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BOLSAS
O Ibovespa: -2,24% Pontos: 
83.847,12 Máxima estável: 
85.760 pontos Mínima de 
-2,24% : 83.846 pontos Volume: 
R$ 12,41 bilhões Variação em 
2018: 9,74% Variação no mês: 
5,68% Dow Jones: -1,27% Pon-
tos: 25.379,45 Nasdaq: -2,06% 
Pontos: 7.485,14 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7272 Venda: R$ 3,7277 
Variação: +1,15% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: +0,78% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6957 Venda: R$ 
3,6963 Variação: -0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6930 
Venda: R$ 3,8630 Variação: 
+0,86% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 9,49% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.230,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,21% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,000 
Variação: +0%.

bro) Cotação: R$ 3,7305 Variação: 
+1,07% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1457 Venda: US$ 1,1458 
Variação: -0,37% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2690 Venda: R$ 
4,2710 Variação: +0,75% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2000 Ven-
da: R$ 4,4270 Variação: +0,39%.

Futuro: -2,25% Pontos: 84.550 
Máxima (pontos): 86.375 Míni-
ma (pontos): 84.485. Global 40 
Cotação: 826,001 centavos de 
dólar Variação: +0,21%.

“Para as rosas, 
escreveu alguém, 
o jardineiro é eterno”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

ocorridos nas emissoras 
de TV. O cientista político 
Malco Camargos concorda e 
lembra que a TV foi central 
na cobertura do atentado a 
faca sofrido por Bolsonaro 
em Juiz de Fora (ABr).

As eleições presiden-
ciais de 2018 inaugu-
raram uma nova ma-

neira de se fazer campanha 
no Brasil. O horário eleitoral 
gratuito no rádio e na televi-
são perdeu a atenção quase 
exclusiva dos eleitores, que 
também não seguem mais 
seus candidatos em carreatas 
ou passeios públicos - mas em 
espaços virtuais fi delizados 
como os perfi s dos políticos 
nas redes sociais. “É quase 
uma não campanha”, con-
sidera o cientista político 
Malco Camargos, professor 
da PUC Minas.

“O elemento novo são as 
redes sociais”, assinala a 
diretora-executiva do Ibope, 

 WhatsApp esvazia debate nas 
eleições; e baixa leitura agrava 
riscos de desinformação

Marcia Cavallari. “É um fenô-
meno novo, ainda em teste”, 
opina Beatriz Martins, autora 
do livro Autoria em Rede: 
os novos processos autorais 
através das redes eletrônicas. 
Com essas mudanças, o debate 
público fi cou esvaziado. Em 
vez da discussão de propostas 
sobre geração de emprego, 
atendimento à saúde, quali-
dade do ensino, transporte ou 
segurança pública, eleitores 
usam seu tempo comparti-
lhando memes com supostos 
atributos do seu candidato ou 
com defeitos do oponente.

Familiares, amigos e colegas 
de trabalho se tornaram cabos 
eleitorais engajados, compar-
tilhando inúmeras mensagens 

por dia, por vezes falsas. Para 
Fábio Gouveia, coordenador 
do Laboratório de Estudos 
sobre Imagem e Cibercultura 
da UFES, “consolidou-se uma 
tendência que já estava em 
curso antes da eleição: violên-
cia simbólica, desconstrução 
de imagem e desinformação”. 
“É preciso ensinar as pessoas 
a lidarem com tanta informa-
ção. Saber o que é confi ável e 
o que não é”, pondera Beatriz 
Martins. Ela, que é jornalista, 
aponta o “esvaziamento dos 
jornais” que “perderam peso” 
com a demissão de jornalistas 
e diminuição de redações.

Para o fi lósofo Nélio Silva, 
mestrando na UFScar, o baixo 
índice de leitura dos brasileiros 

Em vez da discussão de propostas, eleitores usam seu tempo compartilhando memes

com supostos atributos do seu candidato ou com defeitos do oponente.

é um problema que agrava a 
circulação de notícias falsas. 
Por causa disso, segundo 
ele, a televisão ainda é im-
portante e debates entre os 
candidatos poderiam fazer os 
eleitores conhecerem melhor 

as propostas. Para Marcia 
Cavallari, do Ibope, a televi-
são teve papel fundamental. 
Imagens compartilhadas por 
WhatsApp, Facebook, Twitter 
ou Instagram foram replica-
das de entrevistas e debates 

O pagamento do 13º salário 
vai injetar R$ 211,2 bilhões 
na economia brasileira até 
dezembro. O valor representa 
cerca de 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país, benefi -
ciando cerca de 84,5 milhões 
de trabalhadores do mercado 
formal, inclusive aposentados, 
pensionistas e empregados 
domésticos. As estimativas do 
Dieese apontam um rendimen-
to adicional de R$ 2.320,00, 
com fonte na Rais e no Caged, 
do Ministério do Trabalho.

Os trabalhadores do merca-
do formal representam 48,7 
milhões, ou 57,6% do total 
benefi ciados pelo pagamento 
do 13º salário. Os empregados 
domésticos são 1,8 milhão, ou 
2,2% do total. Os aposentados 
e pensionistas representam 
34,8 milhões, ou 41,2% do total. 
Dos R$ 211,2 bilhões pagos, 
os empregados do mercado 
formal fi carão com 66%, ou R$ 
139,4 bilhões. Os aposentados e 
pensionistas receberão R$ 71,8 
bilhões, ou 34%.

Os estados da região Sudeste 

O valor representa cerca de 3% do PIB, benefi ciando cerca de 

84,5 milhões de trabalhadores do mercado formal.

Tradicional Peruada
Nesta sexta-feira (19) acontece 

a tradicional Peruada dos alunos da 
Faculdade de Direito da USP. Or-
ganizada pelo Centro Acadêmico 
XI de Agosto, a passeata político-
-carnavalesca percorrerá os prin-
cipais pontos da região central da 
capital paulista, em percurso de 
cerca de 4 horas. O tema deste ano 
é “Nessa eleição tão decadente, 
meu peru pra presidente”.

Jair Bolsonaro durante ato de 

campanha em São Paulo.

Rio - Do ponto de vista 
médico, o presidenciável Jair 
Bolsonaro está liberado para 
retomar sua agenda de campa-
nha e participar de debates. O 
candidato do PSL recebeu, em 
sua casa, a visita de médicos do 
Hospital Israelita Albert Eins-
tein na manhã de ontem (18). 
Ele passou por uma avaliação, 
realizou exames e mostrou 
ter boas condições de saúde. 
A equipe médica saiu sem 
dar entrevistas, mas divulgou 
um comunicado informando 
que Bolsonaro “apresenta boa 
evolução clínica, e a avaliação 
nutricional evidenciou melhora 
da composição corpórea, mas 
ainda exigindo suporte nutri-
cional e fi sioterapia”.

Segundo o médico Antônio 
Macedo, o único “fator limitan-
te” é a bolsa de colostomia que 
Bolsonaro ainda carrega. E que 
uma eventual restrição para 
agenda externa “depende de 
como ele (Bolsonaro) se sente 
para fi car longo tempo fora do 
domicílio”. Ou seja, a avaliação 
seria pessoal. Na quarta-feira 
(17), Bolsonaro declarou que 
aguardaria a visita dos médicos 
para decidir se aceitaria ir a 
debates com Haddad (PT). Na 
ocasião, porém, admitiu que 
poderia faltar aos encontros 
mesmo se tivesse alta por 
questão de “estratégia”.

São Paulo - Após vir à tona 
a revelação de que empresas 
bancaram a disseminação de 
mensagens contra o PT nas 
redes sociais, o candidato à Pre-
sidência da República, Fernan-
do Haddad (PT), afi rmou, em 
coletiva de imprensa, que vai 
acionar todos os mecanismos 
judiciais para que a campanha 
de Jair Bolsonaro (PSL) e os 
empresários supostamente 
envolvidos sejam punidos.

O petista citou até a possibi-
lidade de que a candidatura do 
adversário seja impugnada e o 
terceiro colocado no primeiro 
turno seja chamado para dispu-
tar a segunda etapa da disputa. 
“Em qualquer lugar do mundo 
isso seria um escândalo de pro-
porções avassaladoras, poderia 
encerrar até com a impugnação 
da candidatura com o chamada 
do terceiro colocada para dis-
putar o segundo turno”, disse 
Haddad. 

Reportagem da Folha de 
S.Paulo publicada ontem (18), 
informa que empresas banca-
ram, com contratos de R$ 12 
milhões, serviços de disparos 

Candidato à Presidência da 

República, Fernando Haddad.
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Brasília - O governo e a Eletro-
bras se preparam para liquidar 
a Amazonas Energia caso não 
haja interessados no leilão da 
empresa, marcado para quinta-
-feira (25). O ministro de Minas e 
Energia, Moreira Franco, acredi-
ta que é possível haver interessa-
dos na compra da distribuidora, 
mas afi rmou que o governo vai 
trabalhar, paralelamente, para 
manter a prestação do serviços 
aos consumidores em caso de 
fracasso.

Ele descartou a possibilidade 
de que o governo edite uma 
medida provisória para manter 
a Amazonas Energia nas mãos 
da Eletrobras. “Não tem como. 
O governo não é soberano. São 
decisões baseadas na lei”, afi r-
mou o ministro. A Eletrobras 
decidiu não renovar as con-
cessões das seis distribuidoras 

Ministro de Minas e Energia, 

Moreira Franco.

Consulado 
português 
suspende 
novos pedidos 

São Paulo - O Consulado 
Geral de Portugal em São Paulo 
suspendeu aos brasileiros pedi-
dos de nacionalidade portugue-
sa até 2 de janeiro de 2019. O 
motivo é o “número crescente 
de pedidos”. O anúncio foi 
feito no site do órgão e inclui 
também o Escritório Consulado 
em Santos.

O Consulado informou que “a 
demanda crescente por provo-
car, necessariamente, demoras 
na capacidade de processa-
mento, análise e conclusão dos 
novos pedidos apresentados”. 
A suspensão foi necessária para 
evitar lentidão na análise dos 
processos pendentes. 

Caso um cidadão brasileiro 
não queira aguardar e tenha 
interesse em dar continuidade 
ao processo poderá fazê-lo 
diretamente em uma Conser-
vatória dos Registros Centrais 
em Portugal. A solicitação pode 
ser feita pessoalmente ou via 
procuração, seguindo instru-
ções do site do Instituto dos 
Registros e Notariado (IRN). 
Confi ra quem pode solicitar 
a nacionalidade em: (http://
consuladoportugalsp.org.br/
nacionalidade/) (AE).
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Governo e Eletrobras podem liquidar 
Amazonas Energia se leilão fracassar

empresa. A aprovação da pro-
posta era considerada funda-
mental para atrair investidores 
privados, já que a lei fl exibilizava 
perdas da empresa com roubos 
de energia - mais conhecidos 
como ‘gatos’. “O ambiente para a 
realização do leilão permanece”, 
disse o ministro. “Não trabalho 
com a hipótese de o leilão da 
Amazonas Energia dar vazio, 
mas estamos organizando alter-
nativas caso isso ocorra”.

Ao lado do ministro, o pre-
sidente da Eletrobras, Wilson 
Ferreira Jr., disse que a expec-
tativa a respeito da venda da 
Amazonas ainda é positiva. “Já 
vendemos quatro distribuido-
ras. Estamos otimistas com a 
venda das outras duas”, afi rmou 
o executivo, em referência à 
Amazonas Energia e à Ceal 
(Alagoas) (AE).

em 2016, e o governo não vai 
interferir nessa questão. “Essa 
decisão não é política e não é 
de governo”, afi rmou.

Mesmo com a rejeição pelo 
Senado na última terça-feira do 
projeto que resolvia pendências 
da Amazonas Energia, o gover-
no decidiu manter o leilão da 

Pagamento do 13º salário injeta
R$ 211,2 bilhões na economia

fi carão com 49,1% do pagamen-
to do 13º salário, seguido pelos 
estados do sul com 16,6%, Nor-
deste com 16%, Centro-oeste 
com 8,9% e Norte com 4,7%. O 
benefi ciário com o maior valor 
médio (R$ 4.278,00) será pago 
no Distrito Federal e o menor 
no Maranhão (R$ 1.560,00) e 
Piauí (R$ 1.585,00). O valor 
médio do 13º salário do setor 
formal fi cará em R$ 2.927,21, 

sendo que a maior média será 
paga aos trabalhadores do 
setor de serviços com valor de 
R$ 3.338,81 e o menor para os 
trabalhadores do setor primário 
da economia, com R$ 1.794,86. 
A economia paulista receberá 
cerca de R$ 60,7 bilhões, ou 
28,8% do total do Brasil. Os 
beneficiados são estimados 
em 21,6 milhões, equivalente 
a 25,6% do total (ABr).

Médicos liberam Bolsonaro 
para agendas de campanha

Bolsonaro, usou o Twitter 
para responder a Haddad, de-
pois que este citou matéria da 
Folha de S.Paulo sobre empre-
sas que estariam comprando 
pacote de mensagens contra o 
PT e voltou a acusar o capitão 
reformado de espalhar “fake 
news”. Segundo Bolsonaro, o 
“PT não está sendo prejudica-
do por ‘fake news’, mas pela 
VERDADE”. “Roubaram o 
dinheiro da população, foram 
presos, afrontaram a justiça, 
desrespeitaram as famílias e 
mergulharam o país na violên-
cia e no caos. Os brasileiros 
sentiram tudo isso na pele, não 
tem mais como enganá-los!”, 
escreveu (AE).

Haddad pode ir à Justiça 
contra mensagens

de mensagens no WhatsApp 
contra o partido e favorecendo 
Bolsonaro. 

Haddad disse que há indícios 
de outros “milhões de reais” em 
contratos ainda não identifi ca-
dos. Para ele, houve crimes de 
organização criminosa, caixa 2, 
calúnia, difamação e lavagem de 
dinheiro. Haddad afi rmou que 
sua campanha irá rastrear os 
responsáveis pela disseminação 
do conteúdo e pedirá prisão em 
fl agrante ou prisão preventiva 
dos responsáveis (AE). 

Fachin faz apelo 
contra fake news

Brasília - O ministro Edson 
Fachin, do STF e do TSE, 
ressaltou ontem (18), a im-
portância de os candidatos 
praticarem o “fair play” (jogo 
limpo) nas eleições e de segui-
rem “as regras do jogo”. Além 
de destacar as responsabili-
dades da Justiça Eleitoral e 
dos próprios concorrentes no 
processo eleitoral, Fachin fez 
um apelo a sociedade para que 
não fomente a distribuição de 
notícias falsas, as chamadas 
“fake news”, que refute qual-
quer forma de violência e que 
preserve as instituições demo-
cráticas brasileiras. 

O ministro falou em evento na 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) que reúne os pro-
curadores regionais eleitorais 
para tratar do pleito de 2018, 
e conta ainda com a presença 
dos advogados eleitorais de Jair 
Bolsonaro (PSL) e Fernando 
Haddad (PT), concorrentes 
na disputa presidencial. Fachin 
ressaltou que a Justiça Eleitoral 
é responsável por assegurar a 
“normalidade e a legitimidade” 
das eleições, “contra a infl uên-
cia de poder econômico ou o 
abuso” (AE).
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Um dia ele seria 

julgado pela história. 

A avaliação  de um 

político não é feita 

apenas sobre o que ele 

fala sobre sí mesmo. Mas 

isto não o atormentava. 

O que era importante era 
estar sempre ao lado 
dos mais fortes e ricos. 

Sua origem humilde era um 
cartão de apresentação que 
usava sempre que participava 
dos encontros nas salas do 
poder. Exibia sua capacidade 
de deixar os humildes e se 
misturar alegremente com os 
favorecidos pela sorte, pela  
herança dos antepassados ou 
simplesmente pelos favores 
que a família recebeu do Esta-
do em algum momento. 

Tinha sempre pronto um 
discurso que falava de concilia-
ção, de paz, de  bem estar para 
todos. Mas era um palavrório 
vazio e muitas vezes completa-
mente contraditório do que ne-
gociava nos corredores e salas  
dos poderosos do momento. 
Vivia para servir e ser servido 
pelos que estavam abaixo de 
sua condição social. A maior 
parte do tempo estava no ex-
terior, sempre nas melhores 
acomodações e participando 
de jantares e festas reservadas 
para poucos. 

Não restava dúvida, era um 
homem de sucesso, ainda que 
as más línguas insistiam em 
detrata-lo. Era pura inveja 
certamente. Receber algum 
dinheiro dos adversários, na 
opinião dele, era um pecado 
menor. Afinal todos eram 
corruptos e ninguém até en-
tão tinha sido condenado por 
isso. Era considerado normal 
e poucos tinham coragem de 
classifi car isso de corrupção. 
Aparentemente ela não preju-
dicava ninguém uma vez que o 
dinheiro era obtido nos cofres 
públicos e os pagadores de 
impostos não tinham acesso às 
contas e aos gastos do governo 
de plantão.

Já  estava embutido nos 
produtos e serviços compra-
dos pelo governo, e por isso 
era considerado normal. Os 
ricos industriais e banqueiros 
negociavam essas quantias 
sob o pretexto que estavam 
ajudando a implantar a gover-
nabilidade, a estabilidade que 
tanto alegavam para concluir 

os seus negócios a longo pra-
zo e garantir os seus ganhos. 
Portanto nada mais útil para 
todos do  que fazer uma aliança 
corruptor-corrupto em nome 
dessa estabilidade. 

O sistema econômico passa-
va por grande transformação e 
em nome do crescimento, da 
proteção do mercado interno, 
da balança comercial favorá-
vel tudo deveria ser feito. O 
enriquecimento de alguns foi 
transformado em um objetivo 
nacional a ser alcançado a 
qualquer custo, mesmo que 
para muitos isso signifi casse 
o desemprego e milhares de 
vidas desperdiçadas.

Em quatro momentos di-
ferentes ocupou o posto de 
ministro e chegou mesmo a 
governar o país. Ninguém se 
importava que ele fosse ori-
ginário do clero e que tivesse 
participado da assembleia que 
redigiu a constituição revolu-
cionária. Primeiro apoiou os 
privilégios da Igreja, depois 
foi favorável a nacionalização 
de seus bens e conseguiu uma 
reforma que permitiu a reor-
ganização total da instituição 
para que funcionasse a serviço 
do Estado. 

Essas  mudanças foram 
pequenas se comparadas 
com o fato de ter apoiado a 
revolução, a ditadura, a volta 
do absolutismo e o liberalismo. 
Acusado, ainda em vida, de ser 
cínico e imoral, rebatia com o 
argumento que não servia a re-
gimes políticos, mas sim ao seu 
país. Na imprensa era tratado 
por uns como um canalha e 
por outros como um estadista, 
afi nal tinha conseguido vitórias  
importantes diante das gran-
des potências que dominavam 
o mundo. O que mais poderiam 
querer dele? 

Diante dessas vitórias tudo 
o mais que se falava era poeira 
e o tempo se encarregaria de 
soprar para bem longe. Até as 
metrópoles lhe deviam favores, 
uma vez que articulou um mo-
vimento para impedir que suas 
colônias se separassem e se 
tornassem páises independen-
te. Tinha um nome comprido e 
vistoso, mas todos o chamavam 
de Talleyrand. 

Se outros políticos seguiram 
ou não os seus exemplos, a 
história se encarregou de listar.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Os dados são relativos a 
setembro e represen-
tam aumento de 10% 

em relação ao mês anterior. 
Do total, 294 eram gestantes e 
172 amamentam seus fi lhos em 
estabelecimentos penais.

O sistema acompanha conti-
nuamente a situação das deten-
tas nessas condições e, a partir 
de dados encaminhados pelos 
tribunais de Justiça, é atuali-
zado mensalmente. São Paulo 
é o estado que abriga o maior 
número de presas gestantes ou 
lactantes, respectivamente 107 
e 57. O Ceará ocupa o segundo 
lugar, com 25 grávidas e 13 lac-
tantes, enquanto Minas Gerais 
tem 12 gestantes e 27 lactantes. 

Entre janeiro e maio, uma 
equipe do CNJ, coordenada 
pela juíza Andremara Santos, 
esteve em 34 estabelecimen-
tos penais, em 26 unidades da 
Federação, para ver de perto a 

Do total, 294 eram gestantes e 172 amamentam seus fi lhos em 

estabelecimentos penais.

O papa Francisco expressou 
sua disponibilidade para viajar 
à Coreia do Norte, ao afi rmar 
que “certamente” dará uma 
resposta caso seja convidado 
“ofi cialmente” pelo regime de 
Kim Jong-un. O líder da Igreja 
Católica se reuniu ontem (18), 
no Vaticano, com o presidente 
da Coreia do Sul, Moon Jae-in, 
que levou um “convite verbal” 
de Kim. 

O papa disse: ‘Darei uma 
resposta se chegar um convite 
ofi cial e se eu puder ir”, reve-
lou o porta-voz de Moon, Yoon 
Young-chan. 

O presidente do partido do 
chefe de Estado sul-coreano, 
Lee Hae-chan, já havia dito 
nesta semana que a visita de 
Francisco poderia ocorrer na 
próxima primavera do Hemisfé-
rio Norte, entre março e junho 
de 2019. Segundo nota da sala 
de imprensa da Santa Sé, o 
Pontífi ce expressou seu “apre-

Papa Francisco com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

Um capacete utilizado pelo 
piloto brasileiro Ayrton Senna 
no Grande Prêmio de Zandvo-
ort, na Holanda, em 1985, com 
valor estimado de 150 mil euros, 
está sendo leiloado pelo site 
Catawiki até o próximo dia 28. O 
leilão ainda inclui um conjunto 
de luvas de corrida amarelas, 
outros dois capacetes, além de 
uma macacão original. 

“Sobre as luvas, existem 
numerosas manchas de óleo, 
um sinal claro de quanto elas 
foram usadas. Então, quem 
arrematá-las vai começar a se 
sentir perto de Ayrton Sen-
na”, explicou o especialista da 
Catawiki, Marc Jans, segundo 

Cartões do 
Enem serão 
liberados na 

segunda-feira

Os cartões de confi rmação 
do Enem 2018 de mais de 5 
milhões de inscritos serão 
liberados na próxima segun-
da-feira (22) pelo Inep. Com 
o documento, que pode ser 
obtido na página do partici-
pante, será possível verifi car 
o local onde cada candidato 
fará as provas.

A recomendação da pas-
ta é que cada estudante 
conheça o melhor trajeto 
para chegar ao lugar sem 
imprevistos. Além do local, 
o cartão também indica 
número de inscrição, data 
e horários das provas, deta-
lhes sobre atendimentos e 
recursos de acessibilidade – 
se foi solicitado –, e o idioma 
estrangeiro escolhido.

A assessoria do Inep afi r-
mou que não há casos de 
inscritos que não encon-
tram seus cartões ou de 
informações equivocadas. 
Havendo algum problema, 
o estudante pode entrar em 
contato com os canais de 
atendimento do MEC pelo 
telefone 0800616161 ou pelo 
link Fale Conosco, no site da 
pasta, para que a demanda 
seja verifi cada.

As provas serão aplicadas 
nos dias 4 e 11 de novembro 
em todo o país. No primeiro 
dia (4), serão aplicadas as 
provas de linguagem, ciên-
cias humanas e redação. A 
aplicação terá cinco horas e 
meia de duração. No segun-
do dia (11), haverá provas de 
ciências da natureza e mate-
mática. Os estudantes terão 
cinco horas para resolver as 
questões (ABr).

O novo presidente da Federação Interna-
cional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo),  
médico boliviano Carlos Fuchtner, disse on-
tem (18), no Rio de Janeiro, que vai fazer uma 
plataforma para atingir o público, alertando 
sobre os direitos das mulheres. Ele assumiu 
o cargo para o triênio 2019/2021 e está parti-
cipando, desde o último dia 14, do Congresso 

Mundial da Figo, no Riocentro, no Rio.
“A gente vai mandar mensagens para a po-

pulação fi car sabendo que a violência contra a 
mulher é um atentado contra os direitos dela. 
E elas vão poder exigir união dos diferentes 
setores públicos e privados e da justiça para 
que isso não aconteça. Nós vamos transmitir 
à população que não haja violência contra as 

mulheres e onde elas vão poder recorrer em 
busca de solução para esse problema. Isso será 
levado ao conhecimento [público]”, afi rmou. 
Ginecologista, obstetra e oncologista formado 
pela Universidade de Campinas, Fuchtner 
morou no Brasil oito anos. Ele admitiu que a 
luta contra a violência contra a mulher não 
será vencida de imediato (ABr).

A signifi cativa melhora nos 
índices de segurança pública 
no Rio de Janeiro, após a 
intervenção das Forças Arma-
das, e a melhora em todos os 
indicadores de criminalidade 
no estado demonstram o 
acerto das medidas imple-
mentadas, afirmou ontem 
(18) o general Braga Netto, 
comandante militar do Leste e 
responsável pela intervenção. 
Ele participou ontem (18) da 
solenidade em que o Gabinete 
de Intervenção Federal entre-
gou armamentos à Seap e à 
Polícia Militar.

“Estes resultados [da in-
tervenção no combate à 
criminalidade] beneficiam, 
principalmente, a população 
desassistida do estado, ex-
trato social em que o trabalho 
[das forças de segurança] 
alcança os maiores índices 
de aceitação, hoje da ordem 
de 80%”, disse. A aquisição 
de armamentos modernos 

General Braga Netto, 

comandante militar do Leste e 

responsável pela intervenção.
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Presídios femininos têm
466 grávidas ou lactantes
Dados do Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, criado e mantido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), apontam que, entre as mulheres presas no Brasil, 466 estão grávidas ou são lactantes

inadequadas. Na maioria das 
unidades (79,4%), as gestan-
tes também recebiam acom-
panhamento psicológico. De 
acordo com o relatório, todos 
os partos foram realizados em 
hospitais fora das unidades 
prisionais. 

Durante as visitas, foram 
encontradas 33 crianças sem 
Registro de Nascimento e 10 
sem a vacinação adequada. A 
respeito do destino das crian-
ças após o período que podem 
permanecer com as mães no 
presídio, a maioria (92%) é en-
caminhada à família de um dos 
genitores. A partir do resultado 
e da análise dos dados colhidos 
em todo o Brasil, o CNJ editou 
Resolução que estabelece 
princípios e diretrizes para o 
acompanhamento das mulhe-
res mães e gestantes privadas 
de liberdade (Thaís Cieglinski/
Ag.CNJ de Notícias).

situação dos locais que abrigam 
mulheres privadas de liberdade 
grávidas ou lactantes. O CNJ 
encontrou mães e crianças 
em acomodações precárias e 
com alimentação inadequada. 
Constatou-se também, em 

algumas unidades, a falta de 
acesso ao atendimento por 
ginecologistas. 

O levantamento apontou 
que 75% dos estabelecimentos 
penais apresentavam condi-
ções gerais de conservação 

Intervenção no Rio tem 80% 
de ‘aceitação’ entre carentes

biente mais seguro e estável, 
tão desejado pela população 
do nosso estado”. O gover-
nador Luiz Fernando Pezão 
ressaltou também a melhora 
de todos os índices de crimi-
nalidade e se disse seguro de 
que, até dezembro, resultados 
ainda mais signifi cativos serão 
apresentados em decorrência 
da integração das forças de 
segurança pública do estado 
com as Forças Armadas.

Sobre a continuidade dos 
trabalhos do Gabinete de In-
tervenção Federal, Pezão disse 
que, se vier a ser ouvido pelo seu 
sucessor no governo do estado, 
vai pedir “muito” para que ele 
continue com essa integração 
com as Forças Armadas. “A 
integração é fundamental. Se 
eu estivesse disputando uma 
eleição e visse os resultados 
que estamos colhendo, não 
deixaria que esta parceria e 
cooperação terminasse”, disse 
o governador (ABr).

e efi cazes alia-se ao objetivo 
estratégico do Plano de Inter-
venção Federal de recuperar 
a capacidade operativa dos 
órgãos de segurança pública 
do estado.

Para Braga Neto, já é per-
ceptível a melhora da sensa-
ção de segurança e da queda 
consistente dos índices de 
violência. “Tudo isso resultará 
invariavelmente em um am-

Papa se diz disponível a 
visitar Coreia do Norte

ço” pelos esforços para superar 
as tensões ainda existentes na 
Península Coreana.

“Foram destacadas as boas 
relações bilaterais e a contribui-
ção positiva que a Igreja oferece 
em âmbito social, educativo 
e sanitário, assim como para 
a promoção do diálogo e da 

reconciliação entre os corea-
nos”, acrescenta o comunicado. 
A nota, no entanto, não faz 
referência ao “convite verbal” 
de Kim Jong-un. Francisco vi-
sitou a Coreia do Sul em 2014 
e celebrou uma missa em Seul 
pela reunifi cação com o Norte 
(ANSA).

Capacete de Senna leiloado 
em plataforma online

o qual é extremamente “raro 
encontrar capacetes similares 
no mercado, principalmente 
porque remonta ao início da 
carreira de Senna”.

Ayrton Senna da Silva é con-
siderado um verdadeiro ícone 
na história da Fórmula 1. Junto 
com a McLaren, foi campeão 
mundial em 1988, 1990 e 1991. 
Ele foi também vice-campeão 
no controverso campeonato 
de 1989 e em 1993. Sua morte 
no dia 1 de maio de 1994, em 
Ímola, na Itália, assim como 
o funeral e velório, provocou 
uma das maiores comoções da 
história do Brasil, bem como 
repercussão mundial (ANSA).

Valor estimado 

do objeto é de 

150 mil euros.

Ginecologista alerta sobre violência contra mulheres
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A - Cultura no Metrô
Hoje (19), a partir das 17h, os passageiros que circularem pela Estação 
Ana Rosa, Linha 1-Azul e Linha 2-Verde do metrô, poderão conferir 
a apresentação musical dos alunos do Projeto Guri – maior programa 
sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado. 
A ação faz parte do projeto ‘Cultura no Metrô’, que busca recuperar, 
apropriar e ocupar novos espaços. Os alunos do grupo de madeiras do 
Polo Sorocaba darão continuidade à série de apresentações com estilos 
musicais variados, desde músicas internacionais a composições brasi-
leiras. O repertório inclui peças como Asa Branca, A Thousand Years, 
Thriller, Viva La Vida e Sweet Child O’ Mine.  

B - Renda para AACD 
No mês das crianças, a Casas Bahia e o Pontofrio irão ajudar a AACD, 
associação referência no tratamento de crianças com defi ciência física. 
Para isso, as duas redes desenvolveram a campanha “Compra do Bem 
Casas Bahia” e “Compra do Bem Pontofrio”, em que a renda das compras 
realizadas no próximo dia 27 (sábado), nas lojas e no e-commerce das 
marcas será revertida para a instituição. As duas marcas contarão com 
comunicação nas lojas e sites, além de colaboradores voluntários, que 
estarão nas unidades para ajudar a disseminar a mensagem da Compra 
do Bem entre os clientes. A renda arrecadada será divulgada dia 10 de 
novembro durante o Teleton.

C - Profi ssionalizante Gratuito
O curso profi ssionalizante gratuito do Proa é direcionado para estudantes 
da rede pública de ensino que têm entre 17 a 19 anos. Tem metodologia 
elaborada com base nas exigências do mercado de trabalho e auxilia no 
desenvolvimento de qualifi cações que formam os perfi s mais buscados 
pelas empresas. É referência nacional em educação voltada ao mercado 
de trabalho e já formou mais de 4 mil jovens. O índice de empregabilida-
de entre os alunos formados nos últimos três anos é de 85%. Os jovens 
interessados em participar do curso devem se inscrever para o processo 
seletivo por meio do endereço: (http://www.proa.org.br/p/aluno-proa).

D - Cem Anos de Urupês
O livro Urupês, escrito por Monteiro Lobato em 1918, ganhou a cena na 
época da publicação e teve várias edições, podendo ser considerado o 
primeiro best-seller nacional. Para celebrar os cem anos do texto, a Editora 
Unesp e a Universidade do Livro realizam encontro com especialistas 
aberto ao público, nas tardes dos dias 5 e 6 de novembro, às 14h30. O 
local escolhido como palco do encontro é o prédio onde hoje funciona 
a Fundação Editora da Unesp e que já foi sede da Cia.Gráphico-Editora 
Monteiro Lobato (Praça da Sé, 108). Informações e inscrições: (http://
editoraunesp.com.br/). 

E - Ética em Vendas 
Idealizado pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, 
o Seminário de Ética em Vendas Diretas, marcado para o próximo dia 
25 (quinta-feira), na Rua George Ohm, 230, Torre B, Cidade Monções, 
reune um time de especialistas em ética, reputação, compliance e co-
municação, entre eles, o professor Robert Henry Srour. Os palestrantes 
apresentam as boas práticas já existentes no setor e que podem ser 
aplicadas nas demais companhias. A ideia é aprimorar e atualizar co-
nhecimentos em temas essenciais para as vendas diretas e a sociedade. 
Mais informações e inscrições: (http://abevd.org.br/eventos/seminario-
-de-etica-em-vendas-diretas/).

F - Mulher Empreendedora 
O Núcleo Mulher da ADVB promove palestra gratuita sobre o tema 
“A voz de uma mulher empreendedora transforma a sociedade”, no 
próximo dia 31, no Auditório Employer (R.Padre João Manuel, 165), 
às 14h  O palestrante convidado é o professor de cursos da ADVB e 
master coach Onesino Nascimento, que vai falar sobre a atuação fe-
minina no mercado de trabalho, ressaltando a importância da mulher 
empreendedora e em cargos de liderança, e como ela pode administrar 
a sua força interior de modo que cause um impacto positivo na socie-
dade. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas 
pelo email (laine@advb.org).

G - Capital Gastronômica 
Desta segunda-feira (22) até domingo (28), a cidade será capital da gastronomia 
italiana. Renomados chefes das 20 regiões da Itália assumirão a cozinha de 20 
restaurantes paulistanos, com menus inspirados na culinária local. O evento, 
chamado de “Settimana della Cucina Regionale Italiana”, oferece menus a preço 
fechado com entrada, um ou dois pratos principais e sobremesa, inspirados 
em cada uma das 20 regiões da Itália, como Toscana, Sicília, Calábria, Ligúria, 
Piemonte, Lazio, Vêneto e Puglia. Entre os restaurantes participantes estão: 
Terraço Itália, Maremonti Trattoria, Ristorantino, Picchi, Trattoria Fasano, 
Attimo Per Quattro e Buttina. Dos 20 chefes italianos, quatro atuam em res-
taurantes premiados pelo Guia Michelin: Paolo Masieri (Ligúria), Mara Zanetti 
Martin (Vêneto), Luca Abbruzzino (Calábria) e Duccio Pistolesi (Toscana).

H - Projetos Sustentáveis
Uma das tendências imobiliárias que apresenta alta no mercado são os pro-
jetos sustentáveis, que estão presentes cada vez mais em imóveis, inclusive 
nos de alto padrão. A Zmart Hauz é a primeira empresa que constrói casas 
saudáveis, com aparelhos de ar, por exemplo, que são capazes de eliminar 
cerca de 99% de impurezas, entregando um ambiente mais limpo, livre de 
fungos, ácaros, bactérias, odores e até, doenças. Para manter a qualidade, a 
incorporadora constrói imóveis para o público de luxo e tem parcerias com 
arquitetos renomados do Brasil. Saiba mais em: (http://zmarthauz.com.br/).

I - Encontro dos Clássicos
Ponto obrigatório dos apaixonados por carros antigos, o Encontro dos 
Clássicos do Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, 
chega a sua 15ª edição neste sábado (20), e faz uma homenagem ao 
clássico Gol “quadrado”. Realizado no estacionamento G6, o evento será 
das 14h às 18h. Os fãs de automobilismo poderão se reunir para conferir 
mais de 100 carros de modelos clássicos, multimarcas e modernos. Será 
possível admirar carros que já saíram de circulação, mas que são xodós 
de grandes colecionadores, trocar experiências e histórias a bordo dos 
possantes. O ingresso será qualquer tipo de leite em pó em lata. 

J - Guru da Auditoria
Richard Chambers é referência global, ao menos entre os mais de 190 mil 
auditores internos associados ao ‘The Institute of Internal Auditors’, orga-
nização da qual é presidente e CEO, tida como a Fifa da auditoria interna 
no mundo, presente em mais de 170 países. Ele abre nesta segunda-feira 
(22), a 23a edição do Congresso Latino-americano de Auditoria Interna, 
evento que acontece em Foz do Iguaçu e que deverá quebrar recorde em 
participação, com a presença de mais de 1000 profi ssionais, tornando-se a 
maior conferência da carreira já realizada no país. Inscrições e informações: 
(eventos@iiabrasil.org.br). tel. (11) 5095-4045.

sua agência de confi ança, ou ligue para
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Hoje (19), a partir das 17h, os passageiros que circularem pela Estação 

D - Cem Anos de Urupês
O livro Urupês, escrito por Monteiro Lobato em 1918, ganhou a cena na 

As novas tecnologias não 

são tão efi cientes assim 

e acarretam em um 

grande impacto ao meio 

ambiente

O debate sobre o uso dos 
agrotóxicos, culturas 
agrícolas transgênicas, 

plantações orgânicas e a quali-
dade dos produtos alimentícios 
que consumimos aumentou 
exponencialmente nos últimos 
anos. 

Você sabe quem controla o 
que comemos? Como funciona 
este mercado que movimenta 
bilhões de dólares e impacta 
diretamente na vida e saúde 
da população? Existe um equi-
líbrio entre sustentabilidade e 
lucratividade?

Hoje, apenas quatro grandes 
conglomerados empresarias 
são responsáveis pela maior 
fatia do mercado de agrotó-
xicos e sementes. Segundo o 
Atlas do Agronegócio (2018), 
apenas três deles dominam 
mais de 60% do mercado de se-
mentes comerciais e produtos 
químicos agrícolas. Na prática, 
sabe-se que quanto maior uma 
indústria, maior a infl uência 
que ela tem na criação de leis 
e políticas de um país. 

Ou seja: quem possui do-
mínio sobre os agrotóxicos e 
patentes de culturas genetica-
mente modifi cadas, infl uência 
a agricultura e o mercado 
agrícola como um todo. Um 
exemplo dessa infl uência é a 
aprovação por uma Comissão 
na Câmara dos Deputados 
do projeto conhecido como 
“PL do Veneno”, que propõe 
modifi cações no sistema de 
regulamentação do uso de 
agrotóxicos, seus componen-

tes e afi ns no Brasil.
A grande mudança da nova 

lei é a retirada de poderes de 
decisão de órgãos de saúde e 
meio ambiente no processo 
de registro dos defensivos 
agrícolas, reduzindo seu papel 
à simples homologação do uso 
desses produtos químicos. 
Sendo assim, se enfraquece 
signifi cativamente os critérios 
para aprovação do uso de um 
novo agrotóxico.

Muitos defendem que as mo-
difi cações na lei vão permitir 
que a agricultura brasileira se 
torne mais competitiva e que 
aumente a produtividade no 
campo, devido a modernização 
dos agrotóxicos utilizados. 
Porém, na prática, as novas 
tecnologias não são tão efi -
cientes assim e acarretam em 
um grande impacto ao meio 
ambiente. 

O Atlas do Agronegócio 
(2018) aponta algumas conse-
quências das novas tecnologias 
como a perda de fertilidade de 
solos, a redução de biodiversi-
dade, as intoxicações em seres 
humanos, além da redução dos 
postos de trabalho no campo. A 
palavra do momento neste as-
sunto é equilíbrio. Precisamos 
entender nossa relação com o 
que estamos consumindo e os 
impactos que causam em nossa 
saúde e bem-estar. Precisa-
mos monitorar a qualidade de 
águas, alimentos e solos. 

É necessário buscar gradu-
almente a redução do uso de 
agrotóxicos nas plantações e 
incentivar o desenvolvimento 
de alternativas sustentáveis 
para a agricultura e que sejam 
economicamente viáveis.  

(*) - É Engenheira Química do Freitag 
Laboratórios (www.freitag.com.br).

Grace Jenske (*)

Recuou a 
intenção de 
consumo das 
famílias 

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) recuou 0,3% 
de setembro para outubro e 
chegou a 86,7 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Na comparação com outubro 
do ano passado, no entanto, o 
indicador medido pela Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) avançou 11,3%.

Quatro dos sete componentes 
pesquisados tiveram queda de 
setembro para outubro, com 
destaque para o momento ser 
adequado para a compra de 
bens duráveis (-3,3%) e para 
a perspectiva de consumo 
(-1,2%). Dos três componentes 
em alta, o destaque fi cou com 
a renda atual (1%). Na com-
paração com outubro de 2017, 
todos os componentes tiveram 
alta, com destaque para o nível 
de consumo atual (24,4%) e 
para a perspectiva de consumo 
(15%) (ABr).

A tendência de preços baixo se explica pela maior

oferta no atacado.

A cebola continua sem pesar 
no bolso do consumidor. O 
produto apresentou a maior 
queda de preços dentre as 
hortaliças com maior repre-
sentatividade na comerciali-
zação nas principais Ceasas 
do país. Rio de Janeiro foi o 
estado com índice de queda 
mais expressivo, registrando 
baixa de cerca de 33%, se-
guido de São Paulo, Recife e 
Goiânia. Os dados estão no 10º 
Boletim Prohort, divulgado 
ontem (18), pela Conab, com 
os preços de frutas e hortaliças 
das Ceasas. 

A tendência de preços baixo 
vem ocorrendo desde maio e 
se explica pela maior oferta 
no atacado. A grande produ-
ção está vindo sobretudo das 
regiões Sudeste, Nordeste e 
Centro-Oeste. A quantidade 
de cebola no mercado não 
é impactada com a maior 
exportação do produto, prin-
cipalmente para o Paraguai e 
a Argentina, que chega a 18 

Mauricio Stainoff,

presidente da Federação.

O fi m do ano já chegou e a 
busca por vagas temporárias 
como uma oportunidade de 
recolocação ou como chance 
de ter uma primeira experiên-
cia no currículo, movimenta 
alguns setores da economia, 
especialmente, o varejo. Se-
gundo pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Estado, 
cerca de 40% dos varejistas 
esperam ter um aumento de 
3% no quadro de funcionários. 

“O Natal representa 80% das 
contratações de fi m de ano, 
seguidos por Black Friday e 
Dia das Crianças, que são datas 
próximas. É mais evidente a 
necessidade destas contrata-
ções por causa das festas, que 
são as datas mais importantes 
para o varejo com relação às 

O setor encerrou o mês com um estoque

de 504.442 empregos formais.

Em agosto, foram cria-
dos 1.692 postos de 
trabalho, resultado 

de 15.909 admissões contra 
14.217 desligamentos. Com 
isso, o setor encerrou o mês 
com um estoque de 504.442 
empregos formais, alta de 
1,6% em relação ao mesmo 
período de 2017, maior pa-
tamar desde outubro de 2015 
e a mesma alta apontada em 
julho de 2018. 

No acumulado de 2018, o 
saldo ficou positivo em 6.292 
vínculos celetistas. Na soma 
dos últimos 12 meses, 7.836 
postos de trabalho formais 
foram abertos. Os dados são 
da pesquisa realizada men-
salmente pela FecomercioSP, 
com base nos dados do Ca-
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Atacado paulista volta a gerar 
vagas com carteira assinada

O comércio atacadista do Estado de São Paulo voltou a gerar vagas com carteira assinada pelo segundo 
mês consecutivo

gas abertas, a maior taxa entre 
os dez segmentos analisados. 

Em seguida, aparecem as 
atividades de papel, resíduos, 
sucatas e metais (2,9%); e de 
máquinas de uso comercial e 
industrial (2,8%), enquanto 
os segmentos de materiais 
de construção, madeira e 
ferramentas (-0,8%); e de 
vestuário, tecidos e calça-
dos (-0,5%) são os únicos 
a registrar queda na mesma 
base comparativa. De acordo 
com a assessoria econômica 
da FecomercioSP, os dados 
retratam o início do melhor 
período do ano, visto que o 
atacado se prepara também 
para o Natal, antecipando 
os movimentos do comércio 
varejista (AI/FecomercioSP).

ged e das informações sobre 
movimentações declaradas 
pelas empresas do atacado 
paulista. No acumulado dos 

últimos 12 meses, destaque 
para o comércio atacadista 
de produtos farmacêuticos e 
higiene pessoal com 2.152 va-

Queda de preços da cebola é 
devido a produção elevada

mil toneladas até setembro, um 
aumento de 274% comparado 
com o mesmo período de 2017.

Por outro lado, o mamão 
deve encarecer a compra. So-
mente a Ceagesp em São Paulo 
apresentou redução de preços 
superior a 10%, enquanto nos 
demais mercados atacadistas 
houve aumento, chegando a 

mais de 17% na Ceasa/MG e 
Ceasa/PE. A variante formosa 
foi a que mais contribuiu para 
valorização das cotações no 
mercado, em virtude da re-
dução de oferta pelo efeito 
das chuvas que afetaram a 
produtividade nas principais 
regiões produtoras nos meses 
anteriores (GI/Conab).

Vagas temporárias podem 
crescer 3% até o Natal

vendas”, explica o presidente 
da entidade, Maurício Stainoff.

Outra pesquisa que aponta 
otimismo é da Assertem e da 
Caixa Econômica Federal, que 
mostram que até dezembro de-
vem ser abertas 434,4 mil vagas 
temporárias no mercado. Os se-
tores que mais devem contratar 
são comércio de vestuários, cal-
çados e cosméticos (AI/FCDL).

Com o início do período chuvoso, o Comitê 
de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) 
reafi rmou a decisão de não despachar usinas 
termelétricas mais caras, fora da ordem de 
mérito de custo. A operação dessas usinas 
começou em setembro, permanecendo liga-
das até a primeira semana de outubro, em 
razão do baixo nível dos reservatórios das 
hidrelétricas. O comitê também decidiu que 
não há necessidade de continuar com reuniões 

semanais. “Caso haja alteração signifi cativa 
das condições de suprimento até a próxima 
reunião ordinária do Comitê, prevista para 7 
de novembro, poderá ser agendada reunião 
extraordinária”, disse o CMSE.

Nos últimos sete dias choveu nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste com valores 
ligeiramente superiores à média histórica. 
“Nos próximos sete dias as precipitações 
deverão atingir as regiões Sudeste, Centro-

-Oeste e oeste do Nordeste. Essa situação 
caracteriza o início do período chuvoso”, 
informou o CMSE em nota. De acordo com 
o comitê, as bacias mais benefi ciadas serão 
as dos rios Grande, Paranaíba, São Francis-
co, Doce, Tocantins e, em menor medida, 
Xingu, Itaipu, Iguaçu e Madeira. O nível de 
armazenamento do subsistema Sudeste/
Centro-Oeste está 3,0% acima da curva 
de referência para este subsistema (ABr).

Com início de chuvas, comitê não liga termelétricas
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Os 30 anos
da Carta Magna

O Brasil avançou na 

trilha das garantias 

fundamentais, no campo 

individual e no coletivo

Viga mestra que sustenta 
o edifício da nossa de-
mocracia, peça central 

para a abertura de um novo ci-
clo político-institucional, com 
a Carta Magna de 1988 o Brasil 
conseguiu formar um dos mais 
completos estatutos dos direi-
tos individuais e coletivos do 
mundo contemporâneo, sendo 
essa identidade reconhecida 
no concerto das nações.

Aprovada pela Assembleia 
Nacional Constituinte em 22 
de setembro e promulgada em 
5 de outubro de 1988, a Cons-
tituição Brasileira completa 30 
anos sob o reconhecimento de 
que abriu uma nova era para a 
vida política e social da nação. 
Portanto, comemorar esta data 
é festejar a própria democracia 
brasileira. Considerada a mais 
completa de todas as Cartas do 
país, assegura o maior conjunto 
de direitos essenciais ao exer-
cício da cidadania, abrigando 
ainda os mecanismos que 
garantem sua plena realização.

Nessas três décadas, o Brasil 
avançou na trilha das garan-
tias fundamentais, no campo 
individual e no coletivo, sob o 
princípio basilar de que os di-
reitos dos cidadãos compõem 
a base sobre a qual se assenta 
o Estado Democrático de Direi-
to. É a nossa 7ª Constituição e 
expressa grande preocupação 
quanto aos direitos sociais, 
assegurando uma série de 
dispositivos que garantem 
condições aos brasileiros para 
uma vida digna que, na letra 
constitucional, signifi ca acesso 
à justiça, à educação, à saúde, 
à alimentação, ao trabalho, à 
moradia, ao lazer, à previdência 
social e proteção à infância.

Trouxe de volta o voto dire-
to, proibiu a tortura e penas 
cruéis, revogou a censura e 
assegurou o pleno exercício do 
direito de defesa e a presunção 
de inocência. Na estrutura do 
Poder Judiciário, fortaleceu 
o STF, criou o STJ e os TRF’s 
e deu destaque ao MP. O art. 
133 da Constituição Federal 

conferiu grandeza à advocacia 
ao longo destes 30 anos, sendo 
resultado da luta da nossa clas-
se, que uniu forças em torno 
da causa que tem como ideia 
central o respeito aos profi s-
sionais, artífi ces da Justiça e 
não meros coadjuvantes.

O advogado atua de forma 
independente e sem submissão 
aos demais atores do Judiciário 
e, em muitas oportunidades, 
vai além da defesa do cliente, 
e suas manifestações visam 
também os interesses maiores 
do povo, destinatário fi nal da 
aplicação do Direito.

Nossa Constituição sofreu 
desde a sua promulgação uma 
centena de alterações. Outras 
tantas são objetos de debates 
no Congresso Nacional, aten-
dendo, muitas delas, reclamos 
da própria sociedade que se en-
contra em constante evolução, 
especialmente relacionados ao 
aperfeiçoamento das relações 
entre os Poderes, e a melhor 
distribuição de responsabili-
dades e de recursos entre os 
entes federativos. 

Mas o constituinte foi sábio 
inclusive ao prever caminhos 
para que os avanços fossem 
promovidos, por meio de 
propostas de emendas consti-
tucionais, com quórum espe-
cialíssimo, bem como ao defi nir 
que os eixos centrais da nossa 
Carta Magna pudessem sofrer 
modificações, para impedir 
avanços autoritários de um Po-
der e retrocessos nos direitos 
e nas garantias fundamentais.

O ciclo político que o país 
atravessa sugere a mobilização 
permanente – não apenas dos 
operadores do Direito, mas 
de todos os que participam 
da vida pública – em torno da 
defesa dos princípios e valores 
expressos na Constituição.

Nenhuma Constituição tem 
o condão de varrer todas as 
mazelas de um país e instalar 
em seus limites territoriais uma 
nova nação. Mas fornece os ins-
trumentos jurídicos para que 
os homens o façam ao longo dos 
tempos, desde que respeitados 
os seus dispositivos. 

Por isso nossa Carta Magna 
é chamada de “cidadã”.

(*) - É Presidente a OAB SP.

Marcos da Costa (*)

O juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
encaminhou ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
manifestação em que nega ter 
tentado infl uenciar o processo 
eleitoral, ao tornar público o 
teor da colaboração premiada 
do ex-ministro Antônio Pa-
locci. Parte dos depoimentos 
foram tornados público por 
Moro em 1º de outubro, seis 
dias antes do primeiro turno 
das eleições. Neles, Palocci 
acusa o ex-presidente Lula, e 
a ex-presidente Dilma Rous-
seff, de participação direta 
no esquema de corrupção na 
Petrobras.

Moro disse ao corregedor-
-nacional de Justiça, Hum-
berto Martins, que não 
teve qualquer intenção de 
influenciar as eleições ao 
divulgar os depoimentos, 
uma vez que o atual candi-
dato do PT à Presidência, 
Fernando Haddad, não é 
citado por Palocci. O magis-
trado acrescentou ainda que 
não poderia interromper 
o andamento do processo 

Moro se explicou ao CNJ por ter divulgado delação de Palocci.

Projeto facilita obtenção 
de documentos em 
cartórios

Os cartórios podem ser obri-
gados a intermediar os pedidos 
de usuários feitos a unidades de 
outras cidades do país. É o que 
determina o projeto aprovado 
pelo Plenário do Senado. A ma-
téria, apresentada pela Comissão 
Mista da Desburocratização, tra-
mitava em regime de urgência e 
segue agora para a Câmara.

O cidadão pode pedir e receber 
na cidade onde mora documen-
tos registrados em cartórios de 
especialidade semelhante em 
todo o território nacional. A inter-
mediação deve ocorrer preferen-
cialmente por meio eletrônico, 
mas pode acontecer também 
por meio físico. O texto previa o 
pagamento de emolumentos para 
a intermediação. Mas o relator 
da matéria, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), acatou uma emenda 
que torna o serviço gratuito.

“Muitas pessoas nascem numa 
cidade e se mudam. Depois, para 
conseguir um registro de nasci-
mento têm que voltar à cidade. 
É uma burocracia, quando hoje 
já está tudo interligado. Não 
é para cobrar absolutamente 
nada, haja vista que os cartórios 
exercem atribuição concedida 
pelo Poder Público no interesse 
da sociedade”, argumentou Aziz 
(Ag.Senado).

O texto tramitou em regi-
me de urgência. Como 
só sofreu mudanças 

de redação, a proposta não 
precisará voltar à Câmara e 
seguirá para a sanção presi-
dencial. O projeto moderniza 
o lançamento das duplicatas, 
comprovantes de crédito gera-
dos pela venda de mercadorias 
ou prestação de serviços por 
uma empresa.  

Apresentado na Câmara pelo 
deputado Julio Lopes (PP-RJ), 
o texto estabelece que as in-
formações dessas duplicatas 
deverão ser registradas em um 
sistema eletrônico. Entidades 
autorizadas pelo Banco Cen-
tral serão responsáveis pelo 
registro nacional de duplicatas. 
Elas deverão guardar os títulos, 
controlar os documentos, for-
malizar provas de pagamento 
e fazer a transferência de ti-
tularidade. Atualmente, essas 
informações fi cam dispersas. 

A duplicata em papel não 
será extinta e continuará sendo 
emitida normalmente, especial-
mente em localidades menos 

Os senadores aprovaram o 
projeto que confi rma o texto 
do acordo de cooperação entre 
os países membros e associados 
do Mercosul para a criação de 
equipes conjuntas de investiga-
ção. O acordo foi assinado em 
San Juan, na Argentina, em 2 de 
agosto de 2010. O projeto segue 
para promulgação. O objetivo 
é o de reforçar a cooperação 
penal entre os Estados Partes 
e Estados Associados do Mer-
cosul, aprimorando o combate 
ao crime organizado transna-
cional, a atos de terrorismo e 
a outros delitos similares. 

O acordo prevê a criação 
de equipes conjuntas para 
a investigação de condutas 
delituosas que, por suas ca-
racterísticas transnacionais, 
exijam a atuação coordenada 
das autoridades competentes 
de mais de um país. Para a 
senadora Ana Amélia (PP-
-RS), relatora na Comissão de 
Relações Exteriores, o acordo 
é relevante por aumentar a 
cooperação desses países em 

Ana Amélia foi relatora do projeto na Comissão

de Relações Exteriores.
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Novo senador é
a favor das reformas 
política e tributária

O deputado federal Izalci Lucas 
Ferreira (PSDB) vai assumir uma 
cadeira no Senado a partir do pró-
ximo ano. Eleito com mais de 400 
mil votos no Distrito Federal, o 
futuro senador promete trabalhar 
por mais recursos e investimentos 
para o DF e em favor de temas 
relacionados à educação.

Segundo Izalci, seu mandato 
também será dedicado à agenda 
das reformas tributária e política. 
Ele diz que uma reforma profunda 
nos impostos é muito importante, 
pois “ninguém aguenta mais essa 
carga tributária que está aí”. Para 
o futuro senador, uma reforma 
política também é urgente e 
necessária. Ele elogia a cláusula 
de barreira, mas aponta que a 
confi guração atual com muitos 
partidos ainda é “muito ruim”.

“Vamos tentar aprovar uma 
reforma política o mais rápido 
possível. Não dá para trabalhar 
com 35 partidos dentro de uma 
Casa”, afi rmou. 

Izalci nasceu em Araújos 
(MG) e tem 62 anos. Formado 
em contabilidade, foi bancário, 
professor e sindicalista. Está em 
seu terceiro mandato de depu-
tado federal, cargo que assumiu, 
como suplente, em 2008, e para 
o qual foi eleito em 2010 e 2014. 
Também foi deputado distrital e 
assumiu a gestão da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia do DF 
durante os governos de Joaquim 
Roriz e José Roberto Arruda 
(Ag.Senado).

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou pro-
posta que regulamenta a profi ssão 
de cerimonialista, garantindo o 
livre exercício de profi ssionais 
– sem vinculação a formação aca-
dêmica ou profi ssional específi ca. 
A proposta segue para o Senado, 
a não ser que haja recurso para 
votação em Plenário.

O texto aprovado é o substi-
tutivo da Comissão de Trabalho 
ao projeto do deputado Arnal-
do Faria de Sá (PTB-SP). O 
relator na CCJ foi o deputado 
Júlio Delgado (PSB-MG). A 
proposta determina que apenas 
o cerimonialista poderá ser o 
responsável técnico por eventos 
de cerimônias e solenidades, 
com a competência privativa 
para emitir laudo, relatórios ou 
pareceres técnicos.

O profi ssional que planejar o 
evento, plano ou programa tam-
bém tem resguardado o direito 

de acompanhar a sua execução 
e implantação para garantir a sua 
realização conforme os parâme-
tros estabelecidos.

A jornada de trabalho é defi nida 
em até 40 horas semanais, permi-
tida a compensação de horários 
e redução de jornada por meio 
de acordo ou convenção coletiva.

Conforme a proposta, são 
atribuições desses profi ssionais, 
entre outras: - planejamento, 
pesquisa, administração, coor-
denação e execução de projetos 
de cerimonial; - elaboração de 
orçamentos e defi nições opera-
cionais e funcionais de projetos 
de cerimonial; - estudos de 
viabilidade técnica e fi nanceira 
para implantação de projetos e 
programas de cerimonial; - fi s-
calização e controle da atividade 
de cerimonial; - ensino, pesqui-
sa, experimentação e divulgação 
de novos instrumentos, normas 
e procedimentos (Ag.Câmara).

Júlio Delgado recomendou a aprovação do substitutivo da 

Comissão de Trabalho.

Cleia Viana/Ag.Câmara

Regulamentação da 
duplicata eletrônica segue 
para a sanção presidencial

O Senado aprovou, em Plenário, projeto que regulamenta a duplicata eletrônica

O senador

Armando Monteiro

(PTB-PE) foi o 

relator da matéria 

em Plenário.

desenvolvidas do país e com 
mais difi culdades de acesso aos 
recursos de informática.

O relator, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), disse 
esperar que a mudança ajude 
a reduzir fraudes e facilite a 
transação desses papéis, o 
que ajudaria a baixar os juros 
para empresas. “É um avanço 
nessa agenda de reformas mi-
croeconômicas que o Senado 
pode fazer avençar nesse ano 

legislativo. A meu ver é um 
coroamento dessa agenda”, 
comemorou o relator.

O projeto detalha elementos 
e requisitos do sistema eletrô-
nico de escrituração, suporte 
para a emissão da duplicata 
virtual. Considera título exe-
cutivo, sujeito a protesto, tanto 
a duplicata escritural quanto 
a virtual. Mas exige, para a 
execução da duplicata emitida 
eletronicamente, ela que esteja 

acompanhada dos extratos de 
registros eletrônicos realizados 
pelos gestores do sistema.

A proposta também torna nula 
cláusula contratual que impeça 
a emissão e a comercialização da 
duplicata virtual e determina a 
aplicação subsidiária da lei que 
regula as duplicatas emitidas 
em papel, inclusive em assuntos 
relacionados à apresentação da 
duplicata para aceite ou recusa 
e para protesto (Ag.Senado).

Sérgio Moro nega
infl uência nas eleições

somente em função do calen-
dário eleitoral.

“Retardar a publicidade do 
depoimento para depois das 
eleições poderia ser considera-
do tão inapropriado como a sua 
divulgação no período anterior. 
Se o depoimento, por hipótese, 
tem alguma infl uência nas elei-
ções, ocultar a sua existência 
representa igual interferência 
a sua divulgação”, argumentou 
Moro. Ele desqualifi cou as duas 
representações abertas contra 

ele pelos deputados do PT Wa-
dih Damous, Paulo Pimenta e 
Paulo Teixeira. 

Moro afi rmou ainda que os 
deputados petistas “buscam, 
estes mesmos agentes polí-
ticos, através de provocação 
ao CNJ (cuja composição 
desejam, aliás, alterar), cer-
cear decisões da Justiça que 
contrariam os seus interesses 
partidários, mesmo às custas 
da aplicação da lei a crimes 
de corrupção” (ABr).

Acordo para cooperação 
contra o crime organizado

matérias penais, aprimorando 
o combate ao crime organizado 
transnacional, como tráfico 
de drogas, pessoas ou armas, 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e terrorismo.

“O instrumento internacional 
em exame coaduna-se, perfei-
tamente, com o interesse do 
Brasil em reforçar a cooperação 
em matéria penal no âmbito do 

Mercosul e Estados Associados, 
de forma a coibir, com maior 
efi cácia e efi ciência, as práticas 
delituosas transnacionais, que 
acabam por causar impactos 
também internamente, nas 
sociedades dos países, gerando 
grandes sofrimentos, intranqui-
lidade e insegurança nas popu-
lações”, afi rmou a senadora em 
seu relatório (Ag.Senado).

Câmara aprova regras 
para a profi ssão de 

cerimonialista



A revolução digital está 

transformando nossas 

vidas de maneira 

sistêmica

A tecnologia está inserida 
tanto no ambiente pro-
fi ssional quanto em nos-

sos comportamentos e hábitos 
sociais, e não há dúvidas de que 
ela está infl uenciando nossas 
vidas de maneira positiva. Seja 
facilitando os processos do dia 
a dia, aproximando as pessoas, 
mudando o jeito como nos 
comunicamos, aumentando o 
acesso à informação ou trans-
formando nosso relacionamen-
to com o dinheiro. 

O fato é que a tecnologia 
revolucionou a maneira como 
vivemos e trabalhamos. Ela  
substituiu grande parte dos 
processos analógicos (vamos 
explicar aqui como ‘mundo 
off-line’) por digitais (‘mundo 
online’ pós internet), diluiu as 
barreiras físicas e permitiu que 
estivéssemos disponíveis full 
time para o trabalho, tornando 
possível transformar qualquer 
dispositivo conectado à inter-
net em nossa mesa de trabalho 
ou sala de reunião. 

Segundo a Associação Ame-
ricana de Psicologia, 53% dos 
americanos trabalham no fi m 
de semana, 52% fora das horas 
de trabalho designadas e 54% 
trabalham mesmo quando 
estão doentes. No entanto, 
mesmo a revolução digital 
sendo algo inerente à nossa 
época, alguns profissionais 
são resistentes às mudanças. 
Desde abandonar o papel para 
fazer anotação e impressões 
de documentos, até uma difi -
culdade em marcar reuniões 
por vídeo conferência. Apesar 
de parecer pura teimosia será 
que opor-se a algumas dessas 
tendências é algo ruim?

Um estudo feito com alunos 
da universidade de Princeton e 
UCLA, e publicado pela revista 
Phychological Science, indica 
que tomar notas no papel é 
melhor para a memorização de 
conceitos do que o ato de digi-
tar. Segundo os pesquisadores, 
umas das possíveis explicações 
é que as pessoas que anotam à 
mão prestam mais atenção às 
informações, enquanto as que 
usam o computador acabam 
por tentar anotar literalmente 
tudo o que está sendo dito, 
sem se ater ao conceito ou 
sem entender o que está sendo 
discutido. 

Outra vantagem dos pro-
fi ssionais analógicos é que 
cultivar o hábito da escrita 
faz bem para desenvolver a 
concentração, a criatividade, 
além de aumentar a tranquili-
dade e diminuir os índices de 

estresse. Entretanto, aderir 
à tecnologia é libertador em 
alguns aspectos. Ela não só 
diminuiu barreiras físicas 
como também construiu 
pontes. A revolução digital 
empoderou todos os tipos de 
profi ssionais, dando-lhes mais 
tempo produtivo. Hoje em dia 
é possível termos à mão, na 
distância de um clique, tudo 
o que precisamos: desde do-
cumentos salvos na nuvem, 
acesso às notícias, agilidade, 
facilidade de comunicação e 
até mesmo entretenimento. 

É inegável que a tecnologia 
a e conexão full time facilitou 
os processos de trabalho e em 
alguns casos aumentou nossa 
produtividade, mas também 
fez com que desenvolvêsse-
mos uma grande dependência 
das tecnologias digitais. A 
chamada ‘nomofobia’, ou - o 
pavor de fi car sem celular - é 
uma das consequências des-
sa nossa dependência. Uma 
pesquisa feita nos Estados 
Unidos com usuários de ce-
lulares Android apontou que 
checamos as atualizações do 
smartphone, em média, 2.617 
vezes ao dia e gastamos algo 
em torno de 2 horas e 25 mi-
nutos no aparelho no mesmo 
período.

Algumas pessoas temem 
essa dependência, enquanto 
outras já admitem o vício em 
tecnologias digitais. Apesar 
da tecnologia, muitas vezes, 
ser uma vilã de nosso tempo e 
atenção não temos como fugir 
da digitalização. Nossa maior 
preocupação deve ser encon-
trar equilíbrio para extrair o 
melhor de ambos os mundos: 
analógico e digital. Enquanto 
líderes e organizações, deve-
mos projetar tecnologias in-
clusivas que facilitem o acesso 
e encurtem as distâncias ao 
mesmo tempo, e sejam capazes 
de cultivar hábitos saudáveis e 
não viciantes. 

Com o mindset e disposições 
corretas é possível construir 
ambientes de trabalho onde a 
tecnologia seja aliada e onde 
profi ssionais de diversos perfi s 
consigam coexistir de maneira 
integrada e respeitosa, dando 
lugar para a coexistência de 
hábitos analógicos e digitais 
e não apenas a escolha de um 
perfi l e a exclusão de outro. 

Mais uma vez, eu defendo o 
direito à diversidade profi ssio-
nal, é papel de cada empresa 
e gestor observar e defender 
os processos de memorização, 
aprendizado e desenvolvimen-
to de cada indivíduo que inte-
gre suas diferentes equipes.

(*) - É headhunter da Yoctoo
e tem mais de 7 anos de experiência 

no recrutamento e seleção para
as áreas técnicas. 

Analógico x digital:
como integrar as 

habilidades de cada perfi l?
Marina Brandão (*)

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 : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de 
Equipamentos Elétricos Ltda. (Sociedade)

CNPJ/MF nº 04.334.872/0001-47 – NIRE 35.216.780.607
Edital de Convocação de Reunião de Sócios

Nos termos do artigo 1073, do Código Civil, ficam convocados os sócios da Sociedade, para a reunião de sócios, a ser 
realizada na Avenida Prof. Lineu Prestes, nº 2242, Edifício Cietec, Cidade Universitária, São Paulo-SP, em 29/10/2018, em 1ª 
chamada às 10h30 com a presença de ¾ do capital social, e em 2ª chamada às 11h00, com qualquer número de sócios, 
para a deliberação da ordem do dia: (i) situação econômico-financeira da Sociedade, considerando suas receitas, despesas 
e investimentos; (ii) situação da Sociedade em relação aos compromissos já assumidos, considerando os recursos em caixa, 
as receitas atuais e futuras, os aportes de capitais já comprometidos e eventuais financiamentos; (iii) situação da Sociedade 
em relação a um eventual plano de negócios, considerando a necessidade de recursos; (iv) a existência de alternativas 
para viabilizar os compromissos já assumidos e os planos da Sociedade; e (v) outros assuntos de interesse da Sociedade. 
São Paulo, 16/10/2018. De Saint Seigne – Desenvolvimento de Mercados Ltda. – Sócia.  (18, 19 e 20/10/2018)

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0248409-08.2009.8.26.0002. O Doutor Carlos 
Eduardo Santos Pontes de Miranda, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional 
II da Capital/SP, na forma da lei, faz saber a Manoel Grilo Correia Botelho, identidade nº 5.882.961 
SSP SP, CPF nº 567.031.558-87, réu, que GILBERTO CARDOSO LINS, autor, propôs Ação de 
Arbitramento de Honorários Advocatícios, rito sumario convertido em ordinário, valor da causa R$ 
5.000,00 (outubro/2009), que determinou a citação por edital do réu, que se encontra em local 
ignorado para, no prazo de 15 dias uteis, apresentar contestação, contado da data da publicação 
do edital e mais o prazo de 20 dias do edital, sob pena de revelia e nomeação de curador especial. 
O edital e publicado na forma da lei. 2º Oficio Cível do Fórum Regional II Santo Amaro SP Foro 
Regional II Santo Amaro Comarca de São Paulo. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO
Empresa cadastrada no PAT tem limite de valor para conceder para 
seus funcionários como vale alimentação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS DEVERÃO FAZER O EXAME DE RETORNO DAS FÉRIAS 
SEMPRE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O RETORNO, INDEPENDENTE 
SE O MESMO GOZAR 5 DIAS / 15 DIAS OU 30 DIAS? 

Não consta na NR7 exame médico do trabalho, ASO de retorno de 
férias, o que fica a critério do empregador conforme Itens 7.4.2 
e 7.4.3.3 da citada norma.

INFORMAÇÕES DO ESTAGIÁRIO NO E-SOCIAL
Empresa deve mandar as informações do estagiário todos os meses 
para o eSocial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO
O MEI que não possui funcionários tem obrigação em aderir o Esocial, 
qual o prazo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA A ENTREGA DO E-SOCIAL DE IGREJAS IMUNES E 
ISENTAS SEM EMPREGADOS E SEM REMUNERAÇÃO DE PASTOR, 
INCLUSIVE O SIMPLES NACIONAL?

Igrejas e Templos, ainda que imunes e/ou isentas, devem enviar os even-
tos de tabelas S-1000 a S-1080, normalmente quanto ao cadastro, mesmo 
que pastores ou seus representantes não tenha remuneração declarada. A 
Resolução CDES 04 estabelece que empresas EPP/ME do Simples Nacional 
podem optar para enviar as informações em novembro deste ano.

COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO
Ocorreu alteração na legislação que desobrigue a empresa de emitir 
o comprovante de registro do ponto (entrada e saída) ao funcionário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0028408-75.2012.8.26.0100 (USUC 699) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza 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) Mary Agnes 
Holland, Walter Rodrigues de Andrade, Geraldo Rodrigues de Andrade, Josmari Aparecida 
Alves de Andrade, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Éder Moreira da Fonseca e Fernanda 
Benedito Couto, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Avenida Guarapiranga, nº 1.548 Guarapiranga - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São 
Paulo SP, com área de 586,14 m², contribuinte nº 094.166.0016-4, 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. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1088281-52.2013.8.26.0100 (USUC 1397) O Doutor Luiz Gustavo 
Esteves, MM. Juiz 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) João Raymundi, 
Virginia Raymundi, Antônio Pereira de Mello, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lourenço 
Carlos Santinelli, Suely Magda Di Lourezo Santinelli, Adripam Eletromecânica Comércio e 
Serviços Ltda, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Anhaia, nº 942 - 15º Subdistrito Bom Retiro - São Paulo SP, com área de 108,89 
m², contribuinte nº 019.032.0001-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expedese 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. 

13ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0198872-06.2010. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luiz Antonio Carrer, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos executados CLÓVIS BRITO DA ROCHA, 
CPF. 435.377.406-97 e ROBERT CHARLES BRANDAU, CPF. 229.406.148-90, que foi deferida a 
desconsideração de personalidade jurídica de Visual Presence Marketing Integrado LTDA, para a 
inclusão dos sócios no polo passivo da ação de DESPEJO ora em fase de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA proposta por SÃO BENEDITO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA para o 
recebimento de R$ 375.845,50 (Nov/2010), que deverá ser atualizado até a data do efetivo 
pagamento, oriundos dos alugueres e demais encargos vencidos da locação de sete conjuntos de 
escritórios nºs. 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 138, na Alameda Rio Negro, 585 Ed. Jaçari, Bloco A, 
no Município de Barueri, Estado de São Paulo. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida 
a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias 
embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 
IV, do CPC). NADA MAIS. - ADV: CAMILA SANTOS CURY (OAB 276969/SP), DANIEL DIAS SCARPILLE 
(OAB 164436/SP), WELESSON JOSE REUTERS DE FREITAS (OAB 160641/SP) 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 13/11/2018 às 08h50/2º Público Leilão: 14/11/2018 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, 
CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 
1º ou 2º Leilão  Público  Extrajudicial,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar 
com Sistema de Financiamento Imobiliário, o  seguinte imóvel APARTAMENTO Nº 106, localizado no 10º pavimento do 
SUBCONDOMÍNIO FL RESIDENCE, parte integrante do CONDOMÍNIO FL FARIA LIMA, situado na Rua Elvira Ferraz nºs 
250 e 256, no 28º Subsdistrito – Jardim Paulista, possui a área privativa de 65,300m² e a área comum 99,679m² (incluído o 
direito ao uso com auxílio de manobrista de 02 vagas de garagem indeterminadas para veículos de passeio, localizadas no 
1º subsolo), totalizando a área de 164,979m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,003695. O terreno onde se 
assenta referido condomínio encerra a área de 6.880,00m². Conforme AV. 04 foi averbada a construção do “CONDOMÍNIO FL 

nº 188.542 referindo-se ao APARTAMENTO nº 106,  localizado no 10º pavimento do SUBCONCOMÍNIO FL RESIDENCE, 
integrante do referido condomínio que recebeu os nºs 250 e 256 da Rua Elvira Ferraz, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, já 
concluído. Conforme AV. 05 o imóvel da matricula  188.542 esta cadastrado nº 299.051.0262-9 (maior área), conforme prova 
a Certidão de Dados cadastrais expedida pela Prefeitura do Município de São Paulo/SP. Imóvel devidamente matriculado 

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 
R$ 1.324.389,14 (Hum milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos); 
2º leilão: R$ 766.588,31 (Setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos). 
O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, 
impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a  partir da 
data de arrematação. O  imóvel  será entregue no estado em que se encontra. Venda  ad corpus. Imóvel ocupado, 
desocupação a cargo do arrematante, nos termos do  art. 30  da l ei 9 . 514 / 97. Ficam os Fiduciantes RONALDO 
GOULART DUARTE, CPF nº 055.973.218-03, RG nº 5.248.505-5 e PATRICIA CUCE DUARTE CPF nº 166.640.768-
29, RG nº 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários 

dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da 
Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, 
os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Luciana Franco (*)

O Brasil precisa se pre-
parar para um novo 
fenômeno. O número 

de idosos cresceu 50% na úl-
tima década, segundo dados 
do IBGE, e o País possui 8,5 
milhões de cidadãos acima 
dos 60 anos. Com isso, existem 
hoje 26 milhões de pessoas na 
terceira idade e essa fatia deve 
chegar a 38 milhões em 2027. 
Em 50 anos, metade da popu-
lação brasileira será de pessoas 
mais velhas. O envelhecimento 
populacional é um fenômeno 
global, está associado ao au-
mento da expectativa de vida 
das pessoas e à redução nos 
índices de natalidade. 

O tema é um desafi o para o 
Brasil, que vai envelhecer antes 
de se tornar um país rico ou 
socialmente equilibrado. Outro 
obstáculo será acomodar essa 
faixa da população, uma vez que 
irão responder por importante 
parte do consumo e do merca-
do de trabalho. Com isso, uma 
nova onda de startups deve 
surgir, criadas por profi ssionais 
experientes que buscam novas 
frentes de atuação.

No Brasil, viver de aposen-
taria é ilusão. Portanto, em-
preender pode ser a melhor 
solução para trabalhar nas áreas 
de interesse e ter uma fonte 
de renda. Pesquisas indicam 
que a terceira idade brasileira 
movimenta mais de R$ 1,5 tri-
lhão ao ano. Já que os 50 são 
os novos 30 e, certamente, os 
60 deverão ser os novos 40, é 
possível afi rmar que essa fatia 
da população deverá também 
ser uma importante geradora 
de receita. Há, logicamente, 
uma grande diferença entre 
expectativas, necessidades e 
desejos em relação aos mais 
jovens, mas as possibilidades 
para terceira idade são imensas.

É muito provável que se-
guiremos os passos de outros 
países mais avançados. Uma 
pesquisa internacional feita 
pela Global Entrepreneurship 
Monitor mostra que 30% dos 
novos empreendedores já têm 
entre 49 e 64 anos, enquanto 
59% dos negócios globais já 
são comandados por pessoas 
da terceira idade. 

Profissionais dessa faixa 

Cinco dicas para empreender 
na terceira idade

O envelhecimento populacional é um fenômeno global, está associado ao aumento da expectativa de 
vida das pessoas e à redução nos índices de natalidade

ambientes colaborativos 
para receber novas ideias 
e criar uma relação pro-
veitosa para os dois lados. 
Pode ser muito divertido 
ter jovens por perto, 
energizando o trabalho e 
tendo você como mentor.

 4. Invista em tecnologia 

– O mundo passa por 
um momento único de 
Transformação Digital e 
sua nova empresa não 
pode fi car de fora desse 
movimento. Antes de 
replicar modelos antigos, 
veja as novidades no País 
e no mundo. Faça uma 
cuidadosa pesquisa na 
Internet e veja o que há de 
novo em termos de apli-
cativos, sistemas, robôs e 
dispositivos de Internet 
das Coisas que podem 
ajudar sua startup a ge-
rar mais resultados em 
menos tempo. Soluções 
de Inteligência Artifi cial 
podem custar menos do 
que você imagina. A tec-
nologia pode ajudar sua 
nova empresa em todas 
as atividades repetitivas 
e, também, na geração de 
negócios inovadores.

 5. Arrisque - A grande 
vantagem da idade é a 
experiência adquirida 
em toda a trajetória de 
vida. Por isso, idosos têm 
menos medo de riscos e 
estão mais preocupados 
com a realização pessoal 
do que com a rentabilida-
de imediata. Empreende-
dores da terceira idade se 
preocupam menos com a 
segurança fi nanceira de 
suas famílias porque elas 
já estão estruturadas. 
Essa segurança permite 
arriscar mais e aumenta 
a chance de startups de 
pessoas com mais de 60 
anos serem mais bem-
-sucedidas do que em-
presas comandadas por 
jovens recém-formados. 
Mas não se esqueça: o 
dinheiro da aposentado-
ria precisa ser guardado 
e não pode entrar na 
diversão do dia a dia.

(*) - É sócia da Improve Human 
Consulting.

etária são mais experientes, 
mais focados em resultados 
e tão ambiciosos quanto os 
jovens. Como temos notado 
em diversas ofi cinas e cursos, 
o empreendedorismo tem sido 
um caminho escolhido por mui-
tos brasileiros da terceira idade 
como alternativa para ter uma 
vida mais ativa, inclusive após 
a aposentadoria. Há, de fato, 
espaço no mercado brasileiro 
para startups com profi ssionais 
da terceira idade por serem 
qualifi cados, maduros e com 
alto senso de responsabilidade.

Se você tem mais de 50 anos e 
pretende se manter com suces-
so no mercado, recomendamos 
as seguintes dicas para criar 
sua startup:
 1. Planeje o novo negócio 

– Para que um novo ne-
gócio dê certo, é preciso 
desenvolver um perfil 
empreendedor, conhecer 
a realidade do mercado e 
organizar um bom plano 
de negócios. Elabore 
seu projeto prevendo 
cenários futuros e apli-
cando seu conhecimento 
na área de interesse. A 
experiência e a matu-
ridade profi ssional são 
favoráveis para acertar na 
criação de startups e de 
novos projetos. A decisão 
de abrir uma empresa 
passa pela análise de 
vantagens e desvanta-
gens. Por isso, demanda 
planejamento e avaliação 
de oportunidades. As ca-
racterísticas da terceira 
idade trazem valor aos 
negócios de consultoria, 
assessoria e prestação 

de serviços. Em geral, 
pessoas que começam a 
empreender depois dos 
60 anos podem desen-
volver essas atividades 
de forma autônoma, inde-
pendentemente do setor. 

 2. Estude – Estudar é 
importante para o nosso 
desenvolvimento na vida 
pessoal e profissional. 
Mais do que simplesmen-
te contar os anos, é preci-
so saber envelhecer com 
qualidade e saúde, man-
tendo a mente sempre 
ativa. Antigamente, os 
estudos eram muito ca-
ros e estavam acessíveis 
a uma pequena fatia da 
população. Agora, exis-
tem workshops, ofi cinas 
e até cursos à distância 
sobre novos temas do 
momento, fundamentais 
para ajudar no sucesso 
de startups e para manter 
a agenda ocupada, sem 
ociosidade.

 3. Crie equipes com jo-

vens – A idade contribui 
para as negociações, pois 
a experiência de mercado 
ajuda na argumentação 
de vendas. No entanto, 
empresas bem-sucedidas 
estão descobrindo que é 
positivo mesclar jovens 
com profi ssionais mais 
maduros e especializados 
para ter negócios bem 
estabelecidos, mas, ao 
mesmo tempo, inovado-
res. Chame jovens para 
funções ligadas à tec-
nologia ou para comple-
mentar suas habilidades 
em outros setores. Crie 
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1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006908-96.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz (a) 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI – Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa 
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por 
Laetitia Maria Alice Pablo D’Hanens, RG. nº 19.755.214-SSP/SP, CPF/MF. 253.585.218-79 e 
Caio Bacci Marin, RG. nº 21.816.813, CPF/MF. 118.318.798-08, por meio da qual os 
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento do atual regime da 
comunhão parcial de bens, para o regime de separação total de bens. O presente edital é 
expedido nos termos do artigo 734, §1° do CPC, no prazo de 30 dias. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 18 de setembro de 2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0118798-04.2006.8.26.0100 (USUC 165) 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) Herdeiros de José Maria 
Cardoso, a saber: Antônio Pinto Ramalho, Maria da Gloria, Preciosa Pinto Ramalho, Manoel 
Monteiro da Silva, Maria Pinto Ramalho, Manoel Colaço Ricardo, Ana Pinto Ramalho ou Ana 
Pinto Tenda; Carlota Cardoso, Celestino Lopes Gonçalves, Maria Helena Franzotti Lopes, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pedro Peres Martins e Dina Maria Ciuccio Peres, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na casa de vila nº 
02, com entrada pela Avenida Sapopemba, nº 1376 Vila Leme 33º Subdistrito Alto da Mooca - São 
Paulo SP, com área de 72,00 m², contribuinte nº 052.078.0042-6, 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. 

2ª VFP - Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1046858-20.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Lais Helena Bresser Lang, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma ação 
de Desapropriação contra MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, CELSO DA SILVA e MARGARIDA 
FERRAZ DA SILVA, objetivando a área com 116,19m² (terreno e benfeitorias), concernente a parte 
do imóvel situado na rua João Perestrello (antiga rua Amilcar), nº 98 e 100, bairro Vila Nova Mazzei, 
São Paulo/ SP, Cep 02314-040, contribuinte nº 067.045.0025-1, declarada de utilidade pública, pelo 
DUP nº 55.141 de 26/05/2014. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2018. 

3ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Processo nº 
0054600-14.2013.8.26.0002. O Exmo. Dr. Claudio Salvetti D’Ângelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional de Santo Amaro – Ibirapuera da Comarca de São Paulo. Faz Saber especialmente 
à RIMA COBRANÇAS MERCANTIS S/C, inscrita no CNPJ nº 66.054.149/0001-61, que por parte de 
EDMAR DA SILVA GIMENES, portador do Rg nº 14.177.283-9, inscrito no CPF nº 025.763.388-01, 
foi ajuizada Ação Declaratória cumulado com pedido de Indenização de Danos Morais, com 
valor da causa de R$ 15.209,02 na época do ajuizamento. Encontrando-se a Requerida em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, apresente defesa, sob pena de não o fazendo, ser considerada revel e confessa, 
submetendo-se as penalidades da lei. Termos em quem, espera deferimento.  
Dr. Claudio Salvetti D’Ângelo – Juiz de Direito. 
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Especial

O Brasil é classifi cado no grupo de 
países onde a taxa de fecundi-

dade caiu de forma expressiva nas 
últimas décadas, atingindo um nível, 
em alguns grupos sociais, abaixo 
da taxa de reposição populacional. 
Apesar disso, quando se desagrega 
a população em termos de 
escolaridade, renda e raça, 
as diferenças na taxa de 
fecundidade aparecem.

Para Taís de Freitas, da Unfpa, a taxa 
de fecundidade do Brasil, apesar de es-
tar em declínio, não está batendo com 
o número de filhos que as mulheres 
gostariam de ter e é preciso garantir 
políticas específicas para os diferentes 
grupos sociais. De um lado, mulheres 
brasileiras com mais anos de estudo e 
com uma progressão maior na carreira 
profissional têm cada vez menos filhos, 
muitas vezes menos do que o número 
desejado, em especial por não conseguir 
conciliar trabalho e família.

O mesmo acontece quando se analisam 
os índices de acordo com a renda: nos 20% 
dos domicílios com maiores rendimentos 
no país, as mulheres têm taxas de fecundi-
dade que não chegam a taxas de reposição 
delas mesmas na população (ao redor de 
1, frente à taxa de reposição de 2,1).

Na outra ponta, e com número signifi cativo 
de pessoas, percebe-se que as mulheres com 
menos anos de estudo ainda têm mais fi lhos 
do que desejam. Isso porque, em geral, mu-
lheres com menos escolaridade, rendimento 
e oportunidades também acabam tendo 
fi lhos quando são jovens – e, na maioria, 
fi lhos nascidos de gravidez não planejada.

Situação do 
Brasil

Pedro Rafael Vilela/Agência Brasil

A conclusão está em um relatório sobre a situação da 
população mundial divulgado pelo Fundo de Popula-
ção das Nações Unidas (Unfpa), na sigla em inglês). 

Segundo a agência da ONU, a falta de possibilidades de 
escolha causa impacto expressivo nas taxas de fecundidade, 
geralmente tornando as famílias muito maiores ou muito 
menores do que a maioria das pessoas desejaria.

O relatório revela que em nenhum país a população tem 
a garantia plena de seus direitos reprodutivos. A maioria 
dos casais ainda não consegue ter o número de fi lhos que 
deseja, ou porque não tem condições econômicas e sociais, 
ou porque não tem acesso a contracepção e informação 
adequada. A demanda não atendida por métodos con-
traceptivos modernos impede que milhões de mulheres 
consigam optar por famílias menores.

"Existe um descompasso entre número de fi lhos deseja-
dos e número de fi lhos tidos, seja no caso de famílias que 
têm mais fi lhos do que gostariam ou no caso das mulheres 
que têm menos fi lhos do que desejariam", explica Taís de 
Freitas Santos, coordenadora de programa do Fundo de 
População da ONU. Em países do sul da Europa e da Ásia, 
as quedas nas taxas de fecundidade têm sido tão acentuadas 
que estão abaixo do nível de reposição (de 2,1 fi lhos por 
mulher), ocasionando uma redução no tamanho absoluto 
da população com o passar dos anos. 

Entre os motivos apontados no relatório destaca-se a 
difi culdade de equilíbrio entre a vida profi ssional e a de-
dicação à família. No outro extremo, em alguns países da 
África Subsaariana, as mulheres seguem tendo mais fi lhos 
do que gostariam (em média, 5 fi lhos ao longo da vida), em 
especial pela falta de informação e de acesso a serviços de 
saúde e a métodos contraceptivos.

De maneira geral, o relatório classifi ca os países em quatro 
grandes grupos: os de fecundidade alta (principalmente 
na África Subsaariana), os de fecundidade estável (países 
do Oriente Médio e de algumas regiões da África), países 
em que a fecundidade declinou repentinamente nos últi-
mos anos (especialmente as nações de renda média e em 
desenvolvimento) e países onde a fecundidade se mantém 
baixa há muitos anos, que inclui principalmente nações da 
Ásia, Europa e América do Norte. 

Desde a Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento, realizada no Cairo (Egito) em 1994, a 

ONU: nenhum país consegue garantir 
direitos reprodutivos das mulheres

As tendências globais mostram 
que, quando as pessoas conseguem 
exercer seus direitos sexuais e 
reprodutivos, elas optam por 
famílias menores, com taxa média 
de dois fi lhos por mulher

saúde e os direitos reprodutivos têm melhorado signifi cati-
vamente em todo o mundo, segundo a ONU. As pessoas têm 
mais acesso a informações sobre seus direitos reprodutivos 
e escolhas e maior possibilidade de exigir seus direitos. “A 
transição histórica para uma fecundidade menor surgiu 
por meio de pessoas que reivindicavam o direito de fazer 
escolhas sobre suas vidas reprodutivas e de ter o número 
de fi lhos que queriam, quando queriam”, aponta o estudo.

Apesar da melhora no quadro geral, a maioria dos países 
ainda está longe de garantir os direitos reprodutivos para 
todos os seus grupos sociais. Essa, inclusive, é uma das metas 
previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, na chamada Agenda 2030. 

"O poder de decidir o número de fi lhos, o momento de 
tê-los e o espaçamento entre uma gravidez e outra podem 
impulsionar o progresso 
econômico e social dos 
países. Esse poder de 
escolha está diretamente 
relacionado à garantia dos 
direitos reprodutivos e que 
foram aprovados por 179 
países em 1994. Sem essas 
garantias, os países não vão 
conseguir atingir a meta 
dos ODS", acrescenta Taís 
de Freitas. 

Recomendações
O relatório faz uma série 

de recomendações para 
que os países consigam 
assegurar sintonia entre o 
número de fi lhos desejados 
e os realmente tidos pela 
população. Um primeiro 
conjunto de medidas a se-
rem adotadas gira em torno 

O Brasil é classifi cado no grupo de países onde a taxa de fecundidade caiu de forma expressiva nas últimas décadas.

Marcelo Camargo/ABr
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da garantia de acesso a métodos contraceptivos modernos 
e a informação adequada sobre o assunto, para que as mu-
lheres possam ter condições de escolher entre ter ou não 
uma gravidez e realizar seu planejamento familiar. 

O documento também fala em garantir acesso a serviços 
de qualidade em termos de saúde sexual e reprodutiva das 
mulheres, bem como assegurar educação de qualidade, 
incluindo a educação integral em sexualidade, adequada à 
idade, além de agir pela mudança de atitudes dos homens, 
para que sejam mais solidários com os direitos e as aspira-
ções de mulheres e meninas. 

Também recomenda que, se for o desejo do casal, os 
países devem tornar mais fácil a decisão de ter mais fi lhos, 
possibilitando maior equilíbrio entre a vida pessoal e pro-
fi ssional e oferecendo mais creches.

Divulgação/Internet
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News@TI
Red Bull Basement University, 

@Estão abertas as inscrições para o Red Bull Basement University, 
plataforma que busca incentivar os estudantes a co-criarem so-

luções que melhorem a vida no campus por meio da tecnologia. Para 
participar, os universitários devem acessar www.redbullbasement.
com/university, preencherem um formulário de cadastro e enviarem 
um vídeo e até 60 segundos, detalhando uma ideia para solucionar 
um problema no campus de sua universidade. Os projetos podem 
contemplar os seguintes temas: consumo e produção sustentável; 
saneamento; segurança; inclusão acessibilidade; preservação de 
recursos naturais e empoderamento de estudantes. Não há limite 
de envio de vídeos por participante e o cadastro pode ser realizado 
individualmente ou em dupla até 21 de outubro. 

 

Atacado.com 

@AIdealizada em 2015 e consolidada em 2016, a startup Atacado.com 
inovou no jeito de vender moda, facilitando a vida das chamadas 

"sacoleiras", que muitas vezes viajam milhares de quilômetros, durante 
dias, para comprar mercadorias para revender. A startup oferece uma nova 
maneira para essas mulheres terem sucesso em suas vidas, comandando o 
próprio negócio com conforto, segurança e uma oportunidade de lucro de 
até 230%. Em muitos casos, o trabalho delas com venda direta representa 
40% da renda familiar. Com o slogan "Transformando sacoleiras em Re-
Vencedoras", o Atacado.com é a única plataforma que conecta fabricantes 
e revendedoras de roupas de todo o País, com uma oferta de produtos 
de alta qualidade, preço de fábrica e para todos os tipos de consumidor. 
Mais de 10 mil “ReVencedoras” já foram atendidas pela plataforma. Hoje 
são 47 fábricas conectadas. “São mais de 4 mil produtos cadastrados", 
conta André Niero, CEO e cofundador da startup (https://atacado.com).

São Paulo, sexta-feira, 19 de outubro de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Por que os vazamentos 
de dados têm de ser uma 
preocupação de todos nós

A venda de dados 

pessoais é um tema 

recorrente em grande 

parte do noticiário. Mas, 

de fato, o que signifi ca 

isso?

Antes de entender o im-
pacto desse assunto tão 
presente no dia a dia, é 

necessário dar um passo atrás e 
entender o que signifi ca ciber-
segurança. Para grande parte 
das pessoas, essa palavra está 
associada a remover vírus do 
próprio PC e evitar clicar em 
e-mails de SPAM ou, em outro 
extremo,  parece sinônimo de 
um mundo mágico de fi lme de 
ação, em que agentes secre-
tos precisam ser envolvidos 
para desvendar algum dado 
misterioso.

O que grande parte das pes-
soas não sabe, contudo, é que 
a cibersegurança está presente 
na vida de todos. Até mesmo 
daqueles que não têm com-
putador. Quer um exemplo? 
Hoje, para garantir um sistema 
efi caz de medição de energia 
ou de entrega de água, por 
exemplo, computadores são 
envolvidos – e, portanto, tem 
de haver certa segurança para 
que os comandos executados 
não sejam burlados e as tarefas 
sejam cumpridas da maneira 
correta.

E, é claro, para quem tem 
acesso à internet – 57,8% da 
população brasileira, segundo 
o IBGE – as regras de não clicar 
em e-mails suspeitos e instalar 
antivírus nos computadores 
ainda continuam mais do que 
válidas em termos de ciber-
segurança. Nesse ambiente, 
entretanto, uma outra preo-
cupação surge (e é retratada 
frequentemente no noticiário): 
como garantir que empresas 
a quem você concede dados 
possam de fato proteger essa 
informação?

Aí está um grande dilema. 
Até pouco tempo atrás, empre-
sas não tinham regras especí-
fi cas para seguir em relação à 
“prestação de contas” a respei-
to dos dados que mantinham, 
um cenário que mudou com a 
aprovação da GDPR na Europa 
e trouxe como consequência 
a aprovação da Lei Geral de 
Proteção de Dados no Brasil, 
em meados de maio.

A aprovação da lei repre-
senta um primeiro passo 
importante para trazer luz ao 
tema e, principalmente, para 
evidenciar a importância da 
segurança no mundo online 
como forma de prevenir danos 
maiores.

Atualmente, nome comple-
to, telefone, e-mails e outros 
dados são oferecidos por 
preços irrisórios na internet. 
As consequências primárias 
desse tipo de coisa já estão 
signifi cativamente mais difun-
didas: golpes usando phishing 
por meio de SPAMs são tão 
populares que diversas “boas 
práticas” já foram difundidas 
como maneira de evitar isso.

Mas afi nal, como se proteger 
contra esse tipo de ameaça? 
Falando em aspecto individual, 
adotar algumas das melhores 
práticas de proteção de dados 
– autenticação de dois fatores 
e manter todos os sistemas 
operacionais atualizados, por 
exemplo – já pode diminuir 
muito as chances de invasões e 
roubo de informações valiosas, 
como senhas de bancos e ou-
tros dados pessoais que podem 
gerar prejuízo aos usuários.

Partindo para um espectro 
um pouco maior, empresas 
devem se preocupar com a 
proteção de dados – já que pelo 
menos 90% das informações 
que armazenam são de caráter 
confi dencial.

Paradoxalmente, a cultura 
de proteção dessas informa-
ções em grande parte das or-
ganizações ao redor do mundo 
é relativamente recente, e, em 
muitas delas, a cibersegurança 
ainda é vista como um item 
secundário. De acordo com 

nossas pesquisas, a metodolo-
gia necessária para manter os 
ataques longe passa por qua-
tro fases principais: análise, 
modelo documental de gestão 
dos dados, categorização e por 
último, a gestão e rastreamento 
de dados em todo o seu cami-
nho pela empresa.

O primeiro passo tem como 
foco atingir os objetivos de 
otimização de processos, 
localização e categorização 
de informações “desestrutu-
radas” dentro da companhia. 
Para isso, é necessário acessar 
a localidade de cada arquivo 
em diferentes documentos, 
processos e sistemas da com-
panhia, fazer uma avaliação 
dos dados afetados pelo GDPR 
e fornecer um diagnóstico 
completo da situação atual da 
empresa.

A segunda etapa diz res-
peito à elaboração do “mapa” 
que vai mostrar a estrutura 
hierárquica de divisão das 
informações envolvidas no 
GDPR em diferentes tipos 
e subtipos, defi nição de um 
esquema de        metadados, 
descrição detalhada das carac-
terísticas de cada documento. 
Com isso, será possível ter um 
conhecimento completo sobre 
os dados gerenciados por cada 
parte da empresa.

Em seguida, o tratamento de 
dados vai defi nir característi-
cas para cada tipo de dados. Na 
prática, será possível agrupar 
as informações em um ciclo 
de vida de acordo com o tipo 
de cada documento, aplicar 
sistemas de busca e localiza-
ção, além de estabelecer me-
canismos mais claros quanto 
ao consentimento relacionado 
à privacidade dos dados que 
circulam dentro da empresa. 
Com isso, é possível ter mais 
conhecimento sobre o consu-
midor e orientação clara sobre 
a proposta de valor relacionada 
à empresa.

A quarta etapa diz respeito 
ao fato de que a gestão e o 
rastreamento de dados trazem 
como principais resultados a 
aplicação de estratégias dife-
renciadas de retenção do con-
sumidor, aumento da confi ança 
dele em relação à marca, o que 
gera diferenciação da marca 
em relação às demais.

Mudando um pouco o en-
foque para um âmbito de 
governo, recentemente, a 
aprovação da GDPR (a Lei 
Geral de Proteção de Dados), 
que visa justamente regular a 
atuação de órgãos públicos e 
privados em relação aos dados 
que possuem, representa uma 
inicativa importante para que 
organizações e órgãos públi-
cos possam repensar suas 
iniciativas de cibersegurança 
e reforçar as iniciativas contra 
esse tipo de crime.

Somente com o comparti-
lhamento de informações a 
respeito de fraudes virtuais 
será possível realizar uma ação 
efi caz de proteção de dados. 
Estamos vivendo uma nova 
era, em que para conhecer as 
vulnerabilidades e se proteger 
é necessário atuar em meca-
nismos de defesa e em ações 
ofensivas, de modo a tentar 
descobrir possíveis falhas e 
corrigi-las rapidamente.

Mais do que fraudes bancá-
rias, o roubo de informações 
valiosas pode gerar conse-
quências cada vez mais sé-
rias. Atentados terroristas e 
iniciativas de desconstrução 
da democracia podem ser 
apoiadas por dados obtidos de 
forma ilegal e gerar um preço 
caro demais para a sociedade 
pagar. Independentemente 
de estar conectado ou não, é 
fundamental ter a consciência 
de que os computadores con-
trolam grande parte da nossa 
vida – do fornecimento de água 
aos equipamentos militares – 
e deixar essas informações à 
deriva é como deixar de cuidar 
das nossas próprias vidas.

(*) É diretor da Minsait, empresa de 
Transformação Digital da Indra.

Wander Cunha (*)

Quantas vezes você já recebeu uma informação via um 
aplicativo de troca de mensagens instantâneas, como o 
WhatsApp, ou leu uma notícia circulando pela internet e 

gostaria de checar a veracidade do conteúdo? Agora, já é possível 
fazer essa verifi cação usando uma ferramenta piloto criada por 
um grupo de pesquisadores da USP e da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar). A plataforma está em fase de testes e 
aperfeiçoamento, mas já é possível acessá-la gratuitamente via 
web ou pelo WhatsApp. 

“A gente sabe que, quando uma pessoa está mentindo, incons-
cientemente, isso afeta a produção do texto. Mudam as palavras 
que ela usa e as estruturas do texto. Além disso, a pessoa costuma 
ser mais assertiva e emotiva. Então, uma das formas de detec-
tar textos enganosos é medir essas características”, explica o 
professor Thiago Pardo, do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Pesquisador do 
Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC), 
Thiago é o coordenador do projeto que resultou na criação da 
plataforma e na publicação do artigo Contributions to the Study of 
Fake News in Portuguese: New Corpus and Automatic Detection 
Results, apresentado no fi nal de setembro na 13ª Conferência 
Internacional de Processamento Computacional do Português. 

“A ideia é que a ferramenta seja um apoio para o usuário. Ain-
da estamos no início desse projeto e, no estado atual, o sistema 
identifi ca, com 90% de precisão, notícias que são totalmente ver-
dadeiras ou totalmente falsas”, pondera o professor. “No entanto, 
as pessoas que propagam fake news costumam embasar suas 
mentiras em fatos verdadeiros. Nossa plataforma ainda não tem 
a capacidade de separar as informações com esse nível de refi -
namento, mas estamos trabalhando para isso”, completa Thiago. 

Para ver como a ferramenta funciona no WhatsApp, por exem-
plo, pegue seu smartphone e acesse este link: https://otwoo.
app/nilc-fakenews. Automaticamente, uma janela de troca de 
mensagens do aplicativo se abrirá e você vai ler “Nilc-FakeNews” 
na tela. Basta apertar a tecla enviar e, imediatamente, você rece-
berá outra mensagem: “Olá! Seja bem-vindo ao detector de fake 
news do NILC-USP – Detecção Automática de Notícias Falsas 
para o Português! O sistema irá utilizar o modelo de detecção 
para avaliar se a notícia é falsa ou verdadeira. Insira o corpo 
de uma notícia.” Pronto, você acabou de acessar o sistema de 
verifi cação! Agora, é só colar a notícia que deseja checar. Se 
forem verifi cados indícios de fake news, o sistema alertará: 
“Essa notícia pode ser falsa. Por favor, procure outras fontes 
confi áveis antes de divulgá-la”. 

Após cerca de 20 minutos sem uso, é necessário reativar o 
acesso ao sistema. Para isso, basta digitar a palavra “Fake” e 
apertar enviar. Você receberá novamente a mensagem “Olá! Seja 
bem-vindo...”. Em seguida, pode colar outra notícia e enviar para 
checagem.

Ensinando o computador – Mas como os pesquisadores con-
seguiram ensinar o computador a identifi car o que é mentira e o 
que é verdade, se essa tarefa é difícil até mesmo para nós, seres 
humanos inteligentes? É aí que entram as técnicas da área de 
inteligência artifi cial. Para tornar a máquina capaz de reconhecer 
as características dos textos mentirosos e a dos textos verda-
deiros, bem como diferenciá-los, uma série de passos precisa 
ser realizada. 

O primeiro desafi o é construir um conjunto de notícias falsas 
e verdadeiras em português. É a partir do reconhecimento das 
características desse conjunto de dados que o computador poderá 
ser treinado para avaliar futuros textos. São as informações que os 
humanos inserem nas máquinas e os padrões criados para analisar 
cada conjunto de dados que modelam os sistemas computacionais 
para que realizem futuras tarefas. Essa é a mesma tecnologia que 
possibilita ao Facebook, por exemplo, reconhecer faces. Mas por 
que, então, quando o Facebook começou a fazer reconhecimento 
facial o índice de acerto era maior quando aparecia o rosto de 
alguém branco e ocidental? Ora, por causa do viés que havia no 
conjunto de faces utilizado para treinar a plataforma: a maioria 
eram imagens de rostos de seres humanos brancos e ocidentais. 
A questão gerou uma série de críticas à empresa e demandou 
um aprimoramento da ferramenta. 

No caso da plataforma criada para detectar fake news, o conjunto 
de notícias utilizado é composto por 3,6 mil textos falsos e 3,6 mil 
verdadeiros, que foram publicados na web entre janeiro de 2016 
e janeiro de 2018. Esses textos foram coletados manualmente e 
analisados para garantir que apenas os que fossem totalmente 
falsos ou totalmente verdadeiros compusessem o conjunto, que 

Ferramenta para detectar 
fake news é desenvolvida 
pela USP e pela UFSCar

Acessível via WhatsApp e na internet, plataforma que possibilita checar se uma notícia é falsa ou 
verdadeira está em fase de testes e aperfeiçoamento

está disponível para utilização em outras pesquisas (veja neste 
link: icmc.usp.br/e/f9049). 

 Os conhecimentos da área de inteligência artifi cial entram em 
campo na sequência: os cientistas usam técnicas computacionais 
para processar os textos coletados automaticamente, fazer a 
classifi cação gramatical de todas as palavras, separar cada sen-
tença e cada termo (incluindo pontuações e números). Depois, 
é hora de identifi car as características presentes nesses textos 
que poderiam ser empregadas para classifi cá-los em falsos ou 
verdadeiros. Como os textos verdadeiros costumam ser mais 
extensos que os falsos, a quantidade de palavras e sentenças 
não é um fator adequado para diferenciá-los. “Se usássemos 
esse critério, o sistema teria a tendência de classifi car todos 
os textos curtos como falsos e os extensos como verdadeiros”, 
explica o doutorando Roney Lira, do ICMC. Para evitar isso, os 
pesquisadores utilizaram outros parâmetros como o número 
médio de verbos, substantivos, adjetivos, advérbios e pronomes 
presentes nos textos.  

“Das 3,6 mil notícias falsas que coletamos, 36% possuíam algum 
erro ortográfi co, enquanto apenas 3% das verdadeiras apresen-
tavam esse problema”, pondera Roney. Por isso, a presença de 
um erro ortográfi co passou a se tornar um parâmetro relevante 
para a verifi cação da veracidade dos textos. Afi nal de contas, a 
probabilidade de uma notícia ser falsa é muito maior se houver 
um erro ortográfi co. 

Na penúltima etapa, os pesquisadores lançam mão de outra 
técnica de inteligência artifi cial: “Empregamos métodos clássicos 
de aprendizagem de máquina, que estão entre os mais utilizados 
atualmente, e conseguimos treinar o sistema com um índice de 
90% de acerto na classifi cação das notícias”, diz Thiago. O profes-
sor explica que o índice de acerto é alto porque o sistema avalia, 
simultaneamente, diversas propriedades presentes nos textos. 

Aprendendo e avançando – Cursando Ciências de Computação 
no ICMC, o estudante Rafael Augusto Monteiro é um dos colabo-
radores do projeto, do qual participou por meio de uma iniciação 
científi ca. Ele já sonha com os desafi os futuros: “Nosso intuito 
inicial foi trabalhar com textos escritos, pois são uma unidade 
fundamental para análise em linguística computacional. Mas 
queremos expandir o projeto e passar a avaliar imagens, vídeos, 
áudios, abarcando outras mídias”. 

Já Roney pretende, durante o doutorado, eliminar uma das 
principais limitações do detector de notícias: avaliar textos que 
contém partes falsas e verdadeiras, separando o joio do trigo. 
“O próximo passo é tentarmos fazer checagem de conteúdo au-
tomaticamente, algo que as agências de notícias e os jornalistas 
fazem hoje manualmente”, conta Thiago. O professor também 
quer avançar na detecção de outros tipos de conteúdos enganosos 
(do inglês, deception) como as revisões falsas de produtos e os 
textos satíricos. “A mesma tecnologia da detecção de fake news 
pode ser usada nesses outros casos mediante adaptações. Nas 
notícias falsas, o grau de emoção do texto faz diferença. Em textos 
satíricos, como há sempre exagero, humor, espera-se encontrar 
alto teor emocional. Então, talvez essa característica deixe de 
se tornar relevante. Por outro lado, na revisão de produtos, é 
necessário checar as informações técnicas, por exemplo”  (Texto 
e fotos: Denise Casatti/Arte das tabelas: Fernando Mazzola).



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 19 de outubro de 2018

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

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

lauralobato11.ll@gmail.com
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 18 de Outubro de 2017. Dia de São Lucas, São Paulo da 
Cruz, e Dia do Anjo Eiael, cuja virtude é o alívio. Dia Internacio-

nal do Controlador de Vôo, Dia do Estivador, Dia do Pintor 

(de parede, de carro) e Dia do Médico. Aniversários: o cantor 
e guitarrista Chuck Berry que chegaria aos 92 anos, falecido em 
março deste ano de 2017,  ator Jean Claude Van Damme que nasceu 
em 1960, a tenista Martina Navratilova que faz 52 anos e o ator Zac 
Afron que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau possui determinação, fi rmeza e ambição. 
Ativo, com necessidade de enfrentar desafi os, gosta de se manter ocu-
pado e normalmente se envolve em algum tipo de empreendimento. 
Capaz, trabalhador e responsável pode assumir cargos de autoridade. 
Procura sempre estabelecer bases bastante sólidas para seus empre-
endimentos e a ser muito exigente. Tende a se recuperar rapidamente 
das perdas e preparar-se pacientemente para novas conquistas. Dá 
uma importância muito grande à lealdade e, em geral, assume uma 
conduta geral sempre muito bem-humorada diante da vida. Sempre 
defende aquilo em que acredita e se coloca contra a ideia dos outros.

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

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

Nesta sexta de manhã Mercúrio e Júpiter estão em conjunção despertando as habilidades mentais e a capacidade de influen-

ciar os outros através da palavra. Muita facilidade para se expressar vai permitir trazer novas formas de entendimento. 

Facilidade para ir a fundo, mergulhar nas questões internas e ter ideias que podem ajudar a sair de alguma difi culdade. 

O importante não deixar o que sombras venham a tomar conta das emoções. A Lua em mau aspecto com Plutão à noite 

pode gerar uma nova crise até mesmo aumentando os problemas que não conseguimos eliminar de nossas vidas até agora.
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A Lua em Libra torna este dia mais 
ágil, com a energia revigorada. 
Tendência a atitudes intempestivas 
e brabeza exagerada. O importante 
não deixar o que sombras venham 
a tomar conta das emoções. Terá 
maior facilidade para trocar infor-
mações e conseguir fazer acordos 
e negociações. 81/781 – Vermelho.

O Sol se aproxima de seu signo 
opos-to, na casa sete leva a deci-
dir-se sobre uniões e sociedades, 
casamentos e parcerias. A Lua em 
trânsito por Libra facilita o diálogo 
e leva ao despren-dimento. O dia é 
bom para o amor, na intimidade diga 
abertamente dos seus sentimentos. 
89/289 – Branco.

Fará contatos que serão decisivos na 
vida amorosa. Lua em Libra torna 
este dia mais ágil com a energia 
ativada e levando a atitudes exage
-radas. Evite a brabeza e controle as 
emoções à fl or da pele que podem 
afastar alguma pessoa e deturpar 
sua imagem perante os demais. 
85/485 – Amarelo.

A Lua no signo de Libra ajuda a ser 
mais sociável e diplomático procu
-rando entender melhor os que pen-
sam de forma diferente. Conviva com 
a pessoa amada e demonstre com 
atos o que sente no coração. Precisa 
fazer as concessões necessárias para 
evitar brigas a noite 75/375 – Verde.

Aproxime-se das pessoas queridas, 
volte-se ainda mais aos pais, fi lhos 
e irmãos, dos seus familiares mais 
próximos. Use suas emoções para 
resolver situações. O contato com as 
pessoas será mais feliz e proveitoso. 
O dia é muito benéfi co para negócios 
e transações.  59/159 – Amarelo.

De manhã Mercúrio e Júpiter es-
tão em conjunção despertando as 
habilidades mentais e a capacidade 
de infl uenciar os outros através da 
palavra. No amor irá sentir-se ainda 
mais atraído por quem ama ou ainda 
mais solitário se estiver separado. 
56/456 – Verde.

Precisa reconhecer o valor daquilo 
que conquistou em sua vida. As 
emoções serão despertadas e po-
dem afastar as pessoas por atitudes 
bruscas. Facilidade para ir a fundo, 
mergulhar nas questões internas e 
ter ideias que podem ajudar a sair de 
alguma difi culdade. 55/455 – Verde.

A Lua em Libra ajuda a dar mo-
vimento, tornando este dia mais 
ágil, principalmente pela manhã. 
O período mais delicado do ano vai 
começar semana que vem, por isso 
resolva tudo o que está pendente 
esta semana ainda. 66/466 – Azul.

Lua no signo sociável de Libra ajuda 
a participar de encontros e realizar 
reuniões. Teremos dinamismo e 
diversidade nesta metade de sema-
na. Trate tudo de forma otimista. 
Tendência a aumentar os seus lucros 
e através de uma nova atividade profi 
ssional. 35/735 – Verde.

Mantenha a calma ao lidar com suas 
emoções e desejos mais íntimos que 
estão a fl or da pele pela manhã. 
É preciso evitar no fi nal do dia 
lugares onde possa ter problemas. 
Muita facilidade para se expressar 
vai permitir trazer novas formas de 
entendimento. 26/426 – Azul.

A Lua em Libra faz as relações so-
ciais fi carem bem revigoradas. Dê o 
mesmo afeto e atenção para alguém 
que gosta. A Lua em mau aspecto 
com Plutão à noite pode gerar uma 
nova crise até mesmo aumentando 
os problemas que não conseguiu 
eliminar até agora. 31/631 – Branco.

A Lua no seu signo dará um bom 
pique que fará tudo fl uir com maior 
agilidade. Nos assuntos comerciais 
melhoram seus lucros. Um novo ciclo 
de vida começa com maior motiva-
ção, mas não quebre os acordos. O 
importante não deixar o que sombras 
venham a tomar conta das emoções.  
62/362 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para esquecer um amor: Escreva o nome completo 
da pessoa em um papel branco. Depois, vá à beira de 
um rio e jogue o papel na água. Repita três vezes em voz 
alta o seguinte: “nas curvas deste rio poluído, entulhos 
estão parados; você foi na minha vida como um tronco 
atravessado; na correnteza da vida, agora você é passado”. 
Afaste-se sem olhar para trás. Não chore ao fazer esta 
simpatia. É preciso ser forte para realizá-la sem chorar, 
pois, se isso acontecer, a simpatia não dará certo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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AGRONOMIA
ENROLAUNB
ASASLANDI

MUSAFIAT
INRDCIO
SANDALIAS
STENIAN

SÃONODIO
BOLETOOAT

ATEMATU
SOMANAIR

VARONI
LSN

VITIMOEMO
V

OTOSNULOS

Opção a 
programas
gravados

(TV)

Ave negra
também
chamada
"melro"

Cheio de
balas (o
revólver)

Universi-
dade de
Brasília
(sigla)

Partes da
dobradiça

unidas
pelo pino
Gala, para

o pintor
Salvador

Dalí 

Renata 
Domin-

guez, atriz 
brasileira

São o cal-
çado femi-
nino típico
do verão

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

A popular
"solitária",
parasita
humano

Esporte
olímpico
de Robert
Scheidt

O critério
usado na
censura
de filmes

Sentimento
que move o
terrorista

Um dos rios
que cortam
São Luís

(MA)

"Braço" da
ONU para
a saúde
(sigla)

(?) Niño,
fenômeno
climático

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

Expressam
o desa-

grado de
eleitores

Caracterizam a
barata e a coruja

Palmeira endêmica
da Mata Atlãntica

Via de aplicação do
clister (Med.)
Diana (?), diva

americana do soul 

Guia para 
pagamento
Operação
de adição

Ciência
rural

Engana
(gíria)

Chico (?),
ídolo da

Fórmula 1
Picante

Montadora
de Betim

Graduação
no judô

Libido dos
animais
Atilho;
liame

Aveia, 
em inglês
2ª pessoa 
do discurso

O assunto
do livro

(?) Damon,
ator (Cin.)

(?) de Tefé,
cartunista
Não, em
francês

Másculo
Causo a
morte de
(alguém)

2/el. 3/dan — non — oat. 4/fiat — matt — ross. 5/landi.
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Homônimo
A cantora Paula Santisteban apresenta o show de seu recém 

lançado disco de estreia, homônimo, o último produzido por Carlos 
Eduardo Miranda. Acompanhada por Eduardo Bologna (guitarra), 
Eric Budney (baixo), Daniel de Paula (bateria) e Marcos Romera 
(piano Rhodes), Paula mostra composições próprias em parceria 
com Bologna, e outras de autores como Tim Bernardes, Tchello 
Palma e Fabio Góes, além de versões inéditas de Elliot Smith, 
Caetano Veloso, Lô Borges, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A 
cantora Tiê fará uma participação especial. Uma hora antes do 
show, Paula Santisteban conversará com o jornalista e diretor 
artístico Alexandre Matias sobre a gravação do disco e revelará 
um pouco da história dos bastidores do álbum.

Serviço: Teatro da Unibes Cultural, R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, tel. 3065- 4333. 
Quarta (24) às 20h. Ingresso: R$ 40.

Paula Santisteban

Nota

Dois artistas de 
reconhecimento 
internacional, o chinês 
Ai Weiwei e italiano 
Michelangelo Pistoletto 
se encontram para 
bate-papo inédito 
sobre arte social, 
ativismo e ações 
 artísticas, com 
mediação do curador 
Marcello Dantas

A conversa é gratui-
ta para o público e 
contará com tradução 

simultânea do inglês para o 
português, do italiano para 
o português. Os dois artistas 
apresentam este mês exposi-
ções solo na América do Sul. 

Ai Weiwei, um dos principais artistas contemporâneos, e Michelangelo Pistoletto,

artista italiano do movimento Arte Povera.

Bate papo
Ai Weiwei Studio WikiArt

Ai Weiwei abre dia 20/10, na 
Oca (Parque do Ibirapuera), 
a mostra “AiI Weiwei Raiz”, a 
maior já realizada por ele, que 
inclui obras produzidas no Bra-
sil. Já Pistoletto realiza a partir 
de 27/10, em Santiago do Chile, 

a exposição “Michelangelo Pis-
toletto: Cada punto es el centro 
del universo, cada persona es 
el centro de la sociedad”, no 
Museu de Arte Contempo-
rânea. A curadoria das duas 
mostras é de Marcello Dantas, 

que apresenta em cada uma a 
trajetória artística e trabalhos 
mais recentes dos dois artistas 
plásticos. 

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, tel. 3095.9400. Domingo (21) às 11h. 
Entrada franca.

Joana Garfun kel mostra novo CD.

Curruíra é o primeiro disco de Joana Garfunkel. Com 
produção de Swami Jr., o registro reverencia o passado e 
aponta para o futuro questionando as origens da canção 
brasileira. Joana apresenta-se acompanhada de Swami 
Jr. (violão 7 cordas e direção musical), Sérgio Reze 
(bateria), Sylvio Mazzuca (contrabaixo), Leo Mendes 
(guitarra) e Daniel Grajew (acordeom e teclado). Todas 
as músicas carregam a metalinguagem da poesia e da 
canção que constrói as paisagens sonoras da música 
brasileira. Quatro poemas recheiam o CD e evidenciam o 
cuidado com a palavra. Dividido em três blocos - o sertão, 
o litoral e as origens ancestrais -, o repertório traz uma 
mensagem política sob a perspectiva do Brasil pulsante 
nas cores e na riqueza cultural; um repertório telúrico, 
fonte das infl uências da cantora. “A literatura possibilita 
essa transcendência, permite viajar para todo o Brasil. 
Eu conheci o sertão pelas obras de Guimarães Rosa, o 
meu país por Jorge Amado e tantos outros autores e 
lugares. É uma experiência mítica, um poder que nos 
transporta. Quando eu canto uma música, eu conto uma 
história”, relata Joana Garfunkel. O CD tem participação 
de Emiliano Castro, Jean Garfunkel, Ronen Altman, 
Sizão Machado, Pichu Borelli, Pratinha Saraiva e Paulo 
Garfunkel (recitando um poema autoral). A maioria das 
faixas trazem os músicos Swami Jr., Sylvinho Mazzucca 
Jr., Sergio Reze, Leo Mendes, Pepe Cisneros e Thadeu 
Romano que gravaram tocando juntos, ao vivo no estúdio.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo 
(21) às 18h. Entrada franca.

Novo CD
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Somos luz

Não existe nenhum instrumento capaz de 
produzir escuridão. Ela é simplesmente a 
ausência de luz. Um sinal de que algo está 
faltando. Ou uma névoa que está impedindo 
uma visão mais clara da situação. Mas a 
luz para iluminar o caminho está bem pró-

xima: dentro de nós. Somos seres de luz. 
Quando conseguimos acender a percepção 
das nossas qualidades, todo o cenário se 
transforma. A vida adquire novas nuan-
ces. A alma humana se inunda de beleza.

Brahma Kumaris

A banda de rock SheRlock acaba de lançar 
seu álbum e o clipe da música Próximo Rei 
se destaca nas redes sociais porque mostra 
que os políticos infl am a sociedade, que se 
divide, se torna intolerante e sem diálogo, 
mas no fi nal, os políticos continuam fazendo 
negociatas e o eleito – o próximo rei – se 
compõe com todos pelo poder. O clipe vira-
lizou organicamente, pois a banda SheRlock 
não pôde impulsionar campanha nas redes 

sociais por “censura” dos administradores.  
O vocalista Rick D´Elia e autor da música 
desabafa: “A música tem essa pegada de per-
guntar: “quem será o próximo rei?” É preciso 
combater a  intolerância. Nós queremos um 
país melhor, sem corrupção e precisamos 
fi car alertas, denunciar e não ser inocente 
útil nessa polarização. Para assistir pode ser 
visto no (https://www.youtube.com/watch?-
v=z51jSd9JG1Q). 



O eleitorado brasileiro 

deu provas de 

avanço em termos de 

conscientização e de 

participação

Não somente em trabalho 
organizado em prol 
de candidatos como 

também em mobilização de-
mocrática e saudável contra 
adversários, como se viu no 
movimento “ele não”, lidera-
do por grupos femininos em 
oposição a Jair Bolsonaro. 
Para isso muito contribuiu a 
utilização das redes sociais. 
Aliás, a ferramenta foi muito 
mais usada nesta eleição do 
que nas anteriores. 

Os próprios candidatos fi -
zeram pessoalmente uso dos 
mais diversos dispositivos de 
comunicação direta, basta 
ver que Bolsonaro, devido ao 
atentado que o imobilizou, 
não perdeu contato com seus 
seguidores e com aqueles 
que pretendia alcançar; mes-
mo no hospital se manteve 
virtualmente ativo. Youtube, 
Facebook, Instagram e What-
sapp se revelaram efi cientes 
‘palanques’ virtuais.

Percebe-se o povo brasileiro 
mais crítico e disposto a pro-
mover mudanças na mentali-
dade política (e principalmen-
te dos políticos), haja vista que 
tradicionais e quase vitalícios 
caciques foram defenestra-
dos nas urnas. Entre muitos, 
podem ser citados Agripino 
Maia (RN), Jorge Viana (AC), 
Ricardo Ferraço (ES), Vicenti-
nho Alves (TO), Romero Jucá 
(RR), Edison Lobão (MA) e 
Eunício de Oliveira (CE). 

Houve casos de famílias 
vetadas pelo voto, como os 
Sarney – dominantes no Ma-
ranhão – que não elegeram 
seus integrantes e estão fora da 
política regional. Isso deve ser 
visto como renovação, como 
aconteceu no Paraná, em que 
a família Dias sofreu baixas, 
o senador Requião perdeu a 
reeleição, mesmo sendo con-
siderado líder infl uente com 
três mandatos de governador, 
Beto Richa, de família política, 
não conseguiu se eleger para 
o Senado e seu grupo saiu 
enfraquecido. 

O povo preferiu mudar, apos-
tando em lideranças novas a 
velhos grupos que nos últimos 
trinta anos se revezavam no 
poder, o eleitorado paranaense 
optou pela política planejada, 
moderna e atualizada. Tivemos 
outros bons exemplos da aten-
ção do eleitor no sentido de 
promover fi ltragem na política. 
Emblemático foi o fato da rejei-
ção a envolvidos em corrupção, 
principalmente investigados 
pela Lava Jato. A própria Força 
Tarefa relacionou 31 políticos 
investigados e/ou réus que não 
se elegeram.

É correto afi rmar que a re-
novação só não foi maior por-
que o fi nanciamento público 
de campanha não benefi ciou 
os novos, sendo distribuído 
preferencialmente para os 
caciques e candidatos tradi-
cionais e infl uentes em seus 
respectivos partidos, barrando 
oportunidades aos iniciantes e 
funcionando como desestímu-
lo. Por isso, na Câmara restou 
um grupo de deputados que 
acumulam entre 24 e 28 anos 
de mandatos consecutivos e 
nas Assembleias Legislativas, 
assim como no Senado, tam-
bém muitos notórios carrei-
ristas permaneceram. 

Em Minas Gerais notou-se 
esse posicionamento seletivo, 
embora os candidatos não 
estivessem diretamente liga-
dos à Lava Jato, mas a outras 
investigações, como Fernando 
Pimentel, Aécio Neves (que se 
salvou ao trocar o Senado pela 

Câmara) e a ex-presidente 
Dilma Rousseff rejeitada para 
o Senado. Outros políticos com 
“validade vencida” acabaram 
perdendo por seus próprios 
erros e falta de avaliação do 
novo momento, entre os quais 
Geraldo Alckmin, Eduardo 
Suplicy, Ciro Gomes, Marina 
Silva. Esses não renovaram o 
discurso e correm o risco de 
ver a carreira encerrada. 

Os ventos de renovação 
favoreceram alguns políticos 
e partidos ainda não conta-
minados. Exemplo é o Novo.  
Além de expressiva votação 
no seu primeiro pleito pre-
sidencial (5º. lugar geral) 
vencendo siglas como MDB e 
Rede, disputa o segundo turno 
ao governo de Minas Gerais. 
Outra constatação é de que 
o eleitor preferiu candidatos 
com comportamento político 
mais defi nido, rejeitou a pre-
gação de meio-termo. Isso já 
havia ocorrido na campanha de 
Fernando Collor em 1989 e re-
petiu-se agora com Bolsonaro. 

Mensagens mornas e bandei-
ras sem forte apelo popular não 
encontraram receptividade 
nas urnas. Aliás, esta eleição 
acabou muito parecida com 
a de 1989. Todos os grandes 
partidos participaram no pri-
meiro turno com o melhor de 
suas lideranças, no entanto, a 
predominância fi cou com uma 
sigla de menor expressão. 

Naquele ano, nomes como 
Ulysses Guimarães, Mário Co-
vas, Leonel Brizola, Aureliano 
Chaves não tiveram a votação 
esperada e o segundo turno 
fi cou entre Collor e Lula. 

Agora, o PSL sem a tradição 
dos demais levou Bolsonaro 
para a defi nição em segun-
do turno. Ficou evidente, 
também, que esta eleição foi 
visivelmente plebiscitária, po-
larizada entre duas correntes, 
o petismo e o antipetismo. O 
primeiro turno deixou essa 
tendência bem clara, tanto 
assim que para o segundo turno 
foram Haddad (PT) e Bolso-
naro (PSL), este encarnando 
o antipetismo desde o início e 
com mais contundência. 

Vejo como importante pers-
pectiva de redefi nição do sis-
tema político-partidário com 
a cláusula de desempenho 
eleitoral, conhecida como cláu-
sula de barreira, que levará à 
gradativa redução do número 
de partidos. Neste ano – pri-
meira eleição com a vigência 
do dispositivo – 14 siglas não 
atingiram a representatividade 
exigida e o total deve cair de 32 
para 18 partidos. Os atingidos 
não terão tempo no horário 
eleitoral gratuito para prega-
ção e nem o amparo fi nanceiro 
do Fundo Partidário. Seus 
integrantes certamente irão se 
abrigar em outras siglas.

Por todos esses fatos e cir-
cunstâncias, e as respostas 
populares reveladas pelas 
urnas, acredito que esta elei-
ção pode ser considerada um 
divisor de águas em prol da 
mudança da própria política. 
Se o povo despertou mesmo 
para a efetiva participação é 
um acontecimento auspicio-
so, pois o fortalecimento da 
democracia depende dessa 
participação popular, princi-
palmente através dos partidos, 
com novas lideranças sem ví-
cios, novas ideias e verdadeira 
disposição para o trabalho 
sério, comprometido com as 
aspirações nacionais. 

Acredito que deste pleito 
podemos tirar lições positivas, 
tivemos avanços e podemos 
avançar muito mais para o 
aperfeiçoamento do sistema 
político e consolidação da 
democracia. 

(*) - É médico. Foi Ministro da Saúde 
e Deputado Federal.  Como ministro 

foi o criador do “Zé Gotinha”.

Eleição 2018:
divisor de águas

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)
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Caroline Santos (*) 

O primeiro passo é conhecer a Lei 
nº 13.146/2015, que protege o di-
reito de PCDs e cumpri-las, pois 

um ponto em que as empresas pecam é a 
questão de conhecer e não praticar. A lei 
prevê que não deve haver desigualdade 
e por isso as organizações devem manter 
os mesmos benefícios, remuneração, tra-
tamento, plano de carreia, entre outros 
aspectos, independente da defi ciência de 
um colaborador. 

Conforme ressalta o Art. 34 § 4º “A pessoa 
com defi ciência tem direito à participa-
ção e ao acesso a cursos, treinamentos, 
educação continuada, planos de carreira, 
promoções, bonifi cações e incentivos pro-
fi ssionais oferecidos pelo empregador, em 
igualdade de oportunidades com os demais 
empregados”.

O segundo passo é preparar o espaço 
físico, até mesmo porque as organizações 
recepcionam clientes com defi ciência e, de 
acordo com o Art. 3º I da lei de inclusão 
da pessoa com defi ciência, em questão da 
acessibilidade é dever de qualquer insti-
tuição promover o acesso com segurança, 
autonomia, espaço, independente do uso 
público ou privado. Inclusive de sistemas 
e tecnologia.

O terceiro passo é treinar o RH, a pre-
sidência, os gestores e colaboradores, 
conscientizando a todos da importância 
da inclusão de PCDs. Para isso, ressalto 
o Art. 14. e o Art. 37 da lei de inclusão da 
pessoa com defi ciência. Uma organização 
contribui e muito se cumprir seu papel 
perante a sociedade com relação ao desen-
volvimento profi ssional e pessoal de uma 
pessoa com defi ciência, pois um ambiente 
que promove oportunidade ao desenvol-
vimento gera e descobre talentos, além 
de estimular as pessoas com defi ciência a 
superar obstáculos. 

Lembrando que a implantação de um 

As organizações estão 
preparadas para contratação 
de pessoas com defi ciência?
A inclusão de pessoas com defi ciência dentro de uma determinada organização está cada vez mais comum, 
porém, nem todas estão aptas a receber esses colaboradores, visto que há um despreparo começando do 
RH, que é o primeiro contato, até mesmo dos colegas que irão compartilhar do mesmo ambiente

ambiente inclusivo deve-se manter em 
constante renovação, pois não basta im-
plantar, há uma necessidade de alimentar 
diariamente um espaço de igualdade. E 
que, de acordo com a Lei 8213/91 Art. 93, 
as organizações com 100 a 200 funcioná-
rios têm a obrigação de contratar pessoas 
com defi ciência e a porcentagem da cota 
aumenta de acordo com o número de 
funcionários.

A intenção das organizações não deve 
estar voltada apenas a cumprir a cota, mas 
em proporcionar oportunidade de desen-
volvimento profi ssional e pessoal ao início 
da contratação de PCDs. Vale ressaltar 
que não podemos descartar a questão de 
pessoas que se acidentam dentro ou fora 
do ambiente de trabalho e, dependendo 
da deficiência ocasionada, continuam 
exercendo suas funções. Por conta disso, 
as organizações devem estar preparadas 
para proporcionar um ambiente inclusivo.

Importante lembrar que as organizações 
apenas contratam e não aplicam treina-
mentos para preparar os colaboradores 
com defi ciência, pois estão preocupadas 

apenas em preencher a cota, mas não no 
impacto que gera na pessoa, pois eles so-
frem preconceito tanto do público interno 
como externo. 

Ou seja, é de suma importância pro-
porcionar o mesmo treinamento a todos 
os colaboradores com defi ciência, com o 
objetivo de informar e agregar a pessoa 
com defi ciência, passando todo o conhe-
cimento necessário, seja de um sistema, 
norma ou de alguma tarefa específi ca, e 
proporcionando segurança com relação 
ao seu papel dentro da equipe. 

Dessa forma, evita-se a ocorrência de 
futuros problemas, na quebra da padroniza-
ção e na qualidade da prestação do serviço, 
além de manter um profi ssional qualifi cado 
no atendimento ao público. A organização 
que compreender sua missão de forma mais 
humanizada possível passará não somente 
a colaborar no desenvolvimento humano, 
como também no desenvolvimento da 
sociedade.

(*) - É supervisora ADM/RH
do Massicano Advogados.

Divulgação

Manter uma postura correta 
é algo fundamental para a 
saúde musculoesquelética. 
Entretanto, existem várias 
posturas para cada tipo de 
movimento que realizamos 
no dia a dia. A mais conhecida 
é manter a coluna reta para 
evitar dores nessa região ou 
ainda deformidades, como a 
cifose, a famosa corcunda.

Mas, ao longo da vida, vamos 
adotando certas posturas que 
se tornam vícios posturais. 
Segundo a fisioterapeuta 
Walkiria Brunetti, especialista 
em RPG e Pilates, um vício 
postural se instala quando 
procuramos compensar um 
movimento, adotando uma 
posição mais confortável, po-
rém quase sempre incorreta. 

“Um bom exemplo são as 
pessoas que trabalham senta-
das. Elas até podem começar 
o dia de trabalho com a coluna 
ereta. Mas, depois de oito ho-
ras na mesma posição, é bem 
provável que terminem o expe-
diente afundadas na cadeira, de 
pernas cruzadas ou em outra 
posição que já se tornou um 
vício postural”, explica Walkíria.

Mas, cada pessoa pode apre-
sentar vários tipos de vícios 
posturais, como abaixar o pes-

Postura confortável
não é sinônimo de postura correta

Corrija sua postura já! 
Uma das técnicas mais efi -

cazes para corrigir os vícios 
de postura é a Reeducação 
Postural Global (RPG). 
Trata-se de uma técnica da 
fi sioterapia, criada na década 
de 80 por um fi sioterapeuta 
francês. A RPG ajuda no 
alongamento e melhora a 
fl exibilidade dos músculos 
de cada cadeia muscular, 
pois as trabalhamos de forma 
individual. Além disso, leva 
em consideração os siste-
mas muscular, esquelético e 
sensitivo, atuando de forma 
global”, explica Walkíria.  

A RPG só pode ser apli-
cada por um fi sioterapeuta 
especializado na técnica. A 
quantidade de sessões vai 
depender do tipo de proble-
ma ou condição do pacien-
te. “O RPG é muito efi caz, 
pois mesmo após o término 
do tratamento, o paciente 
aprende a manter a postura 
adequada, uma vez que ganha 
mais consciência corporal. O 
ideal, depois que termina a 
RPG, é ir para o Pilates, que 
também ajuda na postura 
e tem inúmeros outros be-
nefícios”, encerra Walkíria 
(agenciahealth.com.br).

coço para usar o celular, sentar 
na ponta de cadeira, dormir de 
barriga para baixo, entre outros. 
A fi sioterapeuta comenta que é 
natural que as pessoas procu-
rem posições mais confortáveis 
para se sentar, deitar, pegar um 
objeto do chão ou usar o celular. 
Entretanto, a fi sioterpeuta aler-
ta: conforto não é sinônimo de 
postura correta! “Normalmente 
é o oposto, ou seja, quanto mais 
confortável a postura, maior o 
risco de ser um vício postural 
e não a postura adequada ao 
movimento”, cita.

Sinais de que você tem 
vícios de postura 

A dor é a principal manifes-

tação de um vício de postura, 
principalmente se ela aparecer 
depois de um dia de trabalho, 
por exemplo. Ou ainda depois 
de carregar peso e usar o celular 
por horas. “As dores podem 
afetar a coluna, o pescoço, os 
ombros, os punhos, os joelhos 
e os pés. 

Dependendo da gravidade do 
vício postural, pode inclusive 
levar à dor de cabeça tensional, 
por exemplo”, comenta Walki-
ria. Os vícios de postura, na 
maioria dos casos, se instalam 
sem que a pessoa note. Além 
das dores, a má postura pode 
levar a quadros de tendinite, 
bursites e até mesmo de hérnia 
de disco.

A cirurgia robótica completa 10 anos no Brasil em 2018. Em uma 
década, foram feitas mais de 17 mil cirurgias com essa tecnologia 
minimamente invasiva que garante – entre outras coisas – mais 
precisão, incisões menores e tempo de recuperação mais rápido. 

Um dos pioneiros no país nesse tipo de operação, o Hospital 
Israelita Albert Einstein realizou mais de 7.000 procedimentos ao 
longo desse período e se consagra como único Centro de Excelência 
em Cirurgia Robótica da América Latina certifi cado pela Surgical 
Review Corporation (SRC), empresa independente de acreditação 
de centros de excelência sediada nos Estados Unidos.

A primeira cirurgia robótica no Einstein aconteceu na manhã 
de 30 de março de 2008, um domingo, alguns meses depois da 
aquisição do primeiro sistema robótico. O paciente de 70 anos 
foi submetido à cirurgia de prostatectomia radical, popularmente 
conhecida como cirurgia robótica de próstata. O procedimento 
contou com uma equipe multiprofi ssional com mais de 20 pessoas. 

Da primeira operação aos dias atuais, o Einstein investe conti-
nuamente nessa tecnologia. Em 10 anos, dispendeu mais de R$ 46 
milhões em cirurgia robótica. Dos 40 sistemas robóticos instalados 
no Brasil, três estão na Unidade Morumbi. O modelo mais recente, o 
Da Vinci Xi, foi adquirido em meados 2017. Eles integram o Centro 
Einstein de Excelência em Cirurgia Robótica, inaugurado em 2011. 

Brasil comemora 10 
anos de cirurgia robótica

O espaço conta com médicos habilitados e um time de enfermagem 
especializada e dedicada para esse tipo de procedimento. 

“O diferencial não é apenas o robô, mas toda a infraestrutura e 
capacitação de médicos e enfermeiros para que os procedimentos 
tenham resultados extremamente positivos. Hoje, o Einstein é líder 
na América Latina. Estamos acompanhando com muita atenção o 
que está chegando à plataforma de cirurgia robótica com objetivo 
de formar e atualizar nossos cirurgiões e residentes”, afi rma Sidney 
Klajner, presidente da Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira Albert 
Einstein e médico cirurgião certifi cado em cirurgia robótica desde 2009. 

O Einstein conta, atualmente com mais de 140 médicos capacita-
dos para cirurgia robótica. Desse total, 13 têm o título de proctor em 
diversas especialidades. Proctors são médicos com vasta experiência 
em cirurgia robótica e têm a responsabilidade de acompanhar os 
primeiros procedimentos robóticos dos cirurgiões especialistas em 
treinamento na tecnologia, além de assegurar o bom andamento 
da cirurgia robô-assistida (AI/Einstein).
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O processo inicia 

com uma imersão no 

público-alvo que se 

procura encantar

Assim como um músico 
de renome precisa ter 
diversos fãs, que con-

sumam suas composições e 
produtos, as empresas – in-
dependentemente de seus 
tamanhos – buscam formas 
de encantar seus clientes 
e ter promotores de seus 
produtos e marca. 

Ainda que o mercado 
tenha espaço para os mais 
diferenciados produtos e 
serviços, engana-se quem 
acredita que há lugar para 
absolutamente tudo. Há a 
famosa afi rmação de Steve 
Jobs de que “os clientes não 
sabem o que querem, até que 
você mostre a eles”. 

Quando se inicia um novo 
negócio ou no lançamento de 
um produto ou serviço dis-
ruptivo, é preciso conhecer 
os clientes e compreender 
quais são as suas necessi-
dades para que produtos e 
serviços sejam criados de 
modo que, quando o cliente 
vir pela primeira vez, surja a 
percepção de “preciso muito 
disso”. 

E isso só é possível quando 
você envolve seu público-al-
vo no dia a dia da empresa, 
inclusive nos processos de 
produção e criação. Na Intuit, 
por exemplo, os processos de 
Customer Design Innovation 
e Design for Delight, simila-
res à metodologia de design 
thinking, fazem parte do 
cotidiano da empresa desde 
sua fundação, no desenvolvi-
mento das soluções ofertadas 
ao mercado. 

Na área de Marketing no 
Brasil, não foi diferente – 
pusemos o foco da nossa 
comunicação no profundo 
entendimento do nosso 
público-alvo, considerando 
o feedback de seus clientes 
para a alteração e a atuali-
zação de sua comunicação, 
desde peças de marketing 
digital e vídeos até seu site 
institucional. 

O processo inicia com uma 
imersão no público-alvo 
que se procura encantar. 
Na Intuit, normalmente são 
realizadas visitas ao local de 

trabalho do pequeno empre-
sário para acompanhar um 
pouco o seu dia, como ele 
se comunica, como fala de 
seu próprio negócio e qual é 
sua realidade e rotina diária. 

Mais tarde, após a análise 
de comportamento, as equi-
pes identifi cam quais são os 
pontos em que a empresa 
consegue oferecer soluções 
que podem signifi cativamen-
te benefi ciar o público-alvo 
e partem para a ideação e a 
criação de protótipos que 
solucionem os problemas 
encontrados. 

Segue-se para uma etapa 
de interação rápida, adap-
tando os protótipos aos fe-
edbacks do público-alvo até 
que se encontre a solução 
ideal e com maior aderência 
à necessidade identifi cada. 

No Marketing, a imple-
mentação desse processo 
na comunicação conseguiu 
gerar uma redução de cerca 
de 50% em custo de aqui-
sição de novos clientes no 
sistema de gerenciamento 
fi nanceiro, o QuickBooks. 

O feito foi possível devido 
aos esforços estarem ali-
nhados com o que o cliente 
espera e compreende, tra-
zendo maior proximidade 
da comunicação ao seu 
dia a dia – e assim sendo 
mais assertivo, eliminando 
possíveis retrabalhos com a 
implantação de novas ideias. 

O mundo dos negócios 
como um todo é regido por 
dois pilares: o de elevar a 
empresa e a marca a um 
patamar de reconhecimento 
e satisfação no seu campo de 
atuação, e o de apresentar aos 
consumidores conteúdos que 
eles identifi quem e reconhe-
çam como necessários para 
o seu crescimento ou como 
facilitadores do seu dia a dia.

É, portanto, essencial 
que as empresas comecem 
a focar a inclusão de seu 
público em sua rotina, já que 
esse cuidado no dia a dia de 
trabalho benefi cia tanto a 
empresa quanto o próprio 
cliente fi nal. 

(*) - É head de Marketing da Intuit 
Brasil, empresa multinacional com 

sede na Califórnia, que oferece 
sistemas para planejar e simplifi car 

a vida fi nanceira de pequenas 
empresas e pessoas que trabalham 

por conta própria. 

O papel dos 
consumidores na tomada 
de decisão empresarial 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RAFAEL GARCIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 24/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cassio Roberto dos Santos e de Izabel de 
Lima Garcia dos Santos. A pretendente: ADRIANA NAVA, estado civil solteira, profi ssão 
representante comercial, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Nava e de Sonia 
Aparecida Rodrigues Tavora Nava.

O pretendente: BRUNO ROMANETTO DE NOVAES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 24/11/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Douglas Pereira de Novaes e de Katia 
Maria Ferron Romanetto de Novaes. A pretendente: GABRIELA NOGUEIRA DOS REIS 
LEITE, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia 16/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Leite e de Maria Aparecida Nogueira Leite.

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

O pretendente: HENRIQUE TAKESHI MASUTANI, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nólogo eletricista, nascido em Santos - SP, no dia 02/01/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Minoru Masutani e de Tereza Yuriko Takamatsu Masutani. A 
pretendente: VANESSA KAZUMI IKEHARA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em Mauá - SP, no dia 21/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Hidemori Ikehara e de Neide Masami Shomija Ikehara.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em Santo André - SP, no dia 28/07/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Luiz dos Santos e de Maria Botelho 
dos Santos. A pretendente: RITA DE CÁSSIA LEITE, estado civil solteira, profi ssão 
supervisora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 17/02/1975, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clarisvaldo Pedro Leite e de Benedicta 
Pedroso de Moraes.

O pretendente: CLEITON WANDERSON SOUTO TAVARES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro de software, nascido em Maceió - AL, no dia 25/02/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Tavares e de Maria 
Valdete Souto Tavares. A pretendente: CIBELE YUMI SHOJI DA CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira de software, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no 
dia 17/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Salzano da Cruz e de Helena Akiko Shoji da Cruz.

O pretendente: LUIZ CARLOS ALVES PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 23/11/1962, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Passos e de Maria Catarina Alves 
Passos. A pretendente: MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Areia - PB, no dia 12/04/1968, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Serafi m dos Santos 
e de Maria do Céu Marques.
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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: VINICIUS BONFOCHI VINHAES, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/05/1991, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho 
de Maury Silva Vinhaes e de Elida Souza Bonfochi Vinhaes. A pretendente: BARBARA 
DE JESUS JARDIM VIANA, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 22/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Almir Jardim Viana e de Marieli de Jesus Viana.

O pretendente: EDUARDO REBELATO LOPES DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão 
professor universitário, nascido em Araçatuba - SP, no dia 07/05/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Lopes de Oliveira e 
de Maria Nilse Rebelato Lopes de Oliveira. A pretendente: RAQUEL MAIA SANCHEZ, 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernandez 
Sanchez e de Miriam Odria Maia Sanchez.

O pretendente: SAMIR HACKEBART GOULART, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Canguçu - RS, no dia 22/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Carlos Goulart e de Gladis Hackebart Goulart. A pretendente: 
ISABELA TELLES VORCARO CHAVES, solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Belo Horizonte - MG, no dia 01/09/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fábio Chaves Júnior e de Hélvia Telles de Almeida Vorcaro Chaves.

O pretendente: RAPHAEL CUNHA ALVES BARRETO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Alves Barreto e de Tereza Maria Cunha Alves 
Barreto. A pretendente: GABRIELA HARUMY BRANCO MIWA, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Piedade - SP, no dia 04/03/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Miwa e de Lucia Helena Branco 
Miwa.

O pretendente: MURILO FAGGIANI DIB, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 25/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Michel Dib Neto e de Elaine Faggiani Dib. A pretendente: STEPHANIE 
BOSCARDIN GASPAROTTI, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, Itatiba - SP, 
fi lha de Italo Gasparotti Junior e de Mara Cristine Boscardin Gasparotti.

O pretendente: LUCIO WALFRIDO ALEIXO DA SILVEIRA, divorciado, profi ssão 
médico, nascido em Fortaleza - CE, no dia 11/12/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Emidio da Silveira e de Raimunda Aleixo de 
Carvalho. A pretendente: MARIANA CIPULO, solteira, profi ssão médica, nascida em 
Presidente Prudente - SP, no dia 15/12/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Henrique Cipulo e de Meire de Fátima Germiniani Cipulo.

O pretendente: MAURICIO SADAO HARAGUCHI, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/10/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Elio Haraguchi e de Masako Haraguchi. 
A pretendente: PAULA YUMI YAMADA, solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 15/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Paulo Takachi Yamada e de Eliane Maria Yukie Miyadahira Yamada.
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O pretendente: MARIO ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/07/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo João da Silva e de Valdecir Jurema 
Roberto. A pretendente: LÍVIA ALVES DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Xique - Xique - BA, no dia 30/08/1994, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Ferreira dos Santos 
e de Silvéria Alves de Souza Santos.

O pretendente: ANDRÉ CARDOSO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/03/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorival Gonçalves e de Neide Cardoso 
Gonçalves. A pretendente: JÉSSICA BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 09/04/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wardemar José de Oliveira e de 
Sonia Regina Borges Viana.

O pretendente: ALLAN HENRIQUE SORIANI DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/03/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Sérgio de Lima e de Sirlene Soriani de 
Lima. A pretendente: ROSILEIDE SOÁRES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Janaúba - MG, no dia 03/03/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Barbosa e de Maria Soáres Farias Barbosa.

O pretendente: ROGERIO KITAHARA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 12/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio de Sousa e 
de Regina Reiko Kitahara de Sousa. A pretendente: LILIAN LEITE COSTA, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 15/08/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Rodrigues 
Costa e de Maria Leite Costa.

O pretendente: ANDRÉ JHONATA DOS SANTOS COELHO, estado civil solteiro, 
profi ssão microempresário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/01/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abdias de Sousa Coelho 
e de Ana Jesus dos Santos Coelho. A pretendente: KARINA DELPINTOR LUIZ, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 13/10/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Delpinto Luiz 
e de Regina de Souza Gonçalves Menezes.

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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Passamos por elas muitas 
vezes com os olhos no 
relógio. Podemos fi car 

ali por horas, estressados por 
atrasos ou greves, ou perdidos 
em um abraço de adeus, na ale-
gria de um reencontro. Mas, na 
era do “slow travel”, as estações 
ferroviárias conquistam maior 
atenção. A velocidade perdeu 
lugar para um turismo feito a 
pé, de bicicleta, ou que atra-
vesse fronteiras sobre trilhos, 
que prometa vista de diversos 
lugares. 

Da histórica Grand Central, 
de Nova York, a estação mais 
congestionada do mundo, com 
os seus 44 binários, até Mumbai, 
na Índia, com Chhatrapati Shi-
vaji, tombada como patrimônio 
da Unesco em 2004. O site 
“GoEuro” elegeu cinco estações 
ferroviárias como as mais belas 
da Europa, seja pela arquitetura 
assinada por grandes designers 
do passado, quanto pelo estilo 
e localização que já fazem a 
viagem valer a pena.
 1) Estação de St. Pancras 

(Londres): Inaugurada 
em 1868, a estação fes-
tejou 150 anos no último 
1º de outubro. Projetada 
por George Gilbert Scott, 
St Pancreas é um traba-
lho de arquitetuta gótica 
vitoriana. Ela foi moder-
nizada em 2007, quando 
se tornou a nova sede da 
Eurostar, ligando Londres 
a Paris e a Bruxelas, e 
hoje acolhe até hotéis e 
restaurantes de luxo;

 2) Amsterdam Central 

Station: Projetada pelo 
holandês Pierre Cuypers, 

Itália aparece no ranking com a Estação Central de Milão.

Confi ra as 5 estações de 
trem mais bonitas da Europa
O site “GoEuro” elegeu cinco estações ferroviárias como as mais belas da Europa, seja pela arquitetura assinada 
por grandes designers do passado, quanto pelo estilo e localização que já fazem a viagem valer a pena
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a estação foi construída 
em 1889 sobre uma ilha 
artifi cial, o que acabou 
atribuindo a ela a ca-
tegoria de monumento 
nacional. Realizada in-
teiramente com tijolos 
vermelhos, a faixada 
em estilo neorenascen-
tista holandês já choca 
à primeira vista, com 
decorações que celebram 
o passado marítimo da 
cidade;

 3) Estação de Liège-

Guillemins (Liège): 
Aberta pela primeira vez 
em 1842, a estação belga 
mudou completamente 
os ares em 2009 com a 

chegada da alta veloci-
dade. Ela passou por uma 
repaginada completa 
assinada pelo espanhol 
Santiago Calatrava, que, 
com suas grandes linhas 
de aço, vidro e cimento, 
transformou a estação 
em uma das obras de 
arquitetura contempo-
rânea mais interessantes 
do país;

 4) Estação Central de 

Antuérpia: Também na 
Bélgica, essa estação foi 
construída entre 1895 e 
1905, e apresenta uma 
mistura de estilos como 
o neobarroco, o neore-
nascentista e até o art 

nouveau. O edifício é 
uma obra do arquiteto 
Louis de la Censerie e do 
engenheiro Clement Van 
Bogaert;

 5) Estação Central de 

Milão: Inaugurada em 
1931, mistura diversos 
estilos em sua constru-
ção, mas o modernismo 
do século 20 foi sua 
principal inspiração. Os 
trabalhos de restrutu-
ração em 2005 deram 
luz a uma beleza que há 
tempos estava escondi-
da na estação, como os 
baixo-relevos assinados 
por grandes escultores 
italianos (ANSA).

Valdomiro Soares (*) 

Recentemente, uma polêmica envol-
vendo uma empresa de produtos farma-
cêuticos e o INPI chamou a atenção da 
organização humanitária internacional 
Médicos Sem Fronteiras (MSF). 

Segundo a MSF, a decisão do INPI de con-
ceder a patente do medicamento sofosbuvir 
à empresa Gilead Sciences foi equivocada.

O medicamento utilizado para tratar 
a hepatite C é de extrema importância 
para quem sofre com a doença. No Brasil, 
quase 700 mil pessoas não têm acesso ao 
tratamento devido ao alto custo. Por este 
motivo, a organização argumenta que 
monopolizando a patente do sofosbuvir a 
apenas uma empresa, dará controle a ela 
e limitará ainda mais o acesso à cura.

Porém, nestes casos, é possível intervir 
e o MSF tomou medidas precatórias sobre 
o assunto. Diante da situação, o órgão 
solicitou ao governo brasileiro que emita 
uma licença compulsória para permitir 
que outros fabricantes possam produzir o 
remédio, diminuindo custos e facilitando 
a aquisição do mesmo.

O licenciamento compulsório nada mais é 
do que uma “quebra de patente”, necessária 
neste caso. Ela permitirá uma suspensão 
temporária do direito de exclusividade 
da Gilead Sciences sobre o medicamento 
e dará acesso para que outros fabricantes 
de genéricos possam produzir o sofosbuvir.

Esta medida é acionada somente pelo 
governo do país que concede a patente, 
depois que a mesma é declarada de inte-
resse público. Neste caso da hepatite C, o 

governo brasileiro estabeleceu como meta 
a erradicação da doença até 2030, por este 
motivo, os preços altos do tratamento 
preocupam o MSF, caso ele fi que limitado.

Além disso, antes do decreto de uma 
licença compulsória, o governo propo-
nente está instruído a tentar negociar 
com o titular da patente. Somente se a 
negociação não obtiver sucesso, a patente 
será licenciada compulsoriamente. No 
entanto, o detentor da mesma receberá 
uma remuneração fi nanceira justa pela 
exploração do seu invento. 

O que cabe a nós questionarmos: neste 
caso, seria o dinheiro mais importante do 
que a saúde pública?

 
(*) - É presidente do Grupo Marpa – Marcas, Patentes 

e Gestão Tributária.

Licenciamento compulsório de patentes
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