobre as reformas, 
sobretudo a fi scal, aumentam 
quando se considera que o 
sistema político brasileiro é 
muito fragmentado, o amplo 
descontentamento com os par-
tidos políticos mais tradicionais 
e uma economia enfraquecida. 

‘Nunca mais a 
ditadura, o fascismo, o 

comunismo e o nazismo’

Toffoli disse que prefere defi -
nir a tomada de poder pelos 
militares em 1964 como um 
“movimento”. “Não foi um 
golpe nem uma revolução. Me 
refi ro a movimento de 1964”, 
afi rmou na ocasião. Mais cedo, 
na mesma sessão solene de 
homenagem à Constituição, o 
presidente nacional da OAB, 
Claudio Lamachia, disse que 
teme o ambiente extremista des-
tas eleições, mas ressaltou que o 
antídoto ao extremismo sempre 
será a Constituição (AE).

Anfavea: vendas de veículos 
cresceram 7,1% em setembro

das exportações brasileiras, 
caiu para 50% no mês passado. 
O Chile aumentou em 22% as 
importações do Brasil.

O presidente da Anfavea 
afi rmou que a economia está 
descolada do cenário eleitoral 
brasileiro. “Temos muito mais 
incertezas no campo político 
que econômico”, disse. Os 
indicadores macroeconômicos 
são positivos, com a taxa de 
juros e a infl ação estáveis, e 
há oferta de crédito em cresci-
mento pelos principais bancos. 
“Todos esses fatores nos levam 
a ter uma visão mais otimista”, 
concluiu (ABr).

“Precisamos tomar cuidado é 
para não retroceder”

presidente ressaltou que há 
30 anos, discutir alguns temas 
“não era fácil” e em busca do 
consenso, todos se sacrifi caram 
trabalhando incansavelmente. 
“Um ano e meio que se traba-
lhava dia e noite, inclusive nos 
fi ns de semana”.

Ao destacar o legado da Cons-
tituição, Temer foi categórico: 
seu perfi l cidadão. “Foi um 
trabalho que participou toda a 
sociedade. Quando se fala em 
Constituição Cidadã é porque 
ela trouxe para seu escrito as 
tendências da sua sociedade, 
acabou abrigando todos os 
setores da sociedade” (ABr).

Poupança: melhor captação 
da história para setembro

retirar dinheiro da caderneta 
para cobrirem dívidas, num 
cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 
foram sacados da poupança, 
a maior retirada líquida da 
história. Em 2016, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 40,7 bilhões. A tendência 
inverteu-se em 2017, quando 
as captações excederam as 
retiradas em R$ 17,12 bilhões.

Nos 12 meses terminados 
em setembro, a poupança 
rendeu 4,5%. O IPCA-15, que 
funciona como uma prévia da 
infl ação ofi cial, acumula 4,28% 
no mesmo período. Hoje (5), o 
IBGE divulga o IPCA cheio de 
setembro (ABr).
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Sem documento não 

passa na fronteira. 

As autoridades são 

irredutíveis, contra 

qualquer pessoa que 

queira entrar no país 

sem passaporte.

Não levam em considera-
ção se o recém chegado 
está ou não vivendo em 

estado de penúria. A magreza 
do homem, sua pele esturrica-
da pelo sol, quase sem cabelo, 
não comovem os que têm como 
missão de fi scalizar todos que 
chegam. Se o governo de onde 
vem o homem é uma democra-
cia ou não, se condena oposi-
tores à morte, se reprime com 
violência as manifeatações 
populares e se os chefes atuais 
tem o apoio do exército, nada 
disso interessa. Nada justifi ca 
a chegada do homem. 

Ainda que o governo local 
tenha aberto as portas à ele e 
divulgado que é do interesse 
do páis que ele seja recebido 
e abrigado em um lugar de 
honra na capital. O imigrante 
não se mexe. Não foi de sua 
iniciativa a viagem e por isso 
não se incomoda o que falem 
dele. Para ele nada importa, 
nem a opinião dos burocratas 
sobre sua origem e sua do-
cumentação. Afi nal há muito 
tempo não faz outra coisa se 
não observar os rostos e escu-
tar os comentários que fazem 
sobre ele e seu povo.

O movimento de imigrantes 
ganhou contornos políticos. Os 
partidos de direita, contrários 
a dar abrigo a eles se fortalece-
ram. O recém chegado vem da 
África. Mais uma razão para se 
fazer uma checagem rigorosa 
de sua vida e saber se já tem 
passagem garantida para voltar 
para lá. Ao contrário de milha-
res de patrícios que vieram por 
mar, uma boa parte morreu 
afogada, o homem chegou de 
avião. 

Quem pagou a passagem 
uma vez que sua aparência é de 
um velhíssimo mendigo, com 
roupas em farrapos e um ar de 
desespero? Os burocratas não 
entendem porque já  se formam 
fi las para comprar ingressos 
para vê-lo. Só podem ser de-
fensores dos direitos humanos, 
gente que  não se  cansa de des-

viar dinheiro do governo para 
socorrer imigrantes doentes e 
abatidos que procuram o páis 
para fugir da fome e do terror. 

Uma verifi cação mais acu-
rada descobre que o recém 
chegado tinha bens como vasos 
e outros objetos de ouro e prata 
e na sua declaração de bens 
consta até mesmo uma carrua-
gem. Consta que era poligâmi-
co e que suas mulheres haviam 
sido enterradas vivas ao lado 
de seus animais de estimação. 
Ainda assim ele foi recebido 
com pompa e circunstãncia 
pelo presidente. Os burocratas 
não se conformavam.

Mais do que a recepção 
de um imigrante, o governo 
preparou uma grande parada 
militar , uma vez que é desta 
forma que se recebe um chefe 
de estado convidado. Sim, ele 
foi convidado e não veio de 
livre e exponstânea vontade. 
No seu passaporte consta o 
nome Ramsés II, nacionalidade 
egípcia, data do nascimento 
1303 a.C, fi liação família real; 
profi ssão rei de um império 
africano. 

O recém chegado  foi levado 
para a França para tratamento 
de saúde. Afi nal tinha 90 anos 
de idade quando foi diagnosti-
cado com má circulação. Um 
exame mais apurado identifi -
cou várias fraturas mal curadas 
e a ameaça de um ataque de 
bactérias que poderia compro-
meter todo o corpo de Ramsés 
II. Bom estão está explicado 
responderam os mal humora-
dos burocratas da imigração. 

Não era um qualquer que 
chega cheio de trapos e pen-
durado de fi lhos para usufruir 
da rede de saúde e educação 
paga pelos cidadãos do páis. 
Por isso foi recebido com 
pompa e circunstância quando 
desembarcou no aeroporto de 
le Bourget e foi levado em carro 
blindado até as salas frias do 
museu francês. 

Afi nal a amizade entre os 
dois povos era tão antiga, 
desde quando um general 
francês obsevou as pirâmides  
egípcias e  disse: “Do alto des-
sas pirâmides, 40 séculos vos 
contemplam”. Foi Napoleão 
Bonaparte.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News , tv aberta em 

multiplataforma.
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Uma mulher tem chamado 
a atenção dos britânicos e da 
National Crime Agency (NCA) 
recentemente. Misteriosa, ela 
gastou mais de 1,5 milhão de 
libras esterlinas por ano, du-
rante 10 anos, na Harrods, uma 
das mais caras e famosas lojas 
de departamento do mundo. 

Além disso, ela ainda viaja 
de avião privado, gasta 150 mil 
libras esterlinas em joias em um 
dia, e passeia com 35 cartões de 
crédito na bolsa. 

Até o momento, tudo que se 
sabe é que ela é mulher de um 
ex-bancário estrangeiro e que 
tem mais de 22 milhões de libras 
esterlinas em propriedades no 
país, bem como uma casa de 7 
milhões de libras em Londres. 
A agência britânica que se 
ocupa de crimes econômicos 
quer saber como essa mulher 
conseguiu se tornar tão rica. 
Lavagem de dinheiro? Fundo 
de investimento privado em 
paraísos fi scais? As hipóteses 
levantadas são várias.

Para não ser obrigada a contar 
o seu segredo, a mulher fez 
um requerimento à Suprema 

Suspeita deverá explicar a origem do dinheiro às autoridades.

A busca pelo ângulo ideal em 
uma selfi e matou ao menos 259 
pessoas entre os anos de 2011 e 
2017, de acordo com um estudo 
realizado por pesquisadores 
da Journal of Family Medicine 
and Primary Care. A pesquisa, 
republicada pela Biblioteca Na-
cional de Medicina nos Estados 
Unidos, aponta que a maioria 
das mortes ocorreu em cumes 
de montanhas, prédios altos e 
em lagos. 

Dentre as causas mais co-
muns de morte, estão o afoga-
mento, acidentes de trânsito 
e quedas. No entanto, morte 
por animais, choques elétri-
cos e fogo também aparecem 
constantemente no relatório. 
Gavin Zimmerman, de 19 anos, 
caiu de um penhasco em New 
South Wales, na Austrália, e 
morreu em julho enquanto 
tirava selfi es. Tomer Frank-
furter também morreu pela 
mesma causa, em setembro do 
ano passado, após cair de 250 
metros no Parque Nacional de 
Yosemite, nos EUA.

Esse compilado de notícias foi 
a principal fonte do estudo, já 

Afogamento e acidente de 

trânsito são principais

causas de morte.

Horário 
de verão 

começa no 
dia 18 de 
novembro

A um mês das provas do 
Enem, o governo federal 
adiou o início do horário 
de verão para o dia 18 de 
novembro. A data fi nal para 
o horário de verão foi man-
tida para o terceiro domingo 
de fevereiro de 2019. Nas 
redes sociais, o ministro da 
Educação, Rossieli Soares da 
Silva, comemorou a mudan-
ça. “Candidatos terão mais 
tranquilidade para fazer as 
provas! Caso o horário de 
verão iniciasse no primeiro 
dia de provas do Enem, 
como estava previsto, muito 
provavelmente acarretaria 
prejuízos aos participantes”.

O pedido para mudar o 
início do horário de verão foi 
encaminhado pelo Ministério 
da Educação à Presidência 
da República. As provas do 
Enem estão marcadas para 
os dias 4 e 11 de novembro 
em todo o país. A previsão é 
de que 5,5 milhões de estu-
dantes participem.

No início do horário de 
verão, os relógios devem ser 
adiantados em uma hora. O 
horário é adotado nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul 
e o Distrito Federal.

Normalmente, a mudan-
ça de horário ocorre em 
outubro, mas no fi nal do 
ano passado, o presiden-
te Michel Temer assinou 
decreto adiando o início 
para novembro. Também 
houve uma discussão em 
torno da mudança de datas 
em decorrência do período 
eleitoral – o primeiro turno 
é no próximo domingo, 7, e 
o segundo dia 28 (ABr).

O Índice de Medo do Desem-
prego caiu 2,2 pontos percen-
tuais em setembro, na com-
paração com junho, e fi cou 
em 65,7 pontos. O indicador, 
que é 2 pontos inferior ao de 
setembro de 2017, está muito 
acima da média histórica, de 
49,7 pontos. A informação é da 
pesquisa trimestral divulgada 
ontem (4) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O indicador varia de zero a 
100 pontos. Quanto maior 
o índice, maior o medo do 
desemprego.

A maior queda foi no Sudes-
te – o índice caiu 5,8 pontos 
entre junho e setembro e 
reverteu o aumento de 4,8 
pontos registrado entre março 
e junho. Mesmo assim, o medo 
do desemprego no Sudeste, 
que atingiu 64 pontos, é o 
segundo maior do país. Os 
moradores do Nordeste são 
os que têm mais medo do 
desemprego. Naquela região, 
o índice alcançou 73,1 pontos 
em setembro, valor que é 1 
ponto menor que o de junho.

O indicador está muito acima da média histórica,

de 49,7 pontos.

Na lista, estão a fi lariose 
linfática, a oncocercose, 
a helmintíases transmi-

tidas pelo solo, a tracoma e a 
esquistossomose.

De acordo com a entidade, 
esse é o terceiro ano consecu-
tivo que o marco é alcançado. 
“Entregar mais de 1 bilhão de 
tratamentos todos os anos en-
volve a gestão de medicamentos 
anti-helmínticos [drogas utili-
zadas no tratamento de para-
sitoses] e antibióticos doados 
pela indústria farmacêutica”, 
destacou a OMS.

A distribuição dos tratamen-
tos envolveu, ao todo, 170 car-
regamentos de 1.889 toneladas 
a 80 países. Dados da entidade 
mostram que campanhas desse 
modelo levaram à eliminação 
da fi lariose linfática, também 

Milhões se benefi ciem de campanhas de tratamento em larga 

escala cuidadosamente planejadas.
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OMS: 1 bilhão de pessoas 
são tratadas contra 

doenças negligenciadas
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo foram medicadas em 2017, para se proteger de pelo menos uma das cinco principais doenças 
tropicais negligenciadas que possuem tratamento preventivo atualmente

como problema de saúde pú-
blica, no Camboja, em Gana, 
no Irã, na República Demo-
crática Popular do Laos, no 
México, no Marrocos, no Nepal 
e em Omã. Já a oncocercose, 
também chamada de cegueira 
dos rios ou mal do garimpeiro, 
foi eliminada na Colômbia, no 
Equador, na Guatemala e no 
México.

“Uma melhor coordenação, 
fornecimento e entrega têm 
sustentado o progresso na 
implementação de programas 
de eliminação de doenças, 
contribuindo para a cobertura 
universal da saúde, permitin-
do que milhões de pessoas se 
benefi ciem de campanhas de 
tratamento em larga escala 
cuidadosamente planejadas”, 
concluiu a OMS (ABr).

conhecida como elefantíase, 
no Camboja, nas Ilhas Cook, 
no Egito, nas Maldivas, nas 
Ilhas Marshall, no Sri Lanka, na 

Tailândia, no Togo, em Tonga e 
em Vanuatu.

O tracoma ou conjuntivite 
granulomatosa foi eliminado, 

Medo do desemprego 
diminui, diz CNI

No Sul, o medo do desem-
prego aumentou para 62,7 
pontos em setembro e está 
0,8 ponto acima do registrado 
em junho. Com isso, o medo 
do desemprego na região está 
acima do verifi cado no Norte/
Centro-Oeste, onde o índice 
subiu 2,3 pontos entre junho 
e setembro e alcançou 60,9 
pontos. O levantamento tam-
bém mostra que o Índice de 
Satisfação com a Vida subiu 

para 65,9 pontos em setem-
bro e está 1,1 ponto acima do 
verifi cado em junho. Mesmo 
assim, o indicador continua 
abaixo da média histórica de 
69,7 pontos.

O indicador varia de zero a 
100 pontos. Quanto menor o 
indicador, menor é a satisfa-
ção com a vida. Esta edição da 
pesquisa ouviu 2 mil pessoas 
em 126 municípios entre 22 e 
24 de setembro (ABr).

Estudo mostra que 259 
pessoas já morreram 

tirando selfi e

que “selfi e” nunca está inscrita 
como causa da morte. Diante 
disso, os pesquisadores creem 
que o real número de mortes 
possa ser maior. Em 2011, 
foram registradas somente 
três mortes por selfi es, mas o 
número subiu para 98 em 2016, 
e 93 em 2017.

Os estudiosos descobriram 
ainda que mortes relacionadas 
a selfi es são mais comuns na 
Índia, Rússia, Estados Unidos 
e Paquistão, e 72,5% das víti-
mas são homens. “Acidentes 
de carro por estarem posando 
para selfi es são relatados como 
morte por acidente de trânsito”, 
observou o estudo (ANSA).

Londres investiga mulher
que gasta 16 milhões na Harrods

Corte, mas perdeu a causa. 
Os juízes ordenaram que ex-
plique de onde vem a fortuna, 
concedendo-lhe anonimato até 
a conclusão do inquérito. Se-
gundo rumores, o seu cônjuge 
é russo e ex-presidente de um 
banco muito importante fora 
da União Europeia, mas agora 

está cumprindo pena de 15 
anos de cárcere por fraude e 
apropriação indébita. 

Se a mulher, enfi m, não for 
capaz de demonstrar a origem 
das suas riquezas, ela corre 
o risco de ter todas as suas 
propriedades apreendidas 
(ANSA).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
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A - Vale Amigo MCB
O Museu da Casa Brasileira lança o programa ‘Amigos do MCB’, com o 
objetivo de arrecadar recursos e aproximar ainda mais o público das 
atividades oferecidas pela instituição, que se dedica à preservação 
e difusão da cultura material da casa brasileira. O programa oferece 
entrada gratuita e ilimitada ao Museu durante o período de um ano, 
visitas especiais com os educadores e descontos na Livraria Cultura, 
no Teatro Aliança Francesa, no curso de francês da Aliança e na loja de 
chocolates fi nos Pati Piva. Para fazer parte ou presentear alguém com 
um ‘Vale Amigo MCB’ basta acessar o site (www.mcb.org.br). 

B - Conformidade Fiscal
O Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte (Codecon) em parceria 
com a FecomercioSP realiza, no próximo dia 9 (terça-feira), o 2º Con-
gresso Codecon. O evento será realizado na sede da Federação, das 8h 
às 13h. Além de ressaltar as ações do Conselho e debater a forma como a 
Entidade pode atuar em relação à tributação e à defesa do contribuinte, 
os especialistas vão discutir os impactos do programa “Nos Conformes” 
para os empresários. O Codecon elabora, coordena e executa a política 
estadual de proteção dos contribuintes do Fisco, além de orientar e o 
encaminhar reclamações relacionadas a tributos. Inscrições pelo site: 
(https://bit.ly/2NILazO). 

C - Vagas de Trainee
A maior varejista de material de construção do país lança seu programa 
Trainee de Gestão e Comércio 2019. São 50 vagas para quem quer tra-
balhar em uma das 41 lojas da Leroy Merlin distribuídas em 11 estados. 
É voltado a estudantes recém-formados, para graduados entre 2014 e 
dezembro de 2018. São aceitos todos os cursos com exceção de áreas 
de saúde. As inscrições estão abertas no site (www.leroymerlin.com.
br) e o processo seletivo está dividido em cinco etapas, terminando em 
dezembro com contratação a partir de janeiro de 2019. 

D - Cidade Matarazzo 
O grupo de Novos Empreendedores do Secovi-SP realiza na próxima 
quarta-feira (10), a mesa redonda “Cidade Matarazzo, um mundo à 

parte”, com participação do engenheiro Maurício Linn Bianchi, que 
falará sobre o novo modelo da construção civil e do desafi o de coor-
denar este projeto complexo, com edifícios tombados, projetados a 
partir de 1904 e restaurados pelo Groupe Allard. Programada para 
ser inaugurada em 2019, é um espaço de 30 mil m² localizado na Al. 
Rio Claro, no coração da Av.Paulista, onde funcionou o Hospital e 
Maternidade Matarazzo. O projeto dará lugar a um empreendimento 
mix-used. Interessados podem se inscrever pelo tel. (11) 5591-1306 
ou (www.secovi.com.br).

E - Mercado de Trabalho
Em dez meses de funcionamento, a ‘Escola do Trabalhador’ já recebeu 
112.029 matrículas e qualificou 13.546 pessoas no estado de São 
Paulo. No total, são 77.549 alunos inscritos, matriculados em um 
ou mais cursos disponíveis na plataforma. São 24 cursos divididos 
em 12 eixos temáticos, focados nas necessidades do mercado de 
trabalho. Os cursos gratuitos podem ser acessado de qualquer no 
endereço (http://escoladotrabalhador.gov.br). Não há pré-requisito 
para cursá-los e nem escolaridade mínima exigida. Cada curso 
dura cerca de 40 horas, tempo estimado como necessário para o 
trabalhador cumprir todas as tarefas.  Ao final de cada curso, os 
trabalhadores passam por uma avaliação para receber o certificado 
de conclusão da Universidade de Brasília. 

F -  Original House 
A partir deste sábado (6), na Rua Bento Frias, 223, Pinheiros, começa 
a funcionar a ‘Smirnoff Ice Original House’, programação que vai até o 
próximo dia 21, aos sábados e domingos, com acesso gratuito e exclusivo 
para maiores de 18 anos mediante cadastro na lista disponibilizada no 
site (www.iceoriginalhouse.com.br). É um projeto inédito criado para 
promover o relançamento da bebida com o sabor original e celebrar 
os movimentos icônicos dos anos 90/2000, que continuam em alta. O 
evento levará conteúdos e ativações alinhadas ao conceito original da 
marca, por meio de uma agenda repleta de experiências ao público, 
que incluem muita música, gastronomia, arte e design em festas que 
começam as 15h e terminam às 22h.

G - Estudos em Gerontologia 
Nos próximos dias 23 e 24, acontece a VI Jornada de Estudos em Geron-
tologia da UFSCar. O tema central é “Diálogos sobre inovação social e 
velhice”, e o evento é aberto a profi ssionais, estudantes, pesquisadores e 
a todo o público interessado, com inscrições  gratuitas. Objetiva promover 
refl exões e disseminar conhecimento sobre inovação social na velhice no 
contexto da promoção do envelhecimento ativo, explorando dimensões 
do trabalho, tecnologia, saúde, esporte, lazer, arte e cultura. Também 
proporcionar espaços de refl exão sobre Gerontologia entre profi ssionais 
de diversos segmentos, gestores e a comunidade local. Mais informações 
em: (www.observatorioenvelhecimentoativo.ufscar.br). 

H - Tecnologias Inovadoras
A 20ª edição do Futurecom – maior e mais importante evento de tecnologia 
e telecomunicações da América Latina, que será realizado entre os próximos 
dias 15 e 18, no São Paulo Expo,  promoverá uma ampla discussão sobre as 
tecnologias que têm seu impacto fortemente ampliado em um mundo hi-
perconectado sob um crescente “tsunami” de dados. Painéis e estandes dos 
expositores trarão soluções disruptivas essenciais à nova economia baseada na 
transformação digital. Um dos destaques é a Anny, primeira robô humanoide, 
que simula habilidades e conversas, assim como desempenhar funções de 
secretária, recepcionista e até mesmo acompanhante de idosos e pessoas 
com necessidades especiais. Mais informações em: (www.futurecom.com.br). 

I - Bastidores do Escritor
Você tem vontade de escrever um livro? Tem ótimas idéias, mas não sabe 
como executá-las? Sonha em ter seu livro publicado por uma editora e 
conquistar o reconhecimento do público? No curso “Os Bastidores de 
um Best Seller”, os segredos e bastidores de um sucesso com Anderson 
Cavalcante, editor bem-sucedido, responsável por projetos editoriais de 
autores como: Paulo Coelho, Gustavo Cerbasi, Padre Fábio de Melo, Flávio 
Augusto da Silva, Super Nanny, Walcyr Carrasco, entre outros. O curso 
acontece nos próximos dias 23 e 24, das 9h às 17h, na Rua Sampaio Viana, 
390 - Paraíso. Saiba mais em (www.bastidoresdeumbestseller.com.br).

J - World Run
Depois de reunir mais de meio milhão de atletas ao redor do mundo nos 
últimos cinco anos, a ‘Wings for Life World Run’, corrida que acontece simul-
taneamente em diferentes países, volta ao Brasil pelo sexto ano consecutivo, 
retornando ao Rio de Janeiro em 2019. Confi rmada para o dia 5 de maio, às 
8h (horário local), a corrida já passou por Florianópolis, em sua estreia em 
2014, por Brasília nos três anos seguintes, e estreou na cidade maravilhosa 
neste ano. O Rio se juntará a outras cidades do mundo todo que largarão ao 
mesmo tempo, independentemente do fuso horário  As inscrições já estão 
abertas em (https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/rio-de-janeiro/). 
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Um museu custa 

caro: são especialistas 

no tema da coleção, 

conservacionistas 

e museólogos, 

administradores, 

sistema de segurança, 

limpeza, sistema contra 

incêndio e roubos, 

marketing 

Muitas vezes, o acervo 
está num prédio his-
tórico que, de antigo, 

começa a fi car estragado a pon-
to de ameaçar a integridade do 
acervo. Aos custos com prédio 
e pessoal junta-se o custo de 
preservar e digitalizar o acervo, 
o que toma tempo e dinheiro.

Poucas empresas brasileiras 
querem gastar seu dinheiro 
com museus - e quando o fa-
zem, é com museus específi cos, 
com peças atrativas ao grande 
público. 

Para a ciência, uma ossada 
de dinossauro e o fóssil de um 
ser unicelular tem igual impor-
tância, mas, para o público, 
somente a grande peça chama 
a atenção. Nem sempre o povo 
sabe a importância que está na 
pequena peça. Um documento, 
uma foto, uma série de insetos 
aparentemente sem importân-
cia podem ser estudadas no 
futuro graças a museus que 
atraem poucas pessoas, mas 
cientistas e especialistas.

Museus podem e devem 
cobrar entrada e ter lojas com 
materiais à venda. Ele deve se 
tornar fonte de propagação do 
conhecimento. Ocorre que a 
função primária dos museus 
é gerar conhecimento, curio-
sidade, ensino, pesquisa - que 
não têm efeito imediato e 
não geram, necessariamente, 
lucro. 

O Museu do Louvre, em 
Paris, é gerido por dinheiro 
público, por pagamento de 
visitantes com ingressos, por 
arrecadação junto a empresas 
e com mecenas que ajudam 
as artes. Ele nos mostra que, 
a despeito das fl utuações de 
mercado, do gosto popular, de 

obras mais famosas ou menos 
e da opinião de grupos sociais, 
mantém todas as peças - e 
o faz com a certeza de que 
aquele museu vai se manter 
aberto por sustento principal 
da instituição mais duradoura: 
o Estado.

Assumindo essa tese de que 
a principal função do museu 
não é gerar lucro, sua moneti-
zação excessiva é mais nociva 
que benéfi ca. Sem o Estado, 
somente as peças caras, famo-
sas e atrativas fi carão sendo 
cobiçadas pela iniciativa pri-
vada, provocando o desmonte 
da estrutura cultural do país, 
restando aos acervos menores 
e sem atrativo desaparecerem 
ou serem saqueados pelos ricos 
para suas coleções privadas.

Se o debate for marcado 
pelo preconceito ideológico 
entre o privado e o público, 
ele será um debate pobre, 
marcado pela ideologia cega 
do anti-estatismo atual e pela 
manutenção de um Estado 
isolado das questões eco-
nômicas da administração 
contemporânea. Talvez o que 
o Estado precise é de uma 
visão ampla dos museus, com 
investimentos pesados na área. 
Tire-se a pensão das fi lhas dos 
militares solteiras, os privilé-
gios dos juízes ou a isenção 
de cobranças de impostos de 
grandes instituições fi nancei-
ras e temos amplos recursos 
para a cultura e arte.

O que não podemos deixar 
é a rapinagem dos fundos pú-
blicos para museus privados; 
ou a apropriação de materiais 
artísticos públicos por empre-
sários que acham que os lucros 
devem ser seus, mas, quando 
os problemas aparecem, o 
Estado deve fi nanciar as mu-
danças estruturais. Isso seria 
manter o patrimônio em perigo 
e isentar grandes empresas de 
impostos, selecionando onde 
e quando investir, de acordo 
com interesses que não são 
artísticos ou científi cos.

 
(*) - Historiador e mestre em História 

pela UFPR, é professor de História
da Arte e de História das

Relações Internacionais da
Universidade Positivo.

Marcos Dias de Araújo (*)

Escola oferecerá bolsas de estudos para alunos formados na 

rede pública estadual.

A conceituada escola fran-
cesa de gastronomia Le Cor-
don Bleu inaugurou ontem 
(4) sua unidade no Rio de 
Janeiro. A sede carioca de 
dois andares fi ca em Botafo-
go, conta com seis cozinhas 
profi ssionais e um restau-
rante de aplicação. Presente 
em países como Inglaterra, 
Japão e Estados Unidos, a Le 
Cordon Bleu Rio é a segunda 
unidade no Brasil. A primeira 
foi inaugurada em São Paulo, 
em maio último.

A grande novidade dessa 
unidade foi a oferta de dez 
bolsas de estudos integrais a 
alunos de baixa renda da rede 
pública estadual. 

“É um somatório de for-
ças que vai possibilitar aos 
jovens que vão estudar aqui 
uma oportunidade única. É 
um curso que é caro para 
qualquer padrão do mundo 
e eles terão essa experiência 

Caiu a inadimplência 
do consumidor nos 
últimos 12 meses

A inadimplência do consumi-
dor caiu 2,8% no acumulado em 
12 meses (outubro de 2017 até 
setembro de 2018 frente aos 12 
meses antecedentes), de acordo 
com dados nacionais da Boa 
Vista SCPC. Na avaliação mensal 
com ajuste sazonal, setembro 
apresentou variação negativa de 
-4,4% frente a agosto. Quando 
comparado o resultado contra o 
mesmo mês de 2017, o indicador 
caiu 0,2%.

Regionalmente, na análise 
acumulada em 12 meses, ocorreu 
queda nas regiões Centro-Oeste 
(-3,8%), Norte (-2,8%), Nor-
deste (-2,2%), Sudeste (-2,7%) 
e Sul (-3,1%). As adversidades 
ocorridas na economia ao longo 
dos últimos anos geraram grande 
cautela nas famílias, inibindo o 
consumo e a tomada de crédito, 
contribuindo para a diminuição 
do fl uxo de inadimplência. 

Dado o ritmo lento da recupera-
ção da atividade econômica e do 
mercado de trabalho, a tendência 
de queda nos registros persiste. 
Espera-se que com a diminuição da 
desocupação e juros menores ocor-
ra uma evolução mais consistente 
na demanda por crédito, que de-
verá colaborar para a manutenção 
de um ritmo estável do estoque de 
inadimplência (Boa Vista SCPC).

Cada consumidor deve desembolsar, em média, R$ 187 com presentes.

É o que revela pesquisa 
realizada pela Confe-
deração Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) em todas 
as capitais. No ano passado, 
67% compraram presentes na 
data. Para 2018, a expectativa é 
de que o varejo movimente cer-
ca de R$ 9,4 bilhões. Diante de 
um cenário com alto índice de 
desemprego e renda achatada, 
os gastos do consumidor tam-
bém prometem ser ponderados. 

(39%) dos entrevistados pre-
tendem gastar o mesmo valor 
que o ano assado, enquanto 
24% planejam comprar menos. 
No total, cada consumidor 
deve desembolsar, em média, 
R$ 187 com presentes. A data 
representa a última festa co-
memorativa antes do Natal 
e dará sinais de como será o 
desempenho das vendas no 
fi nal do ano. “As intenções de 
compra da data servirão de 
termômetro para o fi m de ano, 
principalmente em um momen-
to que o poder de compra das 
famílias continua sendo afetado 
pelas difi culdades econômicas”, 
explica a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

O brasileiro tem cada vez mais 
smartphones. No entanto, seguin-
do a tendência de combinação de 
percepção de valor com escolhas 
econômicas, o consumidor aposta 
em planos nos quais possa con-
trolar seus gastos e manter assim 
o aparelho e todas as facilidades 
oferecidas por ele.

De acordo com o estudo ComTe-
ch, elaborado pela Kantar Worl-
dpanel, 79% da população tem um 
telefone inteligente e com várias 
funcionalidades. Os dados são do 

primeiro trimestre deste ano. No 
mesmo período de 2016, o índice 
era de 58,3%, e nos três primeiros 
meses de 2017 chegava a 70,8%.

Para usufruir de todos os be-
nefícios da telefonia móvel sem 
apelar para os pré-pagos ou pós-
-pagos, 17% da população – quase 
24 milhões de pessoas -  tem hoje 
os planos controle, aqueles em 
que há pagamento de um valor 
pré-definido mensalmente. Os 
números se referem a abril (Kantar 
Worldpanel).
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Dia das Crianças deve movimentar 
R$ 9,4 bilhões no varejo

A maioria dos consumidores (72%) deve ir às compras este ano no Dia das Crianças — em especial as 
mulheres (77%)

A principal razão para que 
haja um freio no consumo da-
queles que pretendem gastar 
menos deve-se ao orçamento 
apertado (34%), enquanto 
24% desejam economizar, 18% 
estão desempregados e por essa 
razão se veem impossibilitados 
de comprar e 9% têm outras 
prioridades de aquisição (9%), 
como carro e casa. Há ainda os 
que precisam pagar dívidas em 

atraso (8%). Embora os con-
sumidores estejam cautelosos, 
a pesquisa mostra que cerca 
de um terço (30%) pretende 
comprar dois presentes e 25% 
apenas um. 

A maioria (66%) espera 
pagar os produtos à vista e o 
dinheiro será a opção de 51% 
dos entrevistados. Em segun-
do lugar, aparece o cartão de 
crédito parcelado (34%) e em 

terceiro, o cartão de débito 
(28%). Entre os que planejam 
parcelar as compras, a média de 
prestações é de quatro parcelas. 
Os shopping centers são o lugar 
preferido dos consumidores 
para fazer suas compras (42%), 
embora 35% optem pela inter-
net, provavelmente motivados 
pela comodidade e praticidade 
de encontrar seus presentes 
(SPC Brasil/CNDL).

Escola de gastronomia é 
inaugurada no Rio

gratuitamente. Vão sair che-
fes renomados, podendo até 
ensinar para outras pessoas”, 
reforçou o governador Luiz 
Fernando Pezão.

Os bolsistas foram avaliados 
por meio de provas objetivas 
de português, matemática e de 

um teste de aptidão técnica 
aplicado pelo instituto. Os 
aprovados já foram selecio-
nados e iniciaram as aulas no 
curso Diplôme Cordotec, com 
12 meses de duração. Para não 
bolsistas, o mesmo curso custa 
cerca de R$ 40 mil (ABr).

Quase 80% dos brasileiros possuem smartphones
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O Brasil dos altos preços 
e da baixa qualidade

Neste domingo, o país 

inteiro vai para a urna 

eletrônica eleger os 

representantes políticos 

que irão governar o 

Brasil pelos próximos 

quatro anos 

Apesar do período eleito-
ral ser o momento cru-
cial para debater ideias 

e planos, muito se fala sobre 
o histórico de corrupção e da 
vida pessoal dos candidatos 
e, pouco se vê sobre o plano 
estratégico de cada candidato 
para construirmos um Brasil 
melhor.

Essa falta de planejamento 
para executar um plano de 
governo não é de hoje. Infe-
lizmente, ela é sistêmica e faz 
parte da nossa história desde 
o Brasil Império. 

Nos primeiros séculos, logo 
após o descobrimento e quan-
do ainda éramos colônia de 
Portugal, vivemos um momen-
to nomeado como ‘O Quinto’, 
que era um imposto cobrado 
pelo governo. Recebeu esse 
nome porque correspondia 
a 20%, um quinto, do metal 
extraído que era registrado 
pelas casas de fundição. Era 
um tributo altíssimo e os bra-
sileiros o odiavam tanto que 
acabaram o apelidando de “O 
Quinto dos Infernos”.

Se você concorda que no 
século XVII essa tributação era 
absurda, porque não estamos 
revoltados com o fato de hoje 
em dia pagarmos cerca de dois 
quintos de impostos em tudo 
o que produzimos e consumi-
mos? A alta carga tributária é 
uma das principais vilãs que 
impedem o desenvolvimento 
de pequenas empresas. 

Os empresários precisam 
trabalhar quatro meses por 
ano só para pagar impostos 
e, preocupados em fechar a 
conta no azul, não investem em 

melhoria de processo e quali-
dade, maquinário, capacitação 
de pessoas e etc, mantendo a 
empresa longe da inovação e 
do crescimento.

Se não bastasse a alta tri-
butação, as burocracias legis-
lativas também tomam tempo 
e recursos das empresas. Um 
levantamento feito pelo Ciesp 
aponta que uma empresa leva 
em média duas mil e seiscentas 
horas (2.600h) por ano para 
cumprir todas as práticas 
estaduais e federais. Se com-
pararmos com a Inglaterra, o 
número se torna ainda mais 
preocupante já que por lá a 
média é de cento e dezoito 
horas (118/h) por ano.

O maior problema que vemos 
no Brasil é a falta de planeja-
mento a longo prazo. De olho 
em vender o almoço para pa-
gar a janta, o empresário fi ca 
mais preocupado em apagar 
incêndios. Uma vez que não 
há planejamento e gestão de 
qualidade perde-se muito 
tempo, dinheiro, mão de obra, 
recursos, insumos e espaço 
em processos obsoletos. A 
difi culdade de liberação de cré-
dito para as PMEs investirem 
também é outra barreira que 
impede o desenvolvimento.

Estamos em um momento 
decisivo, e tenho certeza que, 
independente da polarização 
que vemos no discurso e nas 
redes sociais, todos querem um 
país mais justo, com emprego 
e liberdade competitiva. 

Mais importante do que 
assumir um lado nessa “guer-
ra”, temos que aproveitar as 
diferenças para debatermos 
sobre que país queremos ser 
nos próximos anos e, princi-
palmente, como iremos trans-
formar o sistema e participar 
da mudança daqui para frente. 

(*) - Engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP, é 

fundador da PALAS, consultoria
em gestão da qualidade. 

Alexandre Pierro (*)

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) pediu ontem (4) a 
condenação do ex-presidente 
Lula no processo envolvendo 
o terreno do Instituto Lula 
e um apartamento em São 
Bernardo do Campo. Os pro-
curadores da Operação Lava 
Jato afi rmaram que o petista 
terá que pagar R$75,4 milhões 
de multa referente ao valor 
total da porcentagem da pro-
pina paga pela construtora 
Odebrecht, de acordo com as 
investigações.

A ação penal apura se Lula 
recebeu um apartamento vizi-
nho ao dele como propina. Com 
a apresentação das alegações 
fi nais fi cou determinado que 
o ex-presidente terá que res-
ponder por corrupção passiva 
qualifi cada e lavagem de di-
nheiro. No documento, o MPF 
ainda pede que seja decretado 
o perdimento do imóvel de São 
Bernardo do Campo, investiga-
do como possível propina. 

A Força-Tarefa também pe-
diu a condenação do advogado 
de defesa do petista, Roberto 

A ação penal apura se Lula recebeu um apartamento vizinho ao 

dele como propina.
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A ex-presidente da Argentina, Cristina 
Kirchner, e seus dois filhos, Maximo 
e Florencia, estão entre os acusados 
pela justiça do país em uma ação de 
lavagem de dinheiro, evasão de divisas 
e associação ilícita no caso conhecido 
com “Los Suaces”, nome que se refere 
a uma empresa imobiliária dos Kirchner 
no sul argentino.

Segundo a investigação, o suposto 
aluguel de propriedades pela empresa 
encobriria o recebimento de propinas 

de empresários como Cristóbal López 
e Lazaro Baez, que estão presos, para 
a mandatária facilitasse processos de 
licitações de obras públicas. Os crimes 
teriam ocorrido entre 2009 e 2016 e, 
segundo as autoridades, Maximo seria 
o principal organizador do esquema, 
também integrado por Florencia.

O julgamento da ação, que tem outros 
18 réus além dos Kirchner, só deve ser 
realizado no ano que vem. Cristina é a po-
lítica com maior apoio no país para tentar 

voltar a presidência em 2019, quando o 
atual ocupante do cargo, Maurício Macri, 
tentará a reeleição.

Kirchner acumula outros sete pro-
cessos de corrupção, sobre os quais se 
declara inocente, e já chegou a comparar 
sua situação com a do ex-presidente 
Lula, que está preso em Curitiba após 
ser condenado pela operação Lava-Jato. 
Ela se considera perseguida pelo sistema 
judiciário do país, assim como Lula no 
Brasil (ANSA).

Cristina Kirchner,

ex-presidente da Argentina.
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No lançamento de progra-
mas educacionais, no Palácio 
do Planalto, o presidente 
Temer defendeu ontem (4) a 
Constituição Federal, pedindo 
inclusive um aplauso para o 
texto. A Constituição, con-
siderada o principal símbolo 
do processo de redemocrati-
zação nacional, completa 30 
anos hoje (5). Às vésperas 
das eleições, Temer ressal-
tou que o próprio processo 
eleitoral está garantido na 
Constituição. 

“Vamos exercitar um dos 
resultados máximos da Cons-
tituição de 88 que é o voto”, 
disse. “Pensar diferente é re-
velador em uma democracia. 
No domingo, vamos eleger 
a situação e a oposição.  A 
eleição elege quem governa e 
quem fi ca na oposição. Temos 
que ver isso com naturalida-
de”. Temer disse ainda que a 
Constituição uniu princípios 
liberais e princípios do so-
cialismo, ao mesmo tempo 
protegendo, por exemplo, a 
propriedade privada e garan-
tindo direitos sociais como o 

Temer falou em cerimônia alusiva aos 30 anos da Constituição.
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Analistas avaliam que o 
futuro chefe do Poder 
Executivo pode ter di-

fi culdades para negociar um 
pacote de ajuste fi scal com o 
Congresso. A União deve en-
cerrar 2018 com um defi cit de 
até R$ 159 bilhões. 

Um dos instrumentos criados 
para tentar conter o crescimen-
to das despesas é a Emenda que 
institui um teto para os gastos 
públicos. Promulgada em de-
zembro de 2016, a proposta 
foi enviada ao Congresso pelo 
presidente Michel Temer. Mas 
os candidatos à Presidência da 
República adotam posições di-
vergentes quanto à manutenção 
do teto. O diretor-executivo da 
Instituição Fiscal Independente 
(IFI), Felipe Salto, entende que 
a EC 95 “explicita o problema” 
do defi cit. 

Mas reconhece que, sozinho, 
o instrumento não é sufi ciente 
para “resolver a questão”. 

Quem derramar chorume 
(líquido liberado no apodreci-
mento do lixo orgânico) no solo 
ou em rio poderá ser punido 
com pena de um a cinco anos de 
reclusão. O projeto que insere a 
possibilidade na Lei de Crimes 
Ambientais, tramita em decisão 
fi nal na Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado.

O relator da proposta, sena-
dor Jorge Viana (PT-AC), ob-
serva que a prática já é punida 
de forma genérica pela Lei de 
Crimes Ambientais. Mas, por 
enxergar aí uma conduta “de 
alto desvalor”, concordou em 
acrescentá-la na lista de crimes 
de poluição que têm pena de 
um a cinco anos de reclusão. 

“O derrame de chorume 
por caminhões de lixo tem se 

tornado prática cada vez mais 
comum em muitos municípios 
brasileiros. O chorume é alta-
mente nocivo quando derrama-
do sem as devidas precauções, 
por contaminar o solo e os 
recursos hídricos”, afi rma Viana 
no parecer.

Apesar de considerar a emen-
da “apropriada”, já que procu-
rava não restringir a punição ao 
derramamento de chorume por 
caminhão de lixo, Viana optou 
por rejeitá-la e propor outra 
mudança no texto. Sua emenda 
eliminou a menção a “caminhão 
de lixo” do projeto, de modo a 
punir a conduta realizada por 
qualquer meio. A proposta será 
enviada direto à Câmara se não 
houver recurso para votação 
pelo Plenário (Ag.Senado).

Isenção para importações 
de até US$ 1 mil

Está em análise na Comissão de 
Legislação Participativa do Sena-
do uma sugestão de projeto para 
isentar do Imposto de Importação 
qualquer mercadoria até o valor de 
US$ 1 mil, desde que tenha sido 
importada por pessoa física. A 
sugestão legislativa, que está sob a 
relatoria de Paulo Rocha (PT-PA) 
na comissão, foi enviada ao Senado 
por um cidadão por meio do Portal 
e-Cidadania. 

O e-Cidadania permite que cida-
dãos façam sugestões de projeto  
que, se obtiverem mais de 20 mil 
apoios no portal, são enviadas para 
análise da CDH. Se forem aceitas 
pela comissão, as sugestões pas-
sam a tramitar no Senado como 
projetos de lei. A ideia da isenção 
do imposto partiu do internauta 
Felipe Carboneri, de São Paulo. 

Ele argumenta que a ampliação 
da isenção proporcionará um 
mercado mais livre e competitivo, 
integrando mais brasileiros ao 
mercado global de consumo, em 
especial ao mercado de tecnologia. 

Carboneri ainda defende que a 
medida favorecerá o desenvolvi-
mento da indústria nacional, pelo 
fato de tornar-se mais exposta ao 
mercado internacional. Hoje a Re-
ceita taxa importações cujo valor 
exceda US$ 50, ou o equivalente 
a isso em qualquer outra moeda 
(Ag.Senado).

Proventos 
integrais para 
aposentados 
por invalidez

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado retoma na 
terça-feira (9) seus trabalhos 
após o período eleitoral. Na 
pauta, audiência pública sobre 
a proposta que trata das apo-
sentadorias por invalidez. Ela 
está pronta para deliberação 
no Plenário, onde inclusive, já 
passou por uma discussão em 
primeiro turno. Concede pro-
ventos integrais ao servidor que 
ingressou no serviço público 
até 2003, se for aposentado por 
invalidez permanente, indepen-
dentemente da circunstância 
que motivou a aposentadoria.

Hoje, a Constituição impõe 
limites na concessão de pro-
ventos integrais para servido-
res aposentados por invalidez 
permanente. O benefício vale 
só pra quem ingressou no ser-
viço público até a publicação 
da Emenda Constitucional 41 
e se aposentar nas seguintes 
condições: fi car inválido por 
acidente ocorrido em serviço ou 
contrair moléstia profi ssional 
ou doença grave, contagiosa 
ou incurável. 

Se outros fatores motivarem 
a aposentadoria por invalidez, 
os proventos serão proporcio-
nais ao tempo de serviço. Caso 
a proposta seja aprovada, as 
aposentadorias por invalidez 
permanente já concedidas 
deverão ser recalculadas. E 
se a aprovação acontecer sem 
alterar o texto que veio da Câ-
mara, então a proposta estará 
pronta para ser promulgada 
(Ag.Senado).

Para Salto, um dos principais desafi os do próximo governo será 

a busca pelo equilíbrio fi scal.

O projeto tipifi ca o despejo do chorume na Lei de Crimes 

Ambientais.
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Ajuste fi scal marcará relação entre 
Congresso e novo presidente

O próximo presidente da República tem um desafi o bilionário para enfrentar a partir de 1º de janeiro 
de 2019: garantir o equilíbrio das contas públicas

Quem também aponta para 
a urgência de um ajuste fi scal 
é o consultor legislativo do Se-
nado, Gilberto Guerzoni Filho, 
mestre em Ciência Política pela 
UFMG. Ele afi rma que o debate 
é agravado por “uma grande 
armadilha”: o teto de gastos. 
“A curto prazo, é um problema 
sério. Vai ser um pouco inevi-
tável fl exibilizar porque chega 
um ponto em que a pressão 
fi ca quase insuportável. O novo 
governo vai tentar segurar, mas, 
politicamente, não vai ser fácil”, 
avalia.

O consultor do Senado indica 
duas medidas de longo prazo 
que poderiam ajudar a controlar 
o defi cit: as reformas previdenci-
ária e tributária. Guerzoni avalia 
que há “um certo consenso 
técnico” em relação à primeira. 
Para ele, a difi culdade é maior 
em relação à reforma tributária, 
sobre a qual “não há o menor 
consenso” (Ag.Senado).

Para o economista, a agenda 
fi scal será “o ponto central” 
do próximo governo. Mas o 
caminho que o Brasil vai adotar 
para garantir o equilíbrio das 
contas vai depender de muita 
negociação. “Precisaremos de 
uma combinação de medidas. 

Não tem combinação mágica 
que resolva. A Emenda 95 expli-
citou a restrição orçamentária. 
O que precisa se defi nir agora 
é se o ajuste vai ser do lado 
do gasto, da receita ou uma 
cominação dessas medidas”, 
argumenta Salto.

Temer: não há necessidade de 
convocar uma nova Constituinte

direito à educação e à saúde.
Para o presidente não há a 

necessidade de convocar uma 
nova Assembleia Constituin-
te: “Nosso Estado precisa ser 
reformulado a cada período 
porque nós temos uma vocação 
extraordinária para a cada 25, 
30 anos achar que tem uma 
crise institucional, uma crise 
econômica, uma crise política, 
é preciso criar um novo esta-
do”, disse ao acrescentar que 
um país ganha estabilidade 
institucional “quando tem ins-
tituições consolidadas”, o que 
é garantido pela Constituição.  

O presidente também de-
fendeu medidas tomadas du-
rante o governo, como o teto 
dos gastos, que limita por 20 
anos os gastos públicos fede-
rais ao Orçamento do ano an-
terior corrigido pela infl ação. 
“Quando lançamos o teto dos 
gastos públicos, era conhecido 
como PEC da morte porque 
iria acabar com educação e 
com a saúde do pais. Desde os 
primeiros momentos que edi-
tamos os Orçamentos, sempre 
aumentamos as verbas para 
educação e para saúde”, diz 
(ABr).

Às vésperas da eleição, MPF 
pede nova condenação de Lula

Teixeira, do ex-ministro An-
tonio Palocci, do empresário 
Marcelo Odebrecht, além do 
ex-executivo Paulo Ricardo 
Baqueiro de Melo, o dono da 
empresa DAG Construtora, 
Dermeval de Souza Gusmão 
Filho, o empresário Glaucos da 
Costamarques.

Segundo o MPF, os primeiros 
anos de pena de todos os acu-
sados devem ser cumpridos em 
regime fechado. As alegações 

fi nais são a última fase do pro-
cesso antes da decisão fi nal do 
juiz Sergio Moro, que poderá 
condenar ou absolver os réus. 
Após essa manifestação, a Pe-
trobras, assistente de acusação, 
terá até o próximo dia 8 para 
apresentar suas considerações. 
Já as defesas, que vão se ma-
nifestar na sequência, terão 
13 dias de prazo. Esta ação 
corre desde dezembro de 2016  
(ANSA).

Despejo de chorume 
poderá dar até

cinco anos de prisão

Cristina Kirchner e seus fi lhos são acusados de corrupção



A inovação está 

pautando todos os 

setores da economia

Desde empresas peque-
nas, até as mais tradi-
cionais estão lutando 

para tornarem-se inovadoras, 
afi nal esse parece ser o único 
jeito de sobreviver e prosperar 
no mercado. Uma vez que a 
inovação se faz diariamente 
em todos os níveis hierárqui-
cos só existe uma forma de 
torná-la real, ela precisa ser 
implementada por meio das 
pessoas. 

Por isso, é fundamental que 
as empresas e, principalmen-
te, áreas de gestão de pessoas, 
estejam de olho nas transfor-
mações tecnológicas e digitais 
que estamos vivenciando. A 
cultura de inovação não é algo 
que se conquista do dia para a 
noite, ela precisa ser semeada 
e cultivada entre as pessoas. 
Cabe a liderança incentivar 
que esse mindset – modelo 
mental – permeie a institui-
ção, além de dar fl exibilidade 
e proporcionar um ambiente 
seguro para que novas ideias, 
processos, mudanças sejam 
sugeridas e acolhidas. 

Para que isso funcione junto 
com a estratégia é preciso 
haver colaboração e escuta 
ativa. Afi nal, somente quando 
estamos abertos a escutar e 
compreender damos espaço 
para que novas manifestações 
surjam. A área de recursos 
humanos tem papel funda-
mental na hora de fomentar 
essa cultura. Cabe a esses 
profi ssionais não só promover 
um benchmarking sobre as 
melhores práticas de inova-
ção, como também engajar 
e manter os colaboradores 
motivados. 

No entanto, é importante 
destacar que assim como 
qualquerodo processo de 
mudança, a implementação 
dessa nova cultura também 
oferece resistência, executar 
novas práticas de inovação não 
dependem exclusivamente de 
uma boa estratégia se as equi-
pes não estiverem dispostas a 
passar pelas fases de mudança 
e pelas curvas de aprendiza-
gem, que são inerentes a esse 
processo.

Existem algumas metodolo-
gias que são usadas como fer-
ramentas para fomentar uma 
cultura. O Design Thinking, e 
algumas metodologias ágeis 
como Scrum, Ágile, etc, estão 
entre os mais utilizados tanto 
por empresas que são inova-

dores em seu DNA quanto por 
companhias tradicionais e que 
estão se adaptando as novas 
demandas do mercado. 

Mas uma coisa é certa, in-
dependente da ferramenta, a 
cultura de inovação depende 
de capacitação contínua 
da força de trabalho e um 
processo de recrutamento 
efi ciente. Pensando sobre essa 
demanda, quando falamos 
de recrutamento, encontrar 
profi ssionais com habilidades 
de inovação, signifi ca recrutar 
aqueles que são mais adeptos 
e abertos às mudanças. A 
resiliência e capacidade de 
adaptação nunca foi um skill 
tão desejado! 

As mudanças mais deman-
dadas para o futuro, de acordo 
com o Fórum Mundial, são: 
pensamento crítico, criativi-
dade, inteligência emocional e 
fl exibilidade cognitiva. Nesse 
sentido, os headhunters e os 
processos seletivos, precisam 
não só procurar as melhores 
habilidades técnicas e com-
portamentais como também 
observar quem são os candida-
tos com maior disponibilidade 
para adaptações e mudanças 
constantes. 

Com tanta complexidade, 
consultorias de recrutamen-
to especialistas são grandes 
parceiras na hora de encontrar 
os profi ssionais certos para 
cada posição. Isso porque elas 
trabalham em conjunto com a 
área requisitante e com o RH, 
para defi nir o plano estratégi-
co e tático de cada vaga, o que 
aumenta exponencialmente o 
sucesso de cada contratação. 

Outro papel importante 
preenchido pelos especialis-
tas do setor é o networking 
e o relacionamento contínuo 
com o mercado. Sem isso, 
encontrar, atrair e reter ta-
lentos nessa área torna essa 
tarefa ainda mais desafi ado-
ra. Louis Pasteur, cientista 
francês do século IX, disse 
que a “mudança favorece 
a mente preparada”, em 
se tratando de inovação o 
profi ssional mais preparado 
é aquele que não tem medo 
de arriscar e que está dis-
posto a mudar e recriar sua 
realidade quanta vezes forem 
necessárias. 

Que não tenhamos medo de 
nos reinventar! 

(*) -Formado em Administração de 
Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e tem 
certifi cação em coaching, além 

de experiência no recrutamento 
especializado nas áreas de 

Tecnologia, Digital e Vendas. É diretor 
de operação da Yoctoo. 

O papel dos 
colaboradores na

cultura de inovação
Paulo Exel (*)

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CONTRATAR MENOR APRENDIZ POR LIBERALIDADE
Empresa que não está obrigada a contratar Menor Aprendiz, pode 
contratar um menor aprendiz por liberalidade? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DISPENSAR O JOVEM APRENDIZ ANTES DO 
TÉRMINO NO CONTRATO, QUAIS OS DIREITOS?

O jovem aprendiz somente poderá ser dispensado por justo motivo 
ou antecipadamente, nas hipóteses dos Incisos I a IV do Artigo 
433 da CLT, caso contrário o empregador deve cumprir ao que 
estabelece no caput deste dispositivo.

PAGAMENTO DO PPR MENSAL
Empresa pode pagar antecipações de PPR todos os meses, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENDER O VALE-TRANSPORTE
Funcionária mudou de domicílio para próximo da empresa, não uti-
lizando o transporte público, podemos suspender o vale-transporte, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MEI PODE CONTRATAR AUTÔNOMOS, MESMO QUANDO JÁ POSSUI 
UM EMPREGADO, COMO PROCEDER?

A legislação é omissa nesse ponto em particular, quando o MEI já possui 1 
empregado. Contudo, por cautela e por interpretação ao artigo 79 § 2º da 
Resolução 140/2018, recomenda-se ao MEI com 1 empregado se abster da 
contratação de autônomos, para que não haja risco de desenquadramento.

CÁLCULO DO DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
Como calcular o DSR para profissionais que não exercem atividades 
em dias fixos e regulares, com adicional noturno, para jornada de 
uma vez por semana ou 60 horas mensais? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® OUTUBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

9ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1039351-66.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ZENER 
TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA, CNPJ. 07.255.054/0001-47, na pessoa de seu 
representante legal, que UNIDAS S/A e UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 3.832.329,67 (Abril/2014), oriundos do Instrumento 
Particular de Locação de Frota de Veículos nº 378/11, firmado entre as partes em 0605/2011 e não 
pago. Estando a ré em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito atualizado (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários 
advocatícios, equivalente a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, 04 de junho de 2018. Eu, PAULO EVARISTO ROSA CASSIANO Escrivão-Diretor, conferi. VALDIR 
DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1058136- 76.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Fraga Benitez, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rubens Rodrigues e s/m Adélia Rodrigues, Antonio de Ulhoa Rodrigues e s/m 
Ella Pinn Rodrigues, Thompson Chan Hsien Lin 134.873.118-44, Joanna Haddad Buchala 022.980.358-
06, Lin Chie Lieh, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ABDULINO FRANCISCO LOCOSELLI, Espólio e MARIA LUCIA 
LOCOSELLI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando domínio sobre o imóvel situado à Rua Amaral, 
32, 34 e 40 Contribuintes nºs 038.096.0031-8, 038.096.0032-6 e 038.096.0033-4, Vila Mariana, Cep.: 
04110-010 - São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0033770-29.2010.8.26.0100 (USUC 770) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Rosaria Palaria dos 
Santos, José Maria Quadros, Maria da Gloria da Silva Quadros, Humberto Maluf, Valdemir Cordeiro 
de Souza, Irene de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Mauricio Pedroso e Maria 
Aparecida Pedroso, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Hermógenes da Silva, nº 39 Vila Formosa Subdistrito Tatuapé - São Paulo 
SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 303.052.0014-0, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

9ª VFP - Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1052553-23.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma 
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra o Espólio de JÚLIO 
VIEIRA DOS SANTOS e sua esposa JOANA MARIA DOS SANTOS, RG nº 11.393.614, objetivando a 
área de 8,95m² (terreno e benfeitorias) concernente a parte do imóvel situado à Rua Antonio Aranha, n° 
37, São Paulo/SP, contribuinte nº 165.160.0052-1, matrícula nº 76.514 do 11º C.R.I, destinado a 
implantação do "Plano de Melhoramento ao longo do Córrego Ponte Baixa" pelos decretos nº 52.639 de 
09 de setembro de 2011 e 54.112 de 19 de julho de 2013. Para levantamento dos depósitos efetuados, foi 
determinada a expedição de edital com prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos e para os fins do Dec. Lei 3.365/41, o qual, por extenso, será fixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2018. 

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO PINTO ARCURI 
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA SOARES HUNGRIA PRADO UELZE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 
ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 0198/2018 Processo 0058590-34.2018.8.26.0100 (processo principal 
0166467-43.2012.8.26.0100) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Gilvaldo Veloso dos 
Santos - Epp - Comercio de Aparas Papel e Metais Rabelato Ltda na pessoa de Regina Aparecida 
Rabelato - Vistos. Este juízo FAZ SABER a Comércio de Aparas Papel e Metais Rabelato Ltda, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que por este Juízo tramita uma ação em fase de 
Cumprimento de Sentença, movida por Gilvaldo Veloso dos Santos - Epp. Encontrando-se a parte 
executada 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, paguem a quantia de R$ 12.951,56 (julho/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 a parte executada, 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. O presente edital tem o prazo de 20 dias.  

9ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022772-09.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) ALINE BEZERRA 
LIMA, CPF. 380.228.768-10, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$ 18.143,31 (Fev/2015), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, 
CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou 
embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão 
de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 28.05.2018. Eu, PAULO EVARISTO ROSA 
CASSIANO Escrivão-Diretor, conferi. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito. 

Muitos revendedores ou 
até mesmo produtores 
que não entendem so-

bre fi nanças erram na hora de 
calcular o valor de venda dos 
produtos, o que prejudica dire-
tamente no sucesso do negócio.

Alguns acreditam que é 
preciso se basear apenas no 
custo bruto da mercadoria, mas 
existem outros fatores a serem 
considerados na hora de defi nir 
o custo de venda, que garantirão 
lucro e boa organização do fl uxo 
de caixa.
 • O que é o custo de venda? 

- O custo de venda ou preço 
de venda, nada mais é do 
que o valor que seu cliente 
pagará pelo que você está 
vendendo. É muito comum 
ver empreendedores colo-
cando o custo de venda de 
um produto como dobro do 
valor que ele comprou do 
produtor ou o valor de pro-
dução. Mas você já pensou 
que alguns centavos que 
forem colocados a menos 
nesse valor prejudicarão o 
balanço fi nanceiro de seu 
negócio, principalmente 
para aqueles que tem um 
grande volume de vendas?

 • O que considerar na hora 

de calcular os custos de 

venda? - Para o cálculo 
dos custos de venda, você 
deve considerar o valor 
de produção do produto 

Custos de venda: o que preciso 
saber para ter sucesso?

Sendo o empreendedorismo uma das alternativas para pessoas que buscam o sucesso profi ssional 
de forma independente, para se dar bem e crescer dessa forma é extremamente necessário entender 
sobre planejamento fi nanceiro e custos de venda

entender qual será a mar-
gem de lucro ideal a se 
aplicar é muito importante 
se atentar bem ao mercado 
e ao seu plano de negócio.

  Um exemplo com uma 
margem de lucro muito 
rendável, são os produtos 
e serviços mais voltados 
para a beleza, esses que são 
conhecidos também, como 
“desejos de consumo”. A 
Santa Prata, que é fabri-
cante de joias e semijoias 
e que vende por atacado 
para pessoas e empresas 
que revendem, sempre 
sugere aos seus clientes 
para trabalharem entre 
150% e 300% para poder 
dar margem para descontos 
e parcelamentos. 

 • Como calcular? - Todos os 
itens explicados no tópico 
anterior devem ser consi-
derados e somados para 
obter o valor correto dos 
custos de venda. Confi ra, 
no esquema abaixo, como 
fazer esse cálculo:

  Valor de produção + custo 
fi xo + custo variável (%) + 
margem de lucro = Custo 
de venda. 

Essa é a fração para que você 
consiga calcular o custo de 
venda de seus produtos, sendo 
você o produtor ou revendedor, 
e fazer o seu negócio crescer 
(Fonte: Santa Prata Semijoias). 
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ou mão de obra, os custos 
fi xos, os custos variáveis e 
a sua margem de lucro. 

 • Valor de produção ou 

mão de obra - Para quem 
fabrica o próprio produto 
ou oferece um serviço, 
é preciso calcular toda a 
matéria-prima e a mão de 
obra necessária para obter 
o valor de produção, ou o 
valor fi nal para repassar 
esse produto para reven-
dedores.

  Já para quem pega o pro-
duto pronto, como reven-
dedor, esse valor será o 
preço que você paga para 
adquiri-lo.

 • Custo fi xo - O custo ou 
despesa fi xa, é aquele que 
você paga todo mês ou ano 
para manter o seu negócio 
funcionando como, por 
exemplo, aluguel, internet, 

impostos, etc. Ao somar to-
das as suas despesas fi xas, 
divida esse resultado pelo 
número de vendas que teve 
ou que normalmente tem e 
multiplique por 100.

 • Custo variável - O custo 
variável é aquele que temos 
somente quando efetuamos 
uma venda. No caso de lojas 
físicas, online ou revende-
dores que atendem a do-
micílio, por exemplo, esse 
custo variável poderá ser 
a embalagem para colocar 
os produtos. Você somente 
gastará com embalagens 
quando efetivar uma venda.

 • Margem de lucro - A 
margem de lucro é um 
dos principais fatores que 
infl uenciarão na sua com-
petitividade no mercado 
e também no seu sucesso 
como empreendedor. Para 

Em ano eleitoral é comum ver e ouvir, 
por toda parte, propagandas políticas dos 
candidatos e de militantes engajados em 
conquistar votos para seus pretendentes, 
porém, quando se trata da vida em condo-
mínio, normas internas precisam existir 
e serem respeitadas.

Para que seja mantida a boa convivên-
cia entre os condôminos é importante o 
assunto “política” seja tratado. 

Para Luciana Martins Graiche, vice-
-presidente do Grupo Graiche, empresa 
que administra mais de 700 condomínios 
e 4.500 funcionários, a administradora 
do prédio precisa orientar clientes e 
funcionários a fi m de evitar problemas 
e desentendimentos entre os vizinhos. 
“Tivemos casos em que um eleitor era 
militante assíduo, dentro das depen-
dências do prédio, de um candidato e o 
vizinho de outro, e por fi m eles acaba-
ram se desentendendo. Outro episódio 
foi que um condômino se candidatou 
para um cargo público e usava as áreas 
comuns como palanque para angariar 
votos, o que também acabou gerando 
muitos confl itos entre os moradores”, 
recorda Luciana.

Além do aspecto relacionado ao bom 
senso, existe ainda a questão jurídica que 
envolve este assunto. O código eleitoral 

Marketing político nos condomínios. É permitido?
com uma página no Facebook não era 
administrada pela direção e sim pelos 
próprios moradores, e o administrador 
daquela página fazia postagens em nome 
do condomínio apoiando um candidato 
x, a mesma situação acontece, com 
bastante frequência, com os grupos de 
WhatsApp criados pelos moradores”, 
conta José Roberto. 

O especialista explica que neste caso 
específi co, por não ser uma página ex-
clusiva do condomínio a orientação foi 
que fosse solicitado ao morador que não 
promovesse estas mensagens em nome 
do condomínio, vez que esta conduta 
transparecia que o apoio ao candidato 
refl etia a vontade de toda a coletividade, 
ou de seus representantes.

Além disso, ele ainda ressalta que as 
convenções condominiais trazem expres-
samente normas que vedam a prática de 
reuniões políticas partidárias em suas 
dependências - como por exemplo usar 
o salão de festas para promover reunião 
de um partido ou utilizar de áreas comuns 
para panfl etagens. Contudo, o morador 
pode realizar estas reuniões em sua casa, 
desde que isso não seja entendido ou dire-
tamente vinculado a massa condominial, 
ou a imagem do condomínio como todo 
(Grupo Graiche).
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deixa claro na legislação que é proibida 
a propaganda eleitoral em locais de uso 
comum, mesmo que particulares, inclusive 
em condomínios residenciais e comerciais. 
O Dr. José Roberto Graiche, advogado e 
presidente do Grupo Graiche, alerta que 
é preciso orientar o corpo de funcionários 
que trabalham internamente nos condo-
mínios para evitar problemas legais.

“Já recebemos solicitações de orienta-
ção quanto a veiculação de propaganda 
política em redes sociais em nome 
dos condomínios, devido ao fato dos 
moradores postarem sobre candidatos 
nas páginas. Houve uma ocorrência 

3ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0016839-30.2010.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - 
Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei,  etc. FAZ 
SABER a CAMILA BERNADINELLI, CPF 265.515.288-30, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa-se uma ação de Monitória que lhes move AMC - Serviços Educacionais Ltda. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA 
PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACENJUD, no valor de R$ 
1.514,07 (fls, 73), de conta de sua titularidade, e do prazo de 05 dias úteis para comprovar eventual 
impenhorabilidade, de acordo com o artigo 854, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, 
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031587-
20.2012.8.26.0002 O MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
VANDER LUÍS DEVIDÉ, CPF 147.496.598-94 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 1.496,60 (Maio/2012), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito atualizado, ou oponha embargos, ficando isento de custas, e honorários advocatícios 
em caso de pagamento, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 
do CPC), sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, aos 04 de agosto de 2017. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2018. 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS (OAB 299804/ 
SP), HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 
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Especial

Referência da história contemporânea, 
Constituição completa 30 anos

Especialistas defendem 
aperfeiçoamentos contínuos do texto

Heloisa Cristaldo/Agência Brasil

Referência da história política contemporânea do país, a 
promulgação da Constituição Cidadã em 5 de outubro 
de 1988 foi marcada por discursos e emoção. O principal 

símbolo do processo de redemocratização nacional completa 
30 anos hoje (5). Emendado 99 vezes, o texto exige aperfei-
çoamentos constantes, segundo especialistas. Mas a essência 
de preservação da cidadania, das instituições e da unidade do 
Estado são mantidos.

Após 21 anos de ditadura militar, passou a vigorar a Constituição 
como instrumento que proporcionou a criação de mecanismos 
para evitar abusos de poder do Estado. 

O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado 
Ulysses Guimarães (então PMDB-SP), ao promulgar o texto, 
ressaltou que a nova Constituição não era perfeita, mas seria 
pioneira no país.

Mudanças
"A Nação nos mandou executar um serviço. Nós o fi zemos com 

amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é 
perfeita. Ela própria o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a 
ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, 
nunca", afi rmou Ulysses Guimarães. 

“Declaro promulgado o documento da liberdade, da democracia 
e da justiça social do Brasil”, disse o então presidente da Assem-
bleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, ao promulgar a 
nova Constituição Federal de 1988.

Durante a Assembleia Constituinte, foi cogitada a possibilidade 
de revisão do texto constitucional a cada cinco anos. No entanto, 
os parlamentares consideraram que esse dispositivo poderia 
abrir margem para que, ao passar dos anos, a Constituição fosse 
desfi gurada. Dessa forma, prevaleceu a tese de uma única revisão 
e nela foram feitas apenas modifi cações de redação.

Autor do livro A Constituinte de 1987-1988: progressistas, con-
servadores, ordem econômica 
e regras do jogo, o professor de 
Direito Constitucional da PUC-
-RIO, Adriano Pilatti, afi rmou 
que, mesmo contemporânea, 
a Constituição exige aperfei-
çoamentos.

“Assim como outras cons-
tituições modernas e con-
temporâneas, ela prevê a 
necessidade de aperfeiçoa-
mento ao estabelecer o rito 
das reformas constitucionais. 
Isso é necessário para que 
justamente se possa tentar 
atualizar permanentemente 
o ordenamento fundamental 
com relação às mudanças 
sociais, econômicas, culturais, 
que naturalmente acontecem 
em toda a sociedade – pelo 
menos nas sociedades que 
não estão sujeitas ao regime 
de força que coagula tudo, 
calcifi ca tudo”.

Emendas
Desde que foi promulgada, a Constituição Federal recebeu 

99 emendas até dezembro de 2017. Outras seis emendas foram 
resultado da Revisão Constitucional em 1993.

A primeira alteração ocorreu em 1992, defi nindo a remune-
ração de deputados estaduais e dos vereadores. Pela regra, 
fi cou estabelecido que o salário de um vereador depende do 
salário de um deputado estadual e do tamanho do município. 
Assim, dependendo do tamanho do município, o salário de 
um vereador pode variar entre 20% e 75% do salário de um 
deputado estadual.

“Apesar do número que impressiona, uma centena em 30 
anos, elas tocaram toda uma série de conteúdos detalhistas e, 
de certo modo, periféricos em relação ao núcleo duro do texto 
Constitucional, que é justamente a organização democrática 
do poder o reconhecimento e a garantia desses direitos”, 
avaliou Pilatti.

“Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será luz, ainda que de lamparina, na noite 
dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los”,

disse o “doutor Ulysses”, como era chamado por todos.

"Jabuticaba"
O professor emérito de Ciência Política da Universidade de 

Brasília, David Fleischer, disse que, apesar de passados 30 anos 
desde sua promulgação, a Constituição é considerada “inacabada”, 
porque cerca de 200 itens ainda precisam ser regulamentados.

“Com muitos itens difíceis, 
o constituinte aprovou apenas 
o conceito e disse que precisa 
ser regulamentado. São temas 
tributários, municipalistas e ou-
tros. Isso deixa muitas dúvidas 
e incertezas. Há um conceito na 
Constituição que não se pode 
valer dele porque não foi regula-
mentado e isso é uma coisa muito 
desagradável. Em constituições 
de outros países não existe isso, 
tudo é regulamentado. Isso é 
uma construção ‘jabuticaba 
brasileira’.”

O Congresso Nacional realiza 
sessão solene, para homenagear 
os 100 anos de nascimento do 
artista plástico Athos Bulcão. 

Segundo Fleischer, o impacto 
da falta de regulamentação é o 
aumento da participação do Ju-
diciário em um processo que leva 
a interpretação além do texto 
constitucional, na avaliação de 
Fleischer.

“O Congresso deparou com algumas mudanças importantes que 
não quis ou não conseguiu fazer e o Judiciário achou que para 
o Brasil era importante essa mudança e fez via judicialização. É 
um papel que cabe ao Supremo Tribunal Federal”, avaliou.

Vácuo
Para o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, o 

vácuo de decisões do legislativo contribui para o cenário de pro-
tagonismo do Poder Judiciário. “Quando o Congresso não decide 
uma matéria, alguns dizem que [os congressistas] estão sendo 
relapsos. Mas não decidir é uma decisão também. Isso provoca 
o aumento da judicialização e até o ativismo judicial.”

Guerzoni acrescenta que "hoje há uma ampliação muito gran-
de do papel do Poder Judiciário, mas o responsável por isso é o 
próprio Poder Legislativo, que muitas vezes deixa essa brecha 
para o Judiciário atuar”.

Temas como aborto, linha 
sucessória da Presidência da Re-
pública e casamento homoafetivo 
têm sido discutidos via Supremo 
Tribunal Federal (STF), o que 
gera o questionamento do sis-
tema jurídico-político brasileiro.

“A discussão sobre o aborto 
tem sido em torno disso [de 
decisões do STF]. O Judiciário 
tem coberto algumas coisas que 
o Congresso não tem defi nido 
e ele fi ca numa situação até 
confortável porque são matérias 
muito polêmicas e prefere-se não 
decidir”, destacou o consultor 
legislativo.

Desconstitu-
cionalização

A possibilidade de retirar tre-
chos da Constituição e permitir 

 • A Assembleia Nacional Consti-
tuinte, convocada em 1985 pelo 
presidente José Sarney, traba-
lhou durante 20 meses.

 • Participaram 559 parlamen-
tares: 72 senadores e 487 
deputados federais. Entre 
os constituintes, 26 eram 
mulheres.

 • Foram coletadas 72.719 sugestões de cidadãos de todo 
o país, além de 12 mil sugestões dos constituintes e de 
entidades representativas.

 • Ao todo, foram apresentadas 122 emendas, dessas 83 foram 
aproveitadas na íntegra ou em parte pelos constituintes 
na elaboração do texto fi nal da Constituição.

 • As emendas foram assinadas por 12.277.423 de brasileiros.

 • Desde que foi promulgada, a Constituição Federal recebeu 
99 emendas até dezembro de 2017.

Veja alguns números 
da Constituição

que sejam regulados por lei, a chamada desconstitucionalização, 
divide a opinião de especialistas no assunto. 

“A tendência que a gente tem hoje é de aumentar as matérias 
constitucionais e se olharmos de uma forma geral as PECs que 
tramitam, quase todas buscam acrescentar itens na Constituição. 
Às vezes, matéria que não tem nenhuma índole constitucional, 
que deveriam ser tratadas em lei”, observou Guerzoni. 

Para o professor Adriano Pillati, a possibilidade de retirar 
trechos da Constituição tem sido tratada no país de forma “pre-
conceituosa” ao privilegiar a retirada de direitos coletivos em 
detrimento dos individuais, como patrimônio. 

“Há muitas normas que poderiam estar nos respectivos códigos 
e leis complementares, mas quando essa discussão se coloca, 
não é em relação a isso que os defensores da Constituição ‘ano-
réxica’ se referem. Então, em geral, essa discussão é enviesada, 
contaminada por preconceitos, interesses ideológicos”, afi rmou.

Mais polêmicas
Outra polêmica relacionada à Carta Magna é sua extensão. 

Com 114 artigos e em vigor há 30 anos, a Carta Magna brasileira 
se contrapõe em extensão com a Constituição norte-americana, 
que tem sete artigos e foi emendada 27 vezes desde sua pro-
mulgação em 1787.

“Nossa Constituição é muito detalhada, fruto do momento em 
que ela foi feita. As pessoas queriam colocar coisas na Constituição 
e ela acabou tratando de uma série de temas que tradicionalmen-
te não são matéria constitucional. Capítulos como tributários e 
previdenciários têm detalhamento muito grande, como a lista de 
impostos, as condições para aposentadoria. A lei acaba fi cando 
limitada e o que a gente vê nesse período todo, em 30 anos, é 
que existe uma tendência de aumentar ainda mais o número de 
matérias na Constituição”, afi rmou Guerzoni.

Apesar das críticas, Fleischer descarta a possibilidade da 
convocação de outra Assembleia Constituinte. O professor, no 
entanto, avalia que revisões constitucionais podem ser aplicadas 
para aparar “arestas” na Carta Magna.

“O Congresso já fez essa revisão, e nessa ocasião, por exemplo, 
ele reduziu o mandato presidencial de cinco para quatro anos. 
Então, isso foi um pacote de mudanças que se executou em 1994. 
Eleger uma nova Constituinte acho muito difícil de ocorrer”.

Promulgação da Constituição Federal de 1988.
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Sucesso da transformação 
digital passa por ajustes, 

aprendizados e
boa dose de ousadia

Para que aconteça 

qualquer transformação 

é necessário arriscar. 

E para arriscar é 

preciso uma boa dose de 

empenho e ousadia

Vivemos uma era em que 
a constante mudança 
não nos dá mais a opção 

de permitir ou não a transfor-
mação. Seja nas nossas vidas 
pessoais, seja nos rumos que 
seguimos na condução dos 
negócios. Porém, percebo 
que ainda há muita resistên-
cia por parte de empresários 
para realizar esses ajustes e 
passar por novos processos 
de convencimento que visem à 
transformação. Essa condição 
precisa mudar.

Um dado preocupante. 46% 
das empresas brasileiras afi r-
mam que um dos desafi os da 
transformação digital se dá 
por falta de visão estratégica, 
segundo estudo realizado 
pela consultoria KPMG. Ou 
seja, observando o cenário 
como um todo, o nível de 
conhecimento sobre o tema 
é extremamente superfi cial, 
sobretudo entre os líderes de 
grandes companhias. E isso é 
muito grave, uma vez que se 
cria um ambiente desfavorável 
para a transformação digital. 
A falta de líderes digitais nas 
empresas tradicionais impede 
o surgimento de novos modelos 
de negócio. 

Por isso reforço: para arris-
car é preciso ousar. Se muitos 
diretores entendem a impor-
tância da transformação digital 
nos rumos das empresas, a 
maioria ainda engatinha nesse 
processo. Segundo dados da 
IDC, um em cada três CEOs 
das três mil maiores empresas 
da América Latina tem a trans-
formação digital como base de 
sua estratégia corporativa para 
este ano. Ainda de acordo com 
a consultoria, em 2020, 60% 
de todas as empresas terão 
articulado completamente 
sua estratégia de plataforma 
digital para toda a organiza-
ção e estarão em processo de 
implementar tal estratégia. É 
mandatório que essa percep-
ção cresça rapidamente.

Mas entre os que já possuem 
essa consciência, o que os im-
pedem de avançar? De novo, 
arriscar. Se manter atualizado 
em um ambiente digital e em 
constante e rápida atualização 
não é tarefa fácil. O entendi-
mento dessas novas tecno-
logias pressupõe tempo. E a 
busca por resultados imediatos 
impede isso, na visão de muitos 
diretores. Somado a isso, a 
necessidade de investimentos 
fi nanceiro na adoção dessas 

tecnologias e falta de percep-
ção clara de seu resultado 
também jogam contra. Como 
justifi car o direcionamento de 
recursos em tecnologias que 
estão em constante evolução? 
Isso também pode ser bastante 
arriscado, argumentam esses 
líderes.

Todos esses argumentos são 
válidos e devem ser levados em 
consideração, porém em certo 
ponto refutados. A principal 
preocupação dos gestores nos 
últimos anos, no Brasil, foi com 
a sobrevivência do negócio. O 
cenário era receita em queda 
e despesas crescentes. Essa 
é uma consequência natural 
entre as empresas. Entretanto, 
difi culdades assim sempre vão 
existir e não devem servir como 
impeditivo para uma estratégia 
de transformação digital no 
core-business das empresas. 
Esses ajustes devem ser feitos. 
Do contrário, daqui a pouco, 
a preocupação será o tempo 
perdido. 

Por isso, aproveite o cenário 
atual e ouse. Não se trata de 
competir com companhias 
que já possuem no seu DNA 
uma visão digital, mas de se 
adaptar com a realidade. Para 
isso, é preciso ir ao encontro 
do velho mundo com o novo 
mundo. Ou seja, as empresas 
precisam atualizar não so-
mente suas tecnologias, mas 
também seus modelos de ne-
gócios, encontrando maneiras 
de se diferenciar com novos 
produtos e serviços. 

Aqui um ponto importante: 
sem a reformulação da tecno-
logia e a capacidade desta de 
se adaptar constantemente, 
dificilmente as companhias 
conseguirão se tornar compe-
titivas a ponto de atender as 
demandas e expectativas de 
seus consumidores. Em um 
ambiente em que a transfor-
mação digital se relaciona de 
forma inerente às mudanças do 
ambiente de negócios, é vital 
que essa seja implementada. 
A falta de incentivos não será 
justifi cada por muito tempo.

Todo negócio parte para 
a jornada da transformação 
digital de diferentes pontos. 
Independente dos objetivos 
que se almejam, das soluções 
tecnológicas que devem ser 
adotadas e a forma como 
estas serão implementadas, o 
confl ito é um só. Todos estão 
no mesmo dilema. Aprender, 
ajustar e ousar, buscando par-
ceiros qualifi cados, ferramen-
tas adequadas e liderança para 
essa trajetória farão todos os 
investimentos se justifi carem.     

(*) É sócio-fundador e CEO do Verity 
Group, especializado em consultoria 
para transformação digital e gestão 

de ponta a ponta

Alexandro Barsi (*)

News@TI
App conecta compradores a viajantes e 
permite comprar no exterior sem sair de casa

@Imagine poder comprar produtos importados sem sair de casa e 
com menos custo e burocracia do que nos modelos já disponíveis 

no mercado, como marketplaces e lojas virtuais. Isto já é possível 
graças ao compartilhamento de bagagens, que conecta pessoas 
que desejam produtos que não encontram no Brasil, a milhares de 
viajantes ao redor do mundo com espaço disponível na mala. A ideia 
foi criada pelo Grabr - (https://grabr.io/pt) app disponível em mais 
de 120 países que conecta viajantes a compradores e possui mais 
de 500 mil usuários cadastrados em sua plataforma. “A startup foi 
criada em 2015 na Califórnia, com a ideia de atingir, principalmente, 
países com uma economia em desenvolvimento e que cobram muitos 
impostos para produtos importados. Utilizamos a tecnologia para 
romper barreiras e  para que todos tenham acesso aos seus produtos 
favoritos em todos os lugares do mundo”, explica Michele Chahin, 
gerente de marketing da Grabr. 

Startup de automação de fl uxos reduz 
custos de operações

@Desenvolvida para atender ao mercado global de gestão de pro-
cessos de negócios, que vale mais de US$7 bi e deve chegar a 2024 

valendo mais de US$ 23 bi, de acordo com a Grand View Research, a 
Pipefy é um empresa global de SaaS (Software as a Service) que fornece 
uma plataforma de excelência operacional capaz de empoderar gestores 
a ministrar e aplicar de maneira rápida e efi caz novos processos sem 
depender do setor de TI. A ferramenta possui uma interface intuitiva 
e fácil de usar, além de modelos específi cos para cada departamento 
da empresa, possibilitando uma implementação ágil, efi ciente e econô-
mica. O Pipefy elimina uma batalha de longa data entre os gerentes de 
operações e os setores de TI, colocando o poder de gerenciar processos 
de negócios complexos, em que a velocidade da entrega de valor é 
fundamental, de volta nas mãos dos especialistas (https://www.pipefy.
com/?gclid=CjwKCAjwtvnbBRA5EiwAcRvnpo95zBGSQoWF93dCX
KrA-NnzSuq0c8BF9Uqz0GfKSMq1graGt_qO3BoCFqYQAvD_BwE).

Em uma cultura de design 
centrada no usuário, é de 
grande importância que as 
pesquisas sejam realizadas du-
rante toda a jornada que com-
preende o desenvolvimento de 
um projeto. Neste contexto, os 
testes precisam ser constantes 
na rotina de quem trabalha na 
área de User Experience (UX) 
para obter uma interação, que, 
por sua vez, irá gerar uma 
experiência considerada (ou 
não) satisfatória. 

Todas as possibilidades levantadas no desenho da interface, 
quando testadas desde o início, contribuem para saber que ca-
minhos devem ser seguidos para chegar a soluções que estejam 
o mais próximo possível da realidade de quem usará o produto 
ou a aplicação, por exemplo.

De acordo com os pesquisadores Jakob Nielsen e Donald A. 
Norman, é preciso criar soluções e funcionalidades simples, 
explorar o poder das limitações de telas e cliques e validar as 
métricas de usabilidade. Ou seja, deve-se estar sempre um passo 
à frente do erro do usuário. 

E por que isso é importante? Ao desenvolver algo, o profi s-
sional de UX cria uma ideia abstrata de usuário, baseando-se 
em um recorte pessoal da realidade a partir de suas próprias 
concepções. Afi nal, pode-se afi rmar que não é tão fácil ima-
ginar como outras pessoas poderiam interagir com este ou 
aquele produto.

Então, neste contexto, só depois de conversar com o público-
-alvo do projeto e realizar testes de usabilidade, observando 
como os usuários reais irão utilizar, por exemplo, um aplicativo, 

é que os profi ssionais de UX 
conseguem entender melhor 
as necessidades (e os desejos) 
de cada um.

Além disso, também é 
muito importante envolver 
as demais áreas da empresa 
na construção do produto: 
desenvolvedores, Customer 
Experience, comunicação, de-
partamento jurídico, fi nancei-
ro, tecnologia, infraestrutura 
e diretoria. Dessa maneira, 
poderão elaborar uma jornada 

mais próxima do que foi imaginado para tal utilização.
Vale ressaltar que, apesar dos feedbacks que serão obtidos a 

partir de entrevistas com usuários e testes de usabilidade, algu-
mas surpresas ainda poderão surgir. São situações que ajudarão 
o profi ssional da área a ter os insights necessários para corrigir 
os indesejáveis problemas que, até então, não foram pensados 
e/ou identifi cados. 

Tais premissas estão diretamente ligadas à máxima da área: 
realizar testes é sinônimo de não “perder dinheiro”. Aplicá-los 
ainda em protótipos será primordial para saber se o desenvol-
vimento do produto está no caminho certo daquilo que está 
sendo seguido.

Como se pode perceber, isso será essencial para evitar tanto 
os indesejáveis retrabalhos no desenvolvimento que, por sua 
vez, já estarão codifi cados, como também será muito valioso 
para saber o que funciona e, principalmente, o que não funciona 
em algo que teve, ou não, o seu devido sucesso.

(Fonte: Caroline Zambon é gerente de User Experience do pag!.)

Testar – o verbo do dia a dia do
designer da User Experience

TOPMIND abre mais de 100 vagas de tecnologia
A TOPMIND, uma das principais em-

presas de prestação de serviços de TI no 
Brasil, está com 103 vagas abertas para 
profi ssionais de Tecnologia da Informa-
ção, sendo 75 para a cidade de São Paulo 
(SP), 22 para Londrina (PR), quatro para 
Sorocaba (SP) e dois para Itatiba (SP). 

As oportunidades são para os cargos 
de Analista de Governança de TI, Progra-
mador Dot Net, Gerente de Projetos de 

Sistemas, Gerente de Projetos de Infraes-
trutura, Programador Java Pleno e Sênior, 
Programador Android Sênior, Analista de 
Service Desk Sênior, Desenvolvedor ADV-
PL e Python, Analista de Telecom, Power 
BI e Processos de TI e Consultores SAP 
MM, FI, SD e APO.

A companhia oferece contratação CLT 
para todas as posições, incluindo benefícios 
compatíveis com o mercado. Além disso, o 

profi ssional conta com a possibilidade de 
crescimento dentro de uma empresa que 
tem expandido suas operações no Brasil 
e em outros países. 

Os candidatos interessados devem enviar 
seus dados e o currículo atualizado para o 
e-mail rh@topmind.com. Para mais infor-
mações sobre os requisitos exigidos para 
estas e outras vagas, acesse: www.topmind.
com.br/trabalhe-conosco.

Fabiano Pardini (*)

Filmes como HER, Blade 
Runner, A.I. – Artifi cial 
Intelligence, entre tantos 

outros do gênero de fi cção, já 
previram como seria, em um 
futuro distante, a chegada de 
máquinas inteligentes, multi-
funcionais, e em alguns casos, 
capazes até mesmo de expres-
sar sentimentos.

Mas não precisamos esperar 
mais por esses dias. O nosso 
presente já está repleto de 
exemplos funcionais de AI, 
que nos ajudam em diversas 
ocasiões do cotidiano – os 
chamados Chatbots, softwares 
que trabalham e gerenciam 
trocas de mensagens de forma 
automática. 

Os chatbots, diferentes das URAs (Unidade de Resposta Audí-
vel), conhecidas por Atendentes Eletrônicas – que dispõem de 
menu de opções com recursos pré-confi gurados, têm capacidades 
cognitivas para aprender com cada atendimento realizado. Dessa 
forma, se tornam ainda mais inteligentes, chegando ao ponto de 
se parecerem humanos. 

Esses robôs, ou bots, de atendimento podem identifi car de-
mandas e realizar tarefas, como cancelar um serviço ou registrar 
reclamações, por exemplo, seja por telefone ou online, reduzindo 
o tempo de espera dos clientes ao mesmo tempo em que dimi-
nuem os custos com mão de obra. 

Por apresentarem recursos e benefícios, como atendimento per-
sonalizado, padronização, assertividade (elimina erros causados 
por intervenção humana) e pelo fato de não se cansarem nunca, 
os chatbots estão sendo amplamente aplicados em praticamente 
todos os segmentos do mercado, desde funções de SACs (Ser-
viços de Atendimento aos Clientes) até de vendas e marketing. 

Chatbots e o futuro da 
interação corporativa

A Inteligência Artifi cial (AI) está transformando o mundo em que vivemos, transformando-o em um 
lugar cheio de robôs e sistemas capazes de interagir e realizar tarefas antes praticadas exclusivamente 
pelos seres humanos

Como é o caso da rede de fast food Pizza Hut, que possui seu 
próprio bot com o objetivo de agilizar a realização de pedidos, 
por meio de histórico de compras e geolocalização, e facilitar 
a entrega de ofertas nos smartphones dos consumidores.  

Outro modelo da aplicação desses robôs são os assistentes 
virtuais inteligentes (AVI), como a Siri, da Apple, que interage 
por meio da voz a fim de ajudar os usuários em atividades 
básicas, como ativar um app ou fazer uma busca online, até 
mais complexas e fora do padrão, como enviar mensagens 
de áudio e e-mail, e até jogar cara ou coroa. 

Apesar de todos esses benefícios, os chatbots ainda não 
substituem por completo a mão de obra das empresas, que 
ainda precisam - e precisarão por um longo tempo - dos 
funcionários humanos para fornecer serviços de atendimento 
diferenciados, fidelizar os clientes e prestar informações, 
como contatos de e-mails e de telefone, por exemplo. Além 
disso, eles não têm capacidade para tomar decisões, desenhar 
estratégias e definir os rumos dos negócios.

Mas para não perder as oportunidades que estão surgindo 
com a AI, as companhias já devem começar a adotar os cha-
tbots com o objetivo de amadurecer o uso dessa tecnologia 
para explora-la ao máximo no futuro, e não ser engolido pela 
irrefreável evolução tecnológica que está transformando a 
maneira com as companhias executam suas operações cor-
porativas. 

Agora, se a sua empresa não é especializada em TI e não 
tem conhecimentos técnicos suficientes para implantar AI, 
a melhor saída é contar com um parceiro que entenda as ne-
cessidades do negócio e possa oferecer a solução e o suporte 
ideais para atendê-las plenamente. Por isso não perca mais 
tempo e corra atrás do seu robô.

(*) É diretor de Tecnologia e Operações da Microcity.
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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 05 de Outubro de 2018. Dia de São Benedito - o Preto, Santa 
Flávia, Santa Flaviana, São Meinolfo, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude 
é a justiça. Dia Mundial do Professor, Dia do Boia fria e Dia da 

Ave. Aniversário do ator Tarcísio Meira que faz 83 anos, o cantor e apre-
sentador Moacyr Franco que nasceu em 1937, o ex-jogador de futebol 
Careca que completa 58 anos e a atriz Kate Winslet que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é muito artístico, procurando sem-
pre o belo, o bom e verdadeiro. Tem o dom para ensinar e aperfeiçoar 
sempre aquilo que faz. Pode chegar à indecisão, sem saber o que gosta 
mais de realizar. É sociável disposto e cheio de energia para a ação. 
Distingue-se por ser virtuoso e confi ável. Precisa se sentir motivado, 
inspirado, sem coisas rotineiras a sua volta, mas deve aprender também 
que é preciso ter uma atitude responsável perante a vida evitando a 
tendência a ser imprevisível e inquieto. 

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi cul-
dades. Descalços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, 
novos amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. 
Pequenos, preocupação passageira. Ser mordido no 
pé por cobra ou outro animal, viagem. Lava-los, irá 
superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. Ter 
diversos, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99.

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

Esta sexta é o vigésimo sétimo dia da lunação.  A Lua faz um aspecto positivo com Mercúrio que deixa a comunicação 
mais leve, mas ainda podemos vivenciar alguns desconfortos emocionais por conta de atitudes exageradas. A Lua 
fi ca fora de curso às 08h35 da manhã até ingressar em Virgem à noite. Vênus inicia o movimento retrógrado e 
até o dia 16 de novembro os nossos valores, fi nanças, os relacionamentos e a forma como expressamos o amor 
deverão passar por um processo de revisão. Com o ingresso da Lua em Virgem o astral deve fi car mais detalhista 
e meticuloso. A Lua em harmonia com Urano traz novidades no fi nal do dia.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Poderá surgir algum aborrecimento 
pessoal repentino ainda nesta sexta. 
Os confl itos ocorrem por atitudes 
como o sentido de posse e aumen-
to do ciúme nos relacionamentos 
sociais. Será um bom fi nal de dia 
para o recolhimento. Tarde tensa e 
nervosa. 65/865 – Verde.

A situação em geral deve melho-
rar ao usar de atitudes afáveis e a 
delicadeza nos contatos. Haverá 
um sentido maior à determinação 
para obter aquilo que deseja. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes adiadas antes usando 
sua intuição. 54/654 – Azul.

Haverá tensão no ar com a lua ainda 
minguando levando ao nervosismo 
e insatisfação. Deve ter cuidado 
com pessoas que nutrem ambições 
que desconsideram interesses 
dois demais e querem a qualquer 
custo realizar sua vontade. 61/561 
– Amarelo.

O dia é ótimo para as relações so-
ciais com a Lua ainda em Leão até 
a noite. Use de muito entusiasmo 
nas relações íntimas e sexuais e irá 
conquistar e encantar a todos. A Lua 
minguante torna o dia obscuro em 
relação às possibilidades do porvir. 
45/145 – Verde.

O romantismo melhora as relações 
amorosas. A depressão e a melan-
colia, fatores negativos que pode 
empanar a alegria de momentos de 
lazer e descanso. Atividades que 
envolvam riscos podem ser bem 
desenvolvidas e os compromissos 
materiais serão muito produtivos. 
84/484 – Amarelo.

A Lua faz um aspecto positivo com 
Mercúrio que deixa a comunicação 
mais leve, mas ainda podemos viven-
ciar alguns desconfortos emocionais 
por conta de atitudes exageradas Pe-
quenos aborrecimentos perturbam 
em casa ou no trabalho. Realize o que 
não deu certo antes, suas chances 
aumentam agora. 99/399 – Verde.

Terá novos objetivos, dedique-se a 
atividade rotineira e cumpra o que 
foi combinado. Precisa resolver situa-
ções difíceis, que ainda o perturbam 
tanto no lar como no trabalho. A 
insatisfação é o fator negativo que 
pode empanar a alegria do lazer e 
descanso no fi nal desta sexta.  54/854 
– Amarelo.

Pode encontrar saídas para os pro-
blemas que enfrenta na vida pessoal. 
Uma oportunidade de melhorar 
a sua situação profi ssional está a 
caminho. O fi nal de tarde tende a 
ser tenso e nervoso. Será um bom 
fi nal de dia para o recolhimento.  
81/681 – Azul.

Nesta sexta pode aumentar a pregui-
ça e a difi culdade de se satisfazer na 
sua escolha. Use sua habilidade para 
expressar o que sente e convencer 
as pessoas. Precisa evitar que suas 
ambições o impeçam de ver a reali-
dade como ela realmente é. 53/953 
– Amarelo.

Com o ingresso da Lua em Virgem 
o astral deve fi car mais detalhista e 
meticuloso. A Lua em harmonia com 
Urano traz novidades no fi nal do dia. 
 O Sol em Libra aumenta a chance de 
receber convites para festividades e 
comemorações. Inicie algum novo 
trabalho ou atividade que esteja em 
seus planos. 54/254 – Azul.

Superando alguns problemas, virá 
melhoria da situação material e 
financeira. Bom para expressar 
sentimentos e usar de solidariedade. 
Há uma ampliação do sentido de 
posse e aumento do ciúme nos rela-
cionamentos íntimos.  Não exagere 
no ciúme que afasta o amor de perto 
de você. 09/509 – Verde.

Encare a realidade dos aconteci-
mentos e aceite as situações que a 
vida dá numa boa, sem revolta com 
os problemas que serão resolvidos. 
Uma atitude generosa pode ser 
uma forma prática de demonstrar 
seus sentimentos. Até o aniversário 
siga a rotina, sem mudar sua vida. 
88/388 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para melhorar sua aparência depois dos 40: Co-
locar água de chuva em vasilha de louça, ou de vidro, 
e deixar 3 dias no sereno, em fase de Lua Nova. Após 
os 3 dias começar a tomar a água, apenas 1 cálice 
antes das refeições. Neste período diminuir bem o 
óleo e o sal de toda a comida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

VAE
PAVILHÕES

RENOMASPA

DDIATEOÇ
HIEROGLIFO

DRAGEAGAS
OLUMDOC
DECRETOU
EITAIIL
PMEMINT

PROVATECU
PACTOSER
ILEACARA
NETOANTI

BASESAEREAS

Hidro-
gênio

(símbolo)

Abrigo de-
sarmável

(pl.)

Derivado
do leite

(?) plana,
atrativo
das TVs

modernas

Rio que
banha

Roterdã e
Basileia

Barco
comum 

em clubes
náuticos

Chifre de
animal

Caractere
de escrita
no Egito
Antigo

Tipo de
compri-

mido
revestido

Número
mínimo

de verbos
na oração

Grupo de
jogadores

Ato admi-
nistrativo
do Poder
Executivo

Visita
sem aviso

prévio

Estado
Islâmico
(sigla)

(?) chi
chuan,

arte
marcial

Ivan
Lessa,

jornalista
e cronista

Etapa 
de um

concurso

Menta,
em inglês

À (?): a
maneira
de viver

do ocioso

Repare
(um

engano)

(?) de
Varsóvia,
aliança

socialista

(?)-
bandeira,
peixe de
aquários

Anápolis e 
Campo dos

Afonsos
(FAB)

Terreiro,
em ioruba
Felipe (?),
vlogueiro

Ósmio
(símbolo)
Prefixo de 
"antiácido"

Verbo de
ligação

Cuidado,
em inglês

Truque
(pop.)

Recibos 
provisórios

O "G", na
sigla GLP

Documento
(abrev.)

(?) Luxemburgo,
técnico de futebol

Caracteriza o crime
de corrupção passiva

Sucesso de Fábio Jr.
(MPB)

Apelido da
progenitora

Centros populares 
de difusão artística
Canal membranoso
posterior à faringe

3/ilê. 4/aspa — care — mint — reno — sane — time.
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Com encenação de Sébas-
tien Brottet-Michel, diretor 
francês e ator do Théâtre du 
Soleil, desde 2002, o espetá-
culo “As Irmãs Siamesas”, de 
José Rubens Siqueira, estreia 
no dia 5 de outubro. A peça re-
vela a complexidade e ternura 
da alma feminina, inserida na 
relação familiar, a partir do 
reencontro de duas irmãs, in-
terpretadas por Cinthya Hus-
sey e Nara Marques. A morte 
da mãe provoca o encontro 
e o confronto entre Marta, a 
irmã mais velha e cuidadora 
da mãe, e Maria, que partiu 
para uma vida nova em São 
Paulo. Frias e distantes, elas 

Nara Marques e

Cinthya Hussey.

Cena da peça infantil “Encasulados”.

Um espetáculo para 
toda a família que 
aborda de forma 
poética temas como 
a sustentabilidade e a 
preservação da vida e 
da natureza

Em síntese esta é a 
proposta de “Encasu-
lados”, montagem que 

estreia  no feriado do Dia da 
Criança, 12 de outubro. “En-
casulados” tem concepção 
de Roberto Haathner (que 
também integra o elenco, no 
papel do personagem Magna-
ta), com texto e dramaturgia 
de Paulo Rogerio Lopes e 
direção geral, musical e trilha 
sonora de Gustavo Kurlat. 
No palco, completam a fi cha 
técnica os atores Bruno Pe-
rillo (personagem Cientista) 
e Iris Yazbek /Debora Vivan 
(personagem Agente). Este 
núcleo central do espetáculo 
formado pelo elenco, diretor 
e dramaturgo, repete a dose 
depois de trabalharem juntos 
em “Procurando Luiz”, peça 
inspirada no universo de Luiz 
Gonzaga. Capsula do Tempo – 
O texto parte do ano de 2097 
para contar as aventuras de 

Gerson Conrad

O violonista, cantor e compositor Gerson Conrad lançou o álbum 
de inéditas “Lago Azul” (Deck). Reconhecido nacionalmente por ser 
um dos ex-integrantes do grupo Secos & Molhados, ele apresenta 
no disco canções autorais que trafegam entre o rock e a música 
pop, com letras profundas. Agora chegou o momento de apresentar 
o novo trabalho pela primeira vez ao vivo. Após dois álbuns com 
o grupo e dois em carreira solo, ele voltou aos palcos no fi nal dos 
anos 90, fazendo shows intimistas cantando sucessos da carreira 
e algumas canções que vinha compondo. Tocando acompanhado 
do grupo que ele batizou de Trupi, começou a vir a vontade, junto 
do guitarrista Aru Jr, de voltar a estúdio. E o resultado é apre-
sentado em “Lago Azul”.O disco foi produzido e gravado por ele 
junto de Aru. Nele estão 12 canções, todas de autoria de Gerson, 
algumas com parceiros como Paulinho Mendonça, Alessandro 
Uccello, Pedro Levitch e Aru. “Foi um trabalho extremamente 
gratifi cante, que me deu um novo ânimo em mostrar que ainda 
estou produzindo”, diz Gerson. Todas as músicas do álbum estão 
no repertório do show e, ainda, ele interpreta alguns sucessos dos 
Secos & Molhados. Gerson será acompanhado da Trupi, formada 
por Aru Jr. (guitarras e voz), Chico Weiss (teclados), Fernando 
Faustino (bateria), Gustavo Aldab (baixo e cello), Kyra Cherry 
(voz e percussão) e Walter Mourão (guitarra e voz).

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. Hoje 
(5) às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$25 (meia).

Encasulados”

A
nd

re
ia

 M
ac

ha
do

três personagens: um magnata 
dos canudos de plástico, Sr. 
Meganudo, um cientista preo-
cupado com as abelhas e uma 
agente ambiental, determinada 
em atrapalhar os planos do mag-
nata. Eles ganham o direito de 
viajar numa capsula do tempo, 
podendo escolher se querem 
ir para o passado ou futuro. 

Cada um com seu objetivo, eles 
embarcam nesta máquina do 
tempo, numa viagem frenética, 
cheia de perigos e mudanças de 
planos, já que a geringonça nem 
sempre leva o viajante à data 
desejada. Num embate em que 
ninguém é perfeito, enquanto 
cientista e a ambientalista 
pretendem salvar espécies de 

animais e insetos e evitar que 
os erros do presente virem 
desastres no futuro, o magnata 
quer justamente que algumas 
espécies não atrapalhem seu 
império.

Serviço: Teatro Eva Herz, Av. Paulista, 
2073, Cerqueira César, tel. 3170-4059. Sá-
bados e domingos às 15h. Ingressos: R$ 20 
e R$ 10 (meia). Até 09/12.

Novo CD
Annete Conrradi

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Intenções

Decida que hoje é um bom dia. Tome a decisão logo de manhã que você terá um bom dia 
hoje. Não confunda isto com outros pensamentos e sentimentos. As coisas irão acontecer, 
disto não há dúvida, é melhor decidir enfrentá-las com uma perspectiva positiva em vez 
do que é. Você não tem absolutamente nada a perder praticando isso e tudo a ganhar. 
Sua vida não é uma corrida ou uma competição. É uma jornada pessoal de expansão para 
o crescimento de sua alma e ela deve ser feita no seu próprio ritmo, do seu jeito, e você 
é o mestre lembrando sua própria marca de magia. Sempre tome medidas todos os dias 
para isso e defi nir sua intenção ajuda-o a criar uma vida cheia do que você espera receber. 
Pensamento para hoje: Afi rme todas as manhãs “Este é um bom dia!” Quanto mais você 
procurar coisas positivas, mais você verá coisas positivas acontecendo. Você sempre tem 
uma escolha sobre que pensamentos você mantém. Esses pensamentos moldam suas 
experiências, decidem que, independente do que se revela, hoje é um Bom Dia! E assim 
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

“As Irmãs Siamesas”
entram em casa envoltas pelo 
incômodo da presença uma da 
outra e precisam reaprender a 
se comunicar. As lembranças 
são inevitáveis. Cada memó-
ria vem carregada de rancor, 
mágoa, acusação ou mesmo 
ternura, leveza e humor. O 
passado é o fantasma de Marta 
que acredita não ter tido a 
oportunidade de ser feliz, 
obrigada a permanecer numa 
cidade do interior, carregando 
a responsabilidade da mãe 
doente sem opção de viver a 
própria vida. Agora, sente-se 
ainda mais perdida, sem a mãe 
e sem o fi lho que vive fora do 
país. É preciso restabelecer os 

laços, a ligação fraterna que se 
perdeu. Os diálogos evoluem 
na mesma proporção das 
emoções. A muralha vai sendo 
transposta à medida que as 
questões vão sendo expostas, 
colocando-as numa posição de 
maior proximidade. O encontro 
é permeado por momentos de 
ternura e delicadeza, outros 
de raiva e até violência, até 
revelar os detalhes da vida 
de cada uma.Com Cinthya 
Hussey e Nara Marques.

 
Serviço: Teatro Aliança Francesa, 

R. Gen. Jardim, 182, Vila Buarque, tel. 
3572-2379. Sextas e sábados às 20h30 
e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 
40. Até 02/12.

H
el

oi
sa



Neste domingo, iremos 

às urnas para escolher 

nossos próximos 

representantes e 

selecionar os dois mais 

votados para a disputa 

em segundo turno

Indicado por todas as pes-
quisas de intenção de voto, 
e salvo algum fato novo, 

teremos, em nível nacional, 
um segundo turno com forte 
polarização. Como esperado, 
as discussões políticas têm au-
mentado e trazido mais tensão 
para a sociedade. 

A busca pela pacifi cação e 
união dos brasileiros não faz 
parte do discurso de nenhum 
dos dois candidatos que estão 
à frente. Continuaremos com 
a divisão e o rancor de pensa-
mentos extremistas que não 
constroem a unidade de um 
povo.

A busca de todos os can-
didatos deveria ser por har-
monia, pois o crescimento do 
sectarismo é perigoso e não 
traz nenhum benefício para 
nossa sociedade. Por isso, 
acredito que, para podermos 
crescer e voltarmos a ter paz, 
deveríamos ter um próximo 
presidente com essas carac-
terísticas. 

Mas as pesquisas mostram 
que este pensamento é mino-
ria. A maior parte dos brasilei-
ros acredita nesta polarização 
que, na minha opinião, traz 
uma instabilidade perigosa 
para o próximo governo e para 
todos nós.

Até mesmo nas intenções de 
votos observamos a divisão do 
País. Norte/nordeste versus 
sul/sudeste, homens versus 
mulheres, e tantas divisões 
como nunca visto neste País. 
Confirmando nas urnas as 
pesquisas de intenções de 
votos, continuaremos neste 
processo de distanciamento 
dos brasileiros, que se iniciou 
nos movimentos de 2013. 

Claro que, durante os perí-
odos eleitorais, sempre temos 
posições divergentes, pensa-
mentos diferentes e apoios a 

candidaturas diversas. Mas a 
escalada destes posicionamen-
tos é que preocupa aqueles 
que sempre buscam consenso 
e caminhos equilibrados para 
a solução de confl itos. 

Os extremismos e radi-
calismos nunca trouxeram, 
para nenhuma sociedade, um 
crescimento sustentável e 
equilibrado. Historicamente, 
sempre estiveram ligados a 
rompimentos institucionais e 
gestões não democráticas. 

A cada dia, torna-se mais 
importante uma carta destes 
candidatos aos brasileiros, com 
compromissos claros de ajuste 
fi scal, combate à corrupção e 
respeito à democracia. Preci-
samos de diretrizes concretas 
para o País.

Essa turbulência política tem 
trazido muitas dificuldades 
econômicas, e a recuperação 
é cada dia mais necessária. 
O País não suporta mais pos-
tergar a retomada da saúde 
financeira das empresas e 
das famílias. O crescimento 
do nível de emprego deveria 
ser a prioridade zero, para 
qualquer gestor público, neste 
momento.

Somente com união, com 
uma diretriz comum, é que 
teremos condições de iniciar e 
conduzir o inadiável processo 
de recuperação do verdadeiro 
Brasil. O Brasil que trabalha, 
produz e compartilha, que 
gera renda, que oferece opor-
tunidades, que retém talentos, 
que sonha grande e alto. Tão 
grande quanto o seu tamanho.

Não se trata de defender uma 
candidatura, mas uma ideia. 
Nós mesmos construímos 
nosso futuro. Eleições, muitas 
vezes, são defi nidas no próprio 
dia e pesquisas não conseguem 
registrar essas mudanças de 
última hora. Estas eleições são 
fundamentais para a constru-
ção de um só Brasil, evitando 
esses rompimentos de famílias, 
regiões e tantas outras divisões 
que estamos presenciando. 

Afi nal, somos todos brasi-
leiros.

(*) - É presidente do Secovi-SP e 
reitor da Universidade Secovi.

Equilíbrio e bom senso
Flavio Amary (*)
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O ex-jogador Diego Mara-
dona aconselhou o craque 
Lionel Messi a deixar a se-
leção da Argentina, após ter 
sido criticado por conta de 
seu desempenho na Copa do 
Mundo de 2018. Em agosto, 
Messi entrou em acordo com 
a Associação de Futebol Ar-
gentino (AFA) e se afastou 
da seleção ao menos até o 
fi m deste ano. Em entrevista 
ao jornal “Clarín”, Maradona 
aconselhou o camisa 10 a se 
aposentar em defi nitivo da 
Argentina.

“Se Messi deve sair da sele-
ção? Sim, porque se a seleção 
sub-15 perde, a culpa é de 
Messi. Se o calendário coloca 
o Racing contra o Boca, quem 
tem a culpa é o Messi. A culpa 
é sempre dele. É por isso que 
eu diria: ‘Não vá mais, louco”, 
afi rmou o ex-craque. Assim 
como Neymar pela seleção bra-
sileira, Messi preferiu fi car em 
silêncio após a eliminação da 
Argentina na Copa do Mundo, 
diante da campeã França, nas 
oitavas de fi nal. A atitude do 
craque foi duramente criticada 
na imprensa de seu país.

“Eu gostaria que ele tivesse 
mandado todos nós à m... Ele 
não é culpado por não ser 

campeão mundial. Ok, nós 
tínhamos todas as esperanças 
nele, mas quando você vai para 
a pista de corrida, você tem a 
esperança de que seu cavalo 
vença, e ele fi ca em oitavo lu-
gar. Na Fórmula 1, Vettel tem 
um ótimo motor, mas quem 
vence é o Hamilton”, comparou 
Maradona.

Atualmente treinador do 
Dorados de Sinaloa, do México, 
o ex-craque também deu sua 
opinião sobre o técnico interi-
no da Argentina, o ex-jogador 
Lionel Scaloni, que substitui 
Jorge Sampaoli, demitido logo 
após o fi m do Mundial. “Agora 
eles colocaram Scaloni. Scaloni 
é um ótimo menino, mas como 
vamos dar a seleção argentina 
ao Scaloni? Estamos loucos?”, 
disse o ex-jogador.

“O Scaloni diz: ‘Estou pron-
to’. Mas como, se eu nunca o 
vi fazer um gol pela Argentina? 
Com todo o respeito. Como 
pessoa, podemos fazer um 
churrasco juntos, mas como 
treinador da seleção, não”, 
reclamou o astro. Sem Messi e 
com Scaloni no comando técni-
co, a Argentina enfrentará, nos 
dias 11 e 16 de outubro, Iraque 
e Brasil, respectivamente, na 
Arábia Saudita (ANSA).

Maradona aconselha Messi 
a se aposentar da seleção

Divulgação

O objetivo é criar uma linguagem 
universal de luzes para que todos 
os usuários das ruas – pedestres, ci-

clistas, motociclistas e motoristas – possam 
entender se o veículo autônomo pretende 
partir, parar ou simplesmente seguir em 
frente. “Para que a tecnologia de carros 
autônomos tenha sucesso é vital todos 
terem confi ança em como ela funciona”, 
diz John Shutko, especialista técnico de 
Fatores Humanos para Veículos Autôno-
mos da Ford. 

“Por isso, estamos trabalhando junto 
com todos os desenvolvedores, empresas 
automotivas e de tecnologia para criar um 
padrão na indústria”. Para isso, a Ford 
continua trabalhando com a Organização 
Internacional de Normalização e a Socie-
dade de Engenheiros Automotivos. Os três 
pontos principais da padronização são o 
design e a cor dos sinais e o local de sua 
instalação no veículo. 

No ano passado, a Ford testou junto com 
o Virginia Tech Transportation Institute 
(VTTI) um sistema de sinalização montado 
no teto de uma Transit. A van era dirigida 
por um motorista, mas ele foi camufl ado 
com um traje especial para simular um 
veículo autônomo. Equipada com múltiplas 
câmeras, a van rodou mais de 3.000 km e 
registrou as reações das pessoas diante de 
três códigos de luz:
 • Parando: duas luzes brancas se 

movendo de um lado para o outro, 
indicando que o veículo vai parar 
completamente;

 • Modo de direção ativo: uma luz 
branca contínua para sinalizar que 
o veículo pretende continuar no seu 
trajeto atual – apesar de poder reagir 
a outros usuários da pista;

Ford testa futuros padrões de 
sinais para carros autônomos
A Ford testa sistemas que visam à adoção de um futuro padrão de sinalização para carros autônomos na indústria

 • Pronto para partir: uma luz branca 
piscando rapidamente, comunicando 
que o veículo começa a acelerar depois 
de uma parada.

Todas as imagens foram catalogadas 
e mostraram que os sinais não geraram 
nenhum comportamento inseguro nos 
usuários. Para comprovar essa aceitação, 
outro estudo foi realizado em um ambiente 
de realidade virtual. Os participantes foram 
colocados em uma esquina diante de vários 
veículos circulando em um cruzamento, 
alguns deles equipados com os sinais 
luminosos e outros não, para observar 
sua reação.

Mesmo sem receber nenhuma expli-
cação prévia, eles precisaram de apenas 
cerca de duas exposições para aprender 
o signifi cado de um sinal e de cinco a dez 
exposições para entender todos os três 
sinais. “O mais encorajador desse estudo 

foi mostrar que os sinais aumentam a 
confi ança das pessoas nos veículos autô-
nomos quando elas conseguem entender 
melhor a sua movimentação”, explica 
John Shutko. 

Como próximo passo, o sistema será 
testado novamente no mundo real. A Argo 
AI vai observar as reações dos usuários das 
ruas usando uma pequena frota de Fusion 
Hybrid autônomos de pesquisa na região 
de Miami, na Flórida. Pesquisas também 
estão sendo realizadas na Europa para en-
tender como os sinais são compreendidos 
em outras regiões e culturas. 

“É essencial que o padrão adotado seja 
compreendido tão rapidamente quanto 
uma luz de freio ou uma luz de seta”, 
completa John Shutko. “Estamos abertos 
a trabalhar juntos para que os veículos 
autônomos sejam integrados à sociedade 
sem confundir as pessoas” (AI/Ford).

A marca quer criar uma linguagem universal de comunicação na indústria para 

aumentar a confi ança das pessoas na nova tecnologia.

Mylena Cuenca (*)

Uma das grandes dúvidas 
da maioria dos candidatos 
que estão buscando por novas 
oportunidades de trabalho é a 
de como formatar o currículo 
ideal. 

Enquanto headhunter, per-
cebo esse questionamento 
quase que diariamente. Uma 
coisa é certa, independente 
da sua área de atuação, levar 
o currículo a sério é o primeiro 
passo para ganhar a atenção dos 
recrutadores. Em sua essência, 
o currículo é um documento e 
tem por objetivo apresentar as 
habilidades técnicas e as expe-
riências profi ssionais do candi-
dato. Por ser um documento, 
é imprescindível dizer que as 
informações sejam verdadeiras. 

Por mais óbvio que possa 
parecer, esta é uma dica indis-
pensável, já que é muito comum 
os profi ssionais mentirem ou 
aumentarem os fatos só para 
ganharem atenção e serem 
chamados para a entrevista. 
Por exemplo, se um candidato 
diz em seu currículo que o seu 
nível de inglês é fl uente, mas 
na entrevista presencial não 
consegue se comunicar com 
fluência, automaticamente 
ele se coloca em uma posição 
desconfortável e perde a chan-
ce de prosseguir no processo 
seletivo. 

Infelizmente, esse é um 
exemplo de mentira muito 
comum entre os profi ssionais e 
que, naturalmente, não 
se sustenta no médio 
e longo prazo. Quando 
um recrutador faz a 
análise de um currículo, 
a primeira coisa que 
ele busca é validar se 
o candidato atende a 
todos os requisitos da 
posição que está aberta. 

Por isso, ele fará essa 
primeira análise ob-
servando as seguintes 
informações: objeti-
vo profi ssional, quais 
foram as atividades 
técnicas e/ou estraté-
gicas desempenhadas 
ao longo da carreira 
do candidato, além de 
avaliar quais cursos, 
certifi cações ou resulta-
dos comprovem que aquele 
profi ssional tem os requisitos 
relevantes para a posição em 
questão.

É importante dizer que um 
erro muito comum está jus-
tamente na apresentação do 
objetivo profi ssional. Já recebi 
currículos onde se elencava 
mais de três objetivos. Enten-
do que, na ânsia de encontrar 

Currículo vencedor: dicas valiosas 
para conquistar a vaga que deseja

tares você pode colocar outros 
cursos livres, bem como se 
obteve vivência internacional, 
conhecimentos em ferramen-
tas específi cas, entre outros. 
O nível do idioma requerido 
na vaga que você está de olho 
deve estar destacado nessas 
informações também.

Além disso, para área de ven-
das, por exemplo, é importante 
para o recrutador conhecer 
qual é a sua disponibilidade 
para viagens e mudanças, qual 
é o seu tipo de habilitação e 
se possui carro próprio. Por 
se tratar de um documento, a 
linguagem precisa ser formal 
e um currículo não deve ser 
escrito em primeira pessoa. 
Evite os adjetivos e cerifi que-se 
de que não tem nenhum erro 
de português. 

Não descreva suas caracterís-
ticas comportamentais, deixe 
que o recrutador faça o julga-
mento depois de entrevista-lo 
e exclua de uma vez por todas 
os seus hobbys pessoais do cur-
rículo. Mantenha a formatação 
em cores sólidas, sem imagens, 
fotos ou elementos visuais que 
possam poluir a página. 

Essas dicas são para currícu-
los em Word/PDF, mas também 
se aplicam aos currículos onli-
ne. Hoje, a fase de encontrar 
candidatos é feita com a ajuda 
de algoritmos de busca e por 
isso, para ser encontrado por 
um headhunter, usar palavras 
chaves nas plataformas online 
de currículos é fundamental. O 
uso de palavras chaves serve 
tanto para o título quanto para 
o conteúdo. 

Nesses casos, usar termos 
técnicos da profi ssão também 
ajuda os profi ssionais a serem 
descobertos pelos algoritmos. 
Dedique tempo na construção 
desse documento e depois 
empenhe-se na ampliação de 
sua rede de networking. 

Lembre-se, o currículo se 
transforma na mesma medida 
e velocidade que o profi ssional. 
Não adianta formatá-lo uma vez 
e esquecer de fazer mudanças 
enquanto sua carreira também 
se transforma. Quanto mais 
atual e “fresca” estiverem as 
informações, mais chances 
de conseguir conquistar seus 
objetivos profi ssionais. 

Agora que já sabemos que o 
currículo é coisa séria, vamos 
nos dedicar à formatação de 
um documento profissional 
assertivo? O bom currículo é 
a porta de entrada para os tão 
sonhados processos seletivos.

(*) - É headhunter na Trend 
Recruitment e formada em 

administração de empresas pela 
Universidade presbiteriana Mackenzie 

(https://www.trendrecruitment.com/pt).

uma nova posição no mercado, 
o candidato queira abraçar 
o máximo de oportunidades 
possíveis, porém, ter um foco 
e saber onde quer chegar é 
essencial. É difícil recrutar um 
profi ssional que não tem clareza 
sobre o que realmente quer. 

Por isso, escreva seu objeti-
vo profi ssional de forma clara 
e direta para que o mercado 
saiba exatamente que tipo de 
oportunidade você está buscan-
do. A descrição das atividades 
e experiências profissionais 
também geram muitas dúvi-
das. Minha principal dica é: 
seja sucinto, porém completo. 
Coloque toda sua experiência, 
mas sem tornar-se prolixo na 
descrição das atividades. 

Não se limite à crença de 
que o currículo nunca pode ter 
mais do que uma página, mas 
aprenda a dizer o sufi ciente. O 
ideal é sintetizar as principais 

realizações profi ssionais envol-
vendo resultados obtidos, além 
de dar destaque aos principais 
projetos. 

Na área de Vendas, por exem-
plo, mostrar resultados é uma 
forma de ganhar a atenção dos 
recrutadores. Algumas premia-
ções também são bem-vindas 
para os profi ssionais dessa área. 

Na hora de falar dos resulta-
dos, sustente a sua argumen-

tação em números e mostre 
como o trabalho que você 
realizou impactou e contribuiu 
para o crescimento da empresa 
onde atuou. Da mesma forma, 
aproveite o resumo profi ssio-
nal para contar sobre os seus 
projetos mais relevantes. Seja 
breve e conquiste o interesse 
do recrutador em querer saber 
mais sobre sua carreira.

Então vamos lá, na sequência 
vou te dar mais algumas dicas 
de como formatar um currículo 
o ideal para conquistar a vaga 
desejada. 

Preparado?
No topo da página, reser-

ve espaço para o seu nome 
completo e coloque-o em 
destaque, acrescente também 
informações pessoais, como: 
endereço, e-mail, telefone e 
idade. Não há necessidade de 
colocar números de documen-
tos, seu estado civil nem se tem 

fi lhos. O e-mail que é 
inserido no currículo 
deve ser checado 
com frequência e ele 
precisa ser simples 
e profi ssional. Nada 
de usar e-mails com 
apelidos.

Na sequência, des-
creva sua formação 
acadêmica, do curso 
mais recente para o 
mais antigo (se você 
já está procurando 
emprego em vagas 
de nível gerencial, 
deixe de fora colé-
gios onde estudou 
no ensino médio, por 
exemplo, comece 
pela faculdade). 

Em seguida, aponte o seu 
objetivo profi ssional, lembre-
se, tenha foco. Depois, descreva 
suas experiências profi ssionais 
da mais recente para a mais 
antiga. Caso suas experiên-
cias sejam muito longas, você 
pode descartar experiências 
mais antigas que não estejam 
alinhadas ao seu objetivo pro-
fi ssional atual. 

Em informações complemen-
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a se aposentar em defi nitivo da Argentina.
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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:

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

O pretendente: DIEGO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de T.I, nascido em Presidente Prudente (Reg. Distrito de Limeira) - SP, no 
dia (17/06/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Aparecido Santos e de Maria Barbosa dos Santos. A pretendente: TAINAN GONÇALVES 
CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão agente de viagens, nascida em Guarulhos (Reg. 
1º Subdistrito) - SP, no dia (23/07/1988), residente e domiciliada neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lha de Irenio Pereira Campos e de Maria Aparecida Gonçalves Campos. 

O pretendente: THIAGO CRISTIANO DOS SANTOS CARVALHO, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor de vendas, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/12/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Willian de Carvalho e 
de Eliana Cristina dos Santos Carvalho. A pretendente: SANDRA CRISTINA SILVERIO 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital , Ermelino 
Matarazzo - SP, no dia (28/09/1977), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo 
- SP, fi lha de Vanderlei José de Souza e de Izilda Aparecida Silvério de Souza. 

O pretendente: EDVAL JOSÉ DE BRITO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nas-
cido em Patos - PB, no dia (03/12/1941), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Joaquim de Brito e de Cecília Maria de Brito. A pretendente: 
JOSELI DE SOUSA VIEIRA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Buri - SP, 
no dia (12/11/1960), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de 
José Francelino de Sousa e de Elisa Antunes de Sousa. 

O pretendente: WILSON BINDER REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (04/02/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Wilson Rezende e de Arlete 
de Moraes Binder Rezende. A pretendente: SAMANTA DE LAURO, estado civil solteira, 
profi ssão coordenadora de compras, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 
(07/10/1987), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Claudio 
de Lauro e de Elsa de Cassia Lavrencsih de Lauro. 

O pretendente: JOSÉ LUIZ ZANARDO, estado civil divorciado, profi ssão comerciário, nascido 
em Osasco - SP, no dia (03/11/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito , São Paulo - SP, 
fi lho de Orlando Zanardo e de Ivone Rocha Zanardo. A pretendente: ROSE MARY ARAUJO 
DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Salvador - BA, no dia 
(13/09/1965), residente e domiciliada em Camaçari - BA, fi lha de Luizito Lisbôa de Matos e 
de Nina Rosa Araujo de Matos.Obs: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviços do 
município de Camaçari, no Estado da Bahia, onde será realizado o casamento. 

O pretendente: PAULO DIOGO MACEDO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão repre-
sentante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/02/1981), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Artur da Costa e de Elenita Almeida de 
Macedo Costa. A pretendente: GLÁUCIA MARIA ROSSI, estado civil solteira, profi ssão 
farmaceutica, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (24/09/1986), residente e 
domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Ronaldo Rossi e de Marilene Aparecida 
Sanches Rossi.Obs: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviços do município de 
São Caetano do Sul, neste Estado, onde será realizado o casamento 

O pretendente: JOÃO VIEIRA MACIEL JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão coorde-
nador de relacionamento, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/07/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vieira Maciel e de Cierlane 
Pinheiro Cavalcante Maciel. A pretendente: SHEILA BERNARDO ZAMAI, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de relacionamento, nascida em Poá - SP, no dia (11/03/1984), 
residente e domiciliada em Poá - SP, fi lha de Vanderley Zamai e de Luiza Bernardo 
Zamai. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Município de Poá, 
neste Estado, onde será realizado o casamento. 

O pretendente: EDILSON ALVES DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão servente, 
nascido em Santa Cruz (Reg. 2º Ofício de Notas) - RN, no dia (30/11/1970), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Dantas Sobrinho e de 
Josefa Alves Dantas. A pretendente: JOANA D´ARC MARINHO, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Natal (Reg. 4º Ofício de Notas e 1ª Circunscrição de 
Registro Civil) - RN, no dia (25/07/1963), residente e domiciliada neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lha de Severino Marinho e de Josefa Moura Marinho. 

O pretendente: RODNEI DAS DORES, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/04/1987), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Celia Regina das Dores. A pretendente: FABIANA DE LIMA 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar geral, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (31/08/1995), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha 
de Marcos Antonio de Lima e de Ivonete da Conceição de Lima Santos. 

O pretendente: ROBERTO VALENTINO DO AMARAL, estado civil divorciado, profi s-
são segurança, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (07/01/1964), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião do Amaral Filho e de 
Ivone Soares do Amaral. A pretendente: SIMONE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(17/04/1974), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Pereira da Silva e de Maria Alves da Silva. 

O pretendente: CRISTIANO LIMA DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
técnico eventos, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (06/07/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Lima de Andrade 
e de Maria de Lourdes Andrade. A pretendente: JÉSSICA KARINNY DE ANDRADE SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Timbaúba - PE, no dia 
(07/11/1991), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Genivan 
Correia da Silva e de Izabel Cristina de Andrade Silva. 

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Ilheus (Reg. Distrito de Pimenteira) - BA, no dia (18/06/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Brito dos Santos e de Jose-
naide Bispo dos Santos. A pretendente: JOÉLIA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão babá, nascida em Itapetinga - BA, no dia (19/04/1984), residente e domiciliada neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Miguel Pinheiro dos Santos e de Adelina Maria de Jesus. 

O pretendente: LUKENE SELMOND, nacionalidade haitiana, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante, nascido na República do Haiti, no dia (08/03/1986), residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Origene Selmond e de Orilia Aristilde. A pretendente: LUTANE 
RAYMOND, nacionalidade haitiana, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
na República do Haiti, no dia (27/06/1984), residente e domiciliada neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lha de Ernest Raymond e de Marie Jeanne Brutus. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LUIZ CARLOS FERREIRA DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (26/03/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo- SP, fi lho de Luiz Ferreira da Paz e de Maria 
Ferreira de Carvalho. A pretendente: NATANI MEDEIROS RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
no dia (05/05/1991), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de 
Edson Aparecido Rodrigues e de Elzilenia Medeiros Antunes. 

O pretendente: CESAR AUGUSTO GONÇALVES MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/04/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso da Silva Melo Filho e de Edna Gonçalves. 
A pretendente: GISLAINE AMORIM DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vende-
dora, nascida em Mauá - SP, no dia (31/05/1988), residente e domiciliada neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lha de Isael Souza dos Santos e de Carmen Bernadete Elias de Amorim. 

O pretendente: EVANDRE SILVA MAZERINO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (19/09/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José Mazerino e de Lourdes Silva Mazerino. 
A pretendente: RAQUEL ROCHA FONTES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (13/12/1983), residente e domiciliada neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Tadeu Paulo Fontes e de Catarina Rocha Fontes. 

O pretendente: SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de expedição, nascido em Areia (Reg. Distrito Sede do Município de Esperan-
ça) - PB, no dia (14/12/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Alcides Ferreira da Silva e de Maria do Socorro Ferreira da Silva. A pretendente: 
NILZETE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Delmiro Gouveia - AL, no dia (12/05/1977), residente e domiciliada neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lha de Valdemar Ferreira da Silva e de Marilene Ferreira da Silva. 

O pretendente: JOÃO PAULO AIRES DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em Angatuba (Reg. Distrito Sede do Município de Guareí) - SP, no 
dia (27/10/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz 
Gonzaga Aires de Barros e de Solange Maria dos Santos. A pretendente: NAIOMI SAN-
TOS BATISTA, estado civil solteira, profi ssão assistente jurídica, nascida nesta Capital, 
Ibirapuera - SP, no dia (27/12/1994), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo 
- SP, fi lha de Benedito Leonel Batista e de Cleide Ferreira dos Santos. 

O pretendente: DAMIÃO CLÁUDIO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão inativo, 
nascido em Mauriti - CE, no dia (06/02/1973), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Fernandes de Sousa e de Josefa Maria de Souza. A pretenden-
te: DAYANE DE LIMA APOLINÁRIO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Itajubá - MG, no dia (16/02/1991), residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Zoilson Francisco Apolinário e de Rosana Lúcia de Lima Apolinário.Obs: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviços, desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada. 

O pretendente: PAULO SERGIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (19/05/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida de Lima. A pretendente: ALCIONE DE LIMA 
CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, 
no dia (04/11/1998), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Paulo Cordeiro e de Maria Elenilda de Lima. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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: ROGER ZAMPIERE NAVARRO, estado civil solteiro, profi ssão corretor, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 12/10/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Oliveira Navarro e de Isabel de Fatima 
Zampiere Navarro. A pretendente: BIANCA OLIVEIRA DA COSTA, estado civil soltei-
ra, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 13/05/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Alexandre da 
Costa e de Thelma Gonçalves de Oliveira Costa.

O pretendente: VINICIUS BENTO CAZES, estado civil divorciado, profi ssão funcio-
nário público, nascido nesta Capital - SP, no dia 06/11/1697, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Cazes e de Thereza da Silva Cazes. 
A pretendente: DAMIANA LOPES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Brejo Santo - CE, no dia 03/12/1972, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lopes de Sousa e de 
Josefa Lopes de Sousa.

O pretendente: ISAAC DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em Queimadas - BA, no dia 06/03/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evangelino da Silva Santos e de Marta Maria de 
Jesus Santos. A pretendente: TABATA REGINA MARCIANO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente hospitalar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no 
dia 03/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis 
Carlos Marciano e de Rute Guimarães Marciano.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS DA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
autor de texto, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 22/09/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luzia Barreira da Mota. A 
pretendente: LUANA FERRETI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 03/05/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luís Rodrigues da Silva e de 
Luzia Ilizabete Ferreti da Silva.

O pretendente: WEIDMAN OLIVEIRA CAVALCANTI, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista, nascido em Ibimirim - PE, no dia 30/09/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria Cavalcanti e de Magnóly Oliveira Caval-
canti. A pretendente: SUELLEN GOMES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/10/1997, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Cesário de Araujo e de 
Rosangela Gomes de Araujo.

O pretendente: EMERSON DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelci da Silva e de Maria Aparecida 
de Jesus Silva. A pretendente: AMANDA CRISTINE MARTINS DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão instrutora de treinamento, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
21/08/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo 
Pereira de Souza e de Christiane Santos Martins.

O pretendente: THIAGO MACHADO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 01/07/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Gonçalves Vieira e de Maria Regina 
Machado Vieira. A pretendente: ANDRÉIA FERREIRA DA COSTA, estado civil soltei-
ra, profi ssão agente de atendimento, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
06/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dilson 
Mezzetti da Costa e de Theresinha Ferreira da Costa.

O pretendente: MARCELO CHAVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
salva vidas, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/10/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Chaves dos Santos e de Argentina 
Chaves dos Santos. A pretendente: CLAUDETE BERGAMI, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em Tatuí - SP, no dia 05/03/1963, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clóvis Bergami e de Leatriz Moreira Bergami.

O pretendente: REGIS RICARDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 06/05/1977, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcolino da Silva e de Rita Maria 
dos Santos Silva. A pretendente: CAMILA ROSSI CORREA, estado civil divorciada, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 27/12/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jarbas Domizete Correa e de Helenice Romano Rossi Correa.

O pretendente: DAVID DA COSTA MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 02/04/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Sena Mattos e de Maria Betania Vieira da 
Costa. A pretendente: VIVIAN MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi s-
são manicure, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/08/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Batista de Oliveira e de 
Edna Aparecida Monteiro.

O pretendente: WANDERSON SANDRO SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
açougueiro, nascido nesta Capital, Limão- SP, no dia 28/08/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Socorro Santana. A pretendente: 
ANGELA APARECIDA DE FREITAS PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 28/09/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Pereira e de 
Maria Ester de Freitas.

O pretendente: MANÁBYO DE AMORIM RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Condeúba - BA, no dia 01/09/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ordélio Pequeno Ribeiro e de Maura 
Alves de Amorim Ribeiro. A pretendente: CINTIA DE OLIVEIRA SEBASTIÃO, estado 
civil divorciada, profi ssão analista de sinistro, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no 
dia 06/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David 
Sebastião e de Suely Rosa de Oliveira Sebastião.

O pretendente: BRUNO SOLDA, estado civil divorciado, profi ssão comercial, nascido 
nesta Capital, Saúde- SP, no dia 21/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Solda e de Claudia Regina Pereira de Jesus 
Solda. A pretendente: REBECCA PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
publicitária, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 11/01/1989, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Reinoldo de Sousa e de Laurinete 
Pereira de Sousa.

O pretendente: RODRIGO MARTINS DA SILVA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Areia (Registrado em Serraria) - PB, no dia 13/03/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo dos Santos Cruz e de 
Josefa Martins da Silva Cruz. A pretendente: TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, 
no dia 18/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Lino Rodrigues dos Santos e de Maria da Annunciação dos Santos.

O pretendente: FELIPE BERNARDES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/08/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Rogerio Gonçalves Ferreira 
e de Soraya Lucas Bernardes. A pretendente: ALLANA CHRISTIAN CORREIA PON-
TES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Atibaia - SP, no dia 
10/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano 
Queiroz Pontes e de Ingrid Christian Correia.

O pretendente: CLAUDINO DE SOUSA LIMA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor de autos, nascido em Pedreiras (2º Ofício) - MA, no dia 25/05/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudino de Sousa Lima e de Maria 
do Socorro Lopes Lima. A pretendente: CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Pedreiras (2º Ofício) - MA, no dia 
28/07/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Pinheiro dos Santos e de Terezinha Lima dos Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RENATO FIGUEIRA RAHME, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 15/08/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Aziz Rahme e de Mercedes Figueira Rah-
me. A convivente: ANA PATRICIA VELOSA SEABRA, estado civil solteira, profi ssão 
economista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/02/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Amaro Simões Seabra 
e de Ana Paula Velosa Seabra. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de 
impedimento, será feito de imediato o Registro da Conversão da União Estável em 
Casamento.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GABRIEL PERALES OLIVEIRA MOTTA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Candido Mota - SP, no dia 24/06/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Oliveira Motta Junior e de Dulce Maria 
Leone Perales Motta. A pretendente: ISADORA RAIMUNDO DE OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Eduardo de Oliveira e de 
Cristiane Raimundo Minozzo.

O pretendente: GIULIANO VINCENZO LOCANTO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Odair Vicente Locanto e de Nadia Nair Locanto. A pretendente: 
CAMILA MINDOV DE OLIVEIRA GARCIA, solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Porto Alegre - RS, no dia 14/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Panitz Garcia e de Cátia Mindov de Oliveira Garcia.

O pretendente: DIEGO ORENSTEIN, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 31/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Claudio Marcelo Orenstein e de Claudia Eugenia Fichel Orenstein. A 
pretendente: CARLA ALESSANDRA TEIXEIRA, solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 05/08/1980, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha 
de Carlos de Viveiros Teixeira e de Maria Amelia Beze Teixeira.

O pretendente: MARCELO BRITTO MAFRA, divorciado, profi ssão economista, nascido 
em Florianópolis - SC, no dia 11/01/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Pizani Mafra e de Sylvia Moreira Filgueiras Camarinha. 
A pretendente: MARIA PAULA MONDRONI, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Suzano - SP, no dia 18/12/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Décio Mondroni e de Maria Elenice Alves de Souza 
Mondroni.

O pretendente: GILBERTO ALDO GAGLIANO JUNIOR, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/06/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Aldo Gagliano e de Lourdes Gagliano. 
A pretendente: MANOELA MEIRELLES FERREIRA ALVES, divorciada, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São José dos Campos - SP, no dia 01/01/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fábio Ferreira Alves 
Filho e de Constança Carolina Meirelles Ferreira Alves.

O pretendente: DANIEL DOUGLAS GOMES MACEDO, solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Simões de Macedo e de Marinalva Gomes Simões 
de Macedo. A pretendente: DERLANDIA ROMÃO DOS SANTOS, solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Pedra Branca - PB, no dia 19/08/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Romão dos Santos e 
de Deijanira Pereira dos Santos.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO ESPOSITO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Santos - SP, no dia 25/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Silvio Carneiro Esposito e de Margareth Rose Ribeiro Esposito. 
A pretendente: VERENA MIRANDA DE ALBUQUERQUE, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em Fortaleza - CE, no dia 06/09/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Jatahy de Albuquerque 
e de Vera Lêda Miranda de Albuquerque.

O pretendente: LUÍS PAULO DE CASTRO GALLELO, solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luís Alvaro Gallelo e de Mônica Maria e Silva de 
Castro Gallelo. A pretendente: LÍGIA TOMAZ ROMEO, solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 30/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Luiz Couto esher Romeo e de Rosana Rodda Tomaz 
Romeo.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMONI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fernando Liberalli Simoni e de Marilda de Oliveira Simoni. A 
pretendente: FABIANA NEVES DE BRITO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Teófi lo Otoni - MG, no dia 23/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Terezinho Marques de Brito e de Maria Inês Neves de Brito.

O pretendente: ANDRE MARCELO PIMENTEL DE ANDRADE SHIOKAWA, divorciado, 
profi ssão economista, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 03/09/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nanto Shiokawa e de Iracema 
Pimentel de Andrade Shiokawa. A pretendente: CLUADIA OMETTO MORENO, 
divorciada, profi ssão economista, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Manoel 
Ometto Moreno e de Beatriz Krug Ometto Moreno.

O pretendente: ANTONIO BRANDÃO DE SOUZA NETO, solteiro, profi ssão arquiteto, 
nascido em Salvador - BA, no dia 04/01/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Brandão de Souza Filho e de Sandra Regina Benevides 
Montalvão Brandão. A pretendente: MANOELLA CABRERA HERNANDES, solteira, 
profi ssão consultora, nascida em São José do Rio Preto - SP, no dia 29/03/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João José Barretto 
Hernandes e de Dora Márcia Carvalho Cabrera Mano Hernandes.

O pretendente: LUIZ FELIPE ALBIERI, divorciado, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 24/06/1977, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de Afonso Celso Albieri e de Vera Lucia Olea Albieri. A pretendente: RACHEL 
DA CRUZ BEZERRA, divorciada, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 09/12/1983, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
José Bezerra de Goes e de Edilce Simplicio da Cruz Bezerra.

O pretendente: BRUNO GEBARA, solteiro, profi ssão bancario, nascido em Campinas 
- SP, no dia 09/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Ademir Gebara e de Maria José Fontana Gebara. A pretendente: BIANCA PEREZ 
NOTARI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Sergio Soares 
Notari Filho e de Maria Dolores Abad Perez Notari.

O pretendente: FLÁVIO RESENDE COSTA E SILVA, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Pereira de Oliveira e Silva e de Giséle 
Resende Costa e Silva. A pretendente: GABRIELLA PERRONE LEVORIN, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/04/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fábio Átila Levorin e de Celia 
Regina de Campos Perrone Levorin.

O pretendente: FELIPE DINIZ ALVES BOMFIM, solteiro, profi ssão piloto, nascido em 
Aracaju - SE, no dia 20/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Ary Osvaldo Ribeiro Bomfi m e de Marcia Diniz Alves Bomfi m. A pretendente: 
JIHANE HALABI, solteira, profi ssão advogada, nascida em Aracaju - SE, no dia 
11/12/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rommel 
Halabi e de Mariusa Aparecida Ortolano Halabi.

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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: SHIN HO PARK, nascido na Coreia, no dia 08/08/1991, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Seok Yeol Park e de Yoon Hwa Kim. A pretendente: GABRIELA YU RI CHOI, 
nascida nesta Capital,Jardim Paulista - SP, no dia 25/01/1990, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Yuang Sik Choi e de Hea Sook Kim Choi.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0233595-
88.2009.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao sócio EDUARDO 
HOELZ STERN, CPF 270.026.268-92 que foi requerida a desconsideração de personalidade 
jurídica de Tribo Comunicações LTDA, CNPJ. 06.208.241/0001-07, para a inclusão dos sócios no 
polo passivo da ação de Cumprimento de Sentença, proposta por BOLSA DE ESCRITÓRIOS DE 
SÃO PAULO. Estando o sócio em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
manifestação e apresentação de provas cabíveis, no prazo de 15 dias, nos termos da r. decisão, que 
segue: “Vistos. Anote-se o Agravo de Instrumento (fls. 480).Mantenho a decisão anterior pelos seus 
próprios efeitos. Ante o efeito suspensivo concedido, cumpra-se a v. Decisão proferida pelo E. 
Tribunal de Justiça e suspendo estes autos até o julgamento do recurso quanto aos efeitos da decisão 
recorrida. Esclareço ao exequente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi 
instaurado mas ainda não foi julgado porque remanesce a citação do sócio Eduardo Hoelz Stern de modo 
que não será adotada qualquer constrição patrimonial nos sócios do executado enquanto não julgado o 
incidente. Assim sendo, expeça a serventia carta de citação em favor do sócio Eduardo Hoelz Stern no 
endereço de fl. 492; e, se negativa a diligência, autorizo a citação do sócio por edital.” Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2018. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: 
CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS (OAB 220507/ SP), SERGIO TADEU DE SOUZA TAVARES 
(OAB 203552/SP), FABIO MACHADO D’AMBROSIO (OAB 151692/SP) 

9ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026768-49.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) CELINE 
NOGUEIRA DOS SANTOS, CPF. 405.658.718-38, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 14.177,63 (Março/2014), oriundos 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a 
requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 
21.05.2018. Eu, PAULO EVARISTO ROSA CASSIANO Escrivão-Diretor, conferi. VALDIR DA SILVA 
QUEIROZ JUNIOR Juiz de Direito 

ENGEPARTS METALÚRGICA LTDA EPP. torna público que requereu na Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente - SVMA a Licença Prévia e de Instalação p/ Fabricação de
outras Peças e Acessórios para Veículos Automotores não especificados anteriormente,
sito à Avenida Ouro Verde de Minas, nº 1.758. Jd. Imperador. São Paulo/SP.

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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