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BOLSAS
O Ibovespa: +1,14% Pontos: 
88.419,05 Máxima de +1,82% 
: 89.017 pontos Mínima de 
-0,38% : 87.094 pontos Volume: 
R$ 18,52 bilhões Variação em 
2018: 15,73% Variação no mês: 
1,14% Dow Jones: +1,06% Pon-
tos: 25.380,74 Nasdaq: +1,75% 
Pontos: 7.434,06 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6974 Venda: R$ 3,6979 
Variação: -0,82% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,77 Venda: R$ 3,87 
Variação: -0,68% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6968 Venda: R$ 
3,6973 Variação: -0,55% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6670 
Venda: R$ 3,8400 Variação: 
-0,7% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,14% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.238,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,94% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,500 
Variação: +0,35%.

Cotação: R$ 3,70500 Variação: 
-0,71% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1408 Venda: US$ 1,1409 
Variação: +0,87% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2160 Venda: R$ 
4,2180 Variação: -0,07% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2300 Ven-
da: R$ 4,3700 Variação: -0,39%.

Futuro: +1,16% Pontos: 88.720 
Máxima (pontos): 89.670 Míni-
ma (pontos): 87.670. Global 40 
Cotação: 866,226 centavos de 
dólar Variação: +0,12%.

“Os nossos amigos 
poderão não saber 
muitas coisas, mas 
sabem sempre o que 
fariam no nosso lugar”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

As exportações supe-
raram as importações 
em US$ 6,121 bilhões 

em outubro, informou o 
Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços 
(MDIC). Esse é o melhor 
superávit para o mês desde 
o início da série histórica, em 
1989. O resultado é 17,9% 
superior ao registrado em 
outubro do ano passado 
(US$ 5,193 bilhões). No mês 
passado, as exportações so-
maram US$ 22,226 bilhões, 
alta de 12,4% em relação a 
outubro do ano passado pelo 
critério da média diária. As 
importações totalizaram US$ 
16,105 bilhões, também com 
crescimento de 12,4% pela 
média diária.

 Balança comercial tem 
maior superávit da série 
histórica para outubro

Apesar do recorde em ou-
tubro, o superávit da balança 
comercial continua a cair no 
acumulado do ano. Nos dez 
primeiros meses de 2018, o 
país exportou US$ 47,721 bi-
lhões a mais do que importou, 
recuo de 18,4% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado (US$ 58,451 bilhões). 
A diminuição do saldo comer-
cial deve-se principalmente à 
recuperação das importações, 
que aumentaram 20,6% em 
relação aos dez primeiros 
meses de 2017 pelo critério da 
média diária, contra expansão 
de 8% das exportações pelo 
mesmo critério. Por causa da 
recuperação da produção e 
do consumo, as importações 
recuperaram-se em relação 

aos últimos anos.
No mês passado, o cresci-

mento das exportações foi 
puxado pelos produtos bási-
cos, cujas vendas subiram 26% 
em relação a outubro de 2017. 
As exportações de semimanu-
faturados aumentaram 3%; e 
as vendas de produtos manu-
faturados, 5,5%. A alta das 
importações foi impulsionada 
pela compra de combustíveis 
e lubrifi cantes, que cresceram 
24,2%; de bens intermediários 
(11,2%); de bens de capital, 
máquinas e equipamentos usa-
dos na produção, com alta de 
11,1%, e de bens de consumo 
(7,8%).

No ano passado, a balança 
comercial teve saldo positivo 
de US$ 67 bilhões, o melhor 

No mês passado, o crescimento das exportações foi puxado pelos produtos básicos,

cujas vendas subiram 26% em relação a outubro de 2017.

resultado da série histórica. 
O MDIC mantém a estimativa 
de que o superávit fechará 
2018 em torno de US$ 50 bi-
lhões. O mercado fi nanceiro 
tem projeções mais otimistas. 
Segundo o boletim Focus, 

pesquisa semanal com insti-
tuições fi nanceiras divulgada 
pelo Banco Central, a balança 
comercial encerrará o ano com 
superávit de US$ 56 bilhões. O 
resultado está em linha com as 
estimativas ofi ciais do Banco 

Central (BC). No último Re-
latório de Infl ação, divulgado 
em setembro, o BC prevê su-
perávit de US$ 55,3 bilhões, 
com exportações de US$ 231 
bilhões e importações de US$ 
175,7 bilhões (ABr).

A produção industrial bra-
sileira fechou setembro com 
retração de 1,8% frente a 
agosto, na série com ajus-
te sazonal, registrando a 
terceira queda consecutiva 
e acumulando retração de 
2,7%. Apesar do recuo, no ano 
a produção industrial ainda 
registra crescimento de 1,9%, 
assim como no resultado 
acumulado dos últimos doze 
meses: expansão de 2,7%. Os 
dados fazem parte da pesqui-
sa que o IBGE divulgou na 
quinta-feira (1º).

No confronto com setembro 
do ano passado, a indústria 
caiu 2,0%, primeiro resultado 
negativo nesta comparação, 
após três altas consecutivas, 
que refl ete resultados negati-
vos em todas as quatro grandes 
categorias e em 16 dos 26 
ramos industriais envolvidos 
na pesquisa. Ao comentar a 
retração da indústria, o gerente 

A queda foi atribuida à redução nas exportações de veículos

e ao ambiente de incerteza política e econômica.

As reformas em curso aju-
darão a melhorar ainda mais 
o ambiente de negócios no 
Brasil, disseram os secretários 
da Receita, Jorge Rachid, e da 
Produtividade, João Manoel 
Pinho. Ao comentarem o re-
latório do Banco Mundial, que 
apontou melhoria na facilidade 
de fazer negócios no país, eles 
defenderam a necessidade de 
aprovação de medidas para 
desburocratizar a abertura e o 
funcionamento de empresas.

De acordo com o relatório 
Doing Business 2019, que 
classifi ca 190 países conforme 
a simplicidade do ambiente de 
negócios, o Brasil passou da 
125ª para a 109ª posição. Essa 
foi a maior melhora, de um ano 
para outro, na América Latina e 
o 12º maior avanço entre todos 
os países pesquisados. Segundo 
Pinho, a aprovação do cadastro 
positivo, da duplicata eletrônica 
e do projeto que moderniza a 
recuperação judicial ajudarão o 
país a subir mais posições nos 
próximos anos. Rachid citou 
duas mudanças já em vigor que 
serão captadas nos levantamen-
tos dos próximos anos: o eSocial 
e a diminuição de obrigações 

Secretário da Receita Federal, 

Jorge Rachid.

O ministro da Ciência e Tec-
nologia, Gilberto Kassab, se 
manifestou contrário à possibili-
dade de uma eventual extinção 
da Telebras, proposta que está 
sendo discutida pela equipe 
de governo de Jair Bolsonaro. 
“Se me ouvirem, vou mostrar a 
importância que a empresa tem 
para o Brasil. E como este será 
um governo bem-intencionado, 
vai entender que o serviço que 
a Telebras está prestando, ne-
nhuma outra instituição pública 
prestará”, disse, referindo-se 
aos ganhos que a empresa esta-
tal passará a aferir com a gestão 
do Satélite Geoestacionário, 
lançado em maio de 2017, após 
o Tesouro investir quase R$ 3 
bilhões no projeto.

“Custo este que agora será 
recuperado com as receitas que 
a empresa vai ter”, acrescentou 
Kassab, ao participar, em Bra-
sília, da comemoração pelos 
21 anos da Anatel. “Teremos 
serviços na Saúde, Educação, 
Agricultura, em todos os cantos 
do país. E ninguém [além da 

Renegociação do Fies
Podem ser renegociados os con-

tratos com atraso no pagamento de 
pelo menos 90 dias, e ainda tiverem 
no período de amortização, e não 
tenham sido alvo de ação judicial 
pelo agente fi nanceiro. A medida 
vale para os contratos concedidos 
até o segundo semestre de 2017. A 
medida poderá benefi ciar 500 mil 
estudantes. A dívida total desses 
alunos chega a R$ 10 bilhões.

A magistrada também é 

maratonista aquática.

Futuro “superministro” da 
Justiça e da Segurança Pública 
no governo de Jair Bolsonaro, o 
agora ex-juiz Sérgio Moro será 
substituído interinamente na 
13ª Vara da Justiça Federal, 
em Curitiba, pela magistrada 
Gabriela Hardt.

Enquanto o TRF-4 não defi ne 
o substituto defi nitivo de Moro, 
Hardt fi cará responsável pelos 
processos da Operação Lava 
Jato, incluindo o interrogatório 
do ex-presidente Lula no caso 
do sítio de Atibaia, marcado para 
dia 14 deste mês. A juíza é para-
naense de Curitiba e se formou 
em direito pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 
Após ter prestado concurso 
para a Justiça Federal, em 2007, 
foi nomeada, em 2009, como 
juíza em Paranaguá.

Em 2014, virou juíza subs-
tituta na 13ª Vara Federal, 
assumindo o posto de Moro em 
seus períodos de férias. Hardt 
também é maratonista aquática 
e aprendeu a nadar em um clube 
de funcionários da Petrobras, 
onde seu pai trabalhou por duas 
décadas, segundo reportagem 
da revista ‘piauí’.

Brasília - O ministro da Segu-
rança Pública, Raul Jungmann, 
afi rmou considerar “um ganho” 
ter o juiz Sérgio Moro no Exe-
cutivo. O juiz aceitou o convite 
feito pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro para comandar um 
superministério da Justiça, 
abarcando também a área da 
Segurança Pública. “Liguei 
para o Sérgio Moro, com quem 
converso com alguma regula-
ridade por causa das nossas 
funções, para dar parabéns pela 
indicação. Acho que é alguém 
que tem toda a autoridade e 
legitimidade para ser ministro 
da Justiça”, afi rmou Jungmann.

Ele afi rmou que Moro de-
verá vir a Brasília na próxima 
semana para se reunir com 
integrantes da pasta e iniciar 
uma transição. “Disse a ele que 
estamos dispostos a dar o máxi-
mo de informação sobre tudo o 
que ele necessitar e para que ele 
tenha um ótimo desempenho, 
que é o que desejamos. (...) Eu 
vou ajudar no que puder”. Ao 
aceitar o convite, Moro afi rmou 
que terá uma “forte agenda 
anticorrupção e anticrime”. 
“Quanto a uma cruzada contra 
a corrupção e o crime, só tenho 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.
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Produção industrial cai pelo 3º mês, 
mas acumulado é positivo em 1,9%

ralisações ou férias coletivas no 
mês”. O IBGE destacou o setor 
de bens de consumo duráveis 
que, ao recuar 5,5%, mostrou 
a queda mais acentuada em 
setembro, infl uenciada pela 
menor produção de automó-
veis, que manteve-se em queda 
acumulando perda de -6,4% 
desde julho. 

Entre os nove ramos que 
ampliaram a produção em se-
tembro, o mais relevante para 
a média global foi  metalurgia, 
que avançou 5,4% após mostrar 
variação negativa de 0,2% em 
agosto. Apesar da queda de 
1,8% da atividade industrial em 
setembro, o parque fabril do 
país fechou o período janeiro/
setembro com crescimento de 
1,9% frente a igual período de 
2017, com resultados positivos 
nas quatro grandes categorias 
econômicas, 16 dos 26 ramos, 
43 dos 79 grupos e 51,8% dos 
805 produtos (ABr).

da pesquisa, André Macedo, 
atribuiu a queda à redução nas 
exportações de veículos e ao 
ambiente de incerteza política 
e econômica.

“A redução nas exportações 
de veículos e um ambiente de 

incerteza política e econômi-
ca  freiam o investimento do 
empresário e as decisões do 
consumidor brasileiro”, disse. 
Destacou que a pesquisa veri-
fi cou “um grande número de 
fábricas de automóveis com pa-

Gabriela Hardt, substituta 
de Moro em Curitiba

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro disse que o juiz Sérgio 
Moro terá “total liberdade” 
e “meios” para escolher sua 
equipe, inclusive o nome para 
comandar a Polícia Federal. 
Segundo ele, Moro participará 
do governo de transição, mas 
antes vai tirar férias. “Quem 
ganha é o governo Bolsonaro. 
Quem ganha é o Brasil”, disse 
o presidente. O superministé-
rio da Justiça deverá englobar 
as áreas de Segurança Públi-
ca, Controladoria-Geral da 
União e Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(ANSA/ABr).

Jungmann: é ‘um ganho’ ter 
Sérgio Moro no Executivo

a aplaudir. É tudo o que eu 
quero”, disse Jungmann.

Questionado sobre se con-
corda com a junção dos minis-
térios da Justiça e da Segurança 
Pública, Jungmann afi rmou que 
gostaria que a sua pasta fosse 
mantida, mas ponderou que o 
novo governo tem legitimidade 
democrática para defi nir a es-
trutura do sua administração. 
“Espero e faço votos para que 
tenha sucesso. Se vai ser um 
retrocesso ou não, depende 
sobretudo do que se fi zer e do 
que se tem”, disse.  “Agora a 
segurança pública tem rumo 
no Brasil”, completou (AE).

Reformas ajudam a melhorar 
‘ambiente’ de negócios

acessórias em diversos estados. 
“Essas modernizações não en-
traram na pesquisa deste ano, 
mas certamente se refl etirão 
em melhorias das posições nos 
próximos relatórios”, explicou.

Dos 11 indicadores pesqui-
sados pelo Banco Mundial, o 
Brasil apresentou melhoria 
em quatro: custos e despachos 
aduaneiros para importação; 
tempo de abertura de empresas; 
rapidez na obtenção de crédito; 
confi abilidade e custo de energia 
elétrica. Os principais avanços 
foram registrados em impor-
tação, onde o Brasil passou da 
posição 139 para 106, e abertura 
de empresas, na qual o país subiu 
da posição 176 para 140 (ABr).

Gilberto Kassab defende 
manutenção da Telebras

Eletrobras] está habilitado a 
fazê-los em curtíssimo prazo”, 
acrescentou.

Presente ao evento da Anatel, 
o presidente da Telebras, Jar-
bas José Valente, disse ainda 
não ter sido consultado por 
qualquer membro da equipe 
do futuro governo. Para ele, a 
estatal é estratégica por auxi-
liar na integração do país por 
meio das telecomunicações. 
“Para mim, a Telebras é uma 
empresa de Estado, estratégica 
para o governo. Do ponto de 
vista de operar um equipamen-
to importantíssimo e de levar 
serviços como a banda larga 
para localidades rurais, o que 
muda o país”, afi rmou Valente.

Ele lembrou que a empresa 
também oferece ao Estado um 
serviço seguro de comunica-
ções e conta com uma ampla 
rede de fi bra óticas. Valente 
acredita que, já na próxima 
semana, terá oportunidade de 
apresentar aos integrantes da 
equipe de transição os projetos 
da estatal (ABr).
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O líder identifi cou os 

anseios da população 

e ganhou o poder. Sua 

linha de campanha 

eleitoral se ancorou 

em idéias populares 

como o autoritarismo, 

nacionalismo e contra o 

estado atual de coisas. 

Ou antiestablishment, 
como os cientistas po-
líticos gostam de cha-

mar. Uma das bandeiras mais 
prestigiada foi o ataque aos 
políticos, rotulados generica-
mente de corruptos. É verdade 
que alguns de fato estavam 
enlameados até o pescoço, e 
isto serviu de linha mestra para 
a sua campanha política. Os 
ressentimentos sociais contra 
os políticos eram intensos e o 
populista se apresentou como 
aquele capaz de romper com 
esse sistema. 

Está tudo podre, repetia 
insistentemente. As institui-
ções políticas tradicionais, 
na sua visão, não eram mais 
capazes de resolver os grandes 
problemas nacionais, por isso 
era preciso uma virada para 
um governo forte e que impu-
sesse as mudanças que o país 
necessitava. Afi nal o povo não 
era ouvido pelos que detinham 
o poder e por isso deveriam 
ser apeados de um modo ou 
de outro. A democracia liberal 
estava agonizante.  Era uma 
tendência mundial, e o popu-
lismo grassava especialmente 
na Europa. 

A maioria silenciosa fez sua 
opção e o populista se apos-
sou do poder. Estava claro 
para todos que a democracia 
representativa estava em crise 
e os partidos políticos desmo-
ralizados. Eram dominados por 
verdadeiros coronéis, solidifi -
cavam as oligarquias regionais 
e sustentavam uma dinastia de 
políticos que passava de pai 
para fi lho, ou qualquer outro 
membro do clã. Não represen-
tavam a voz da população que 
os rotulava de corruptos e que 
não a representava. 

Recusavam-se a se moder-
nizar e  democratizar sob o 
medo de perder o controle 
de largas fatias do Estado e 
de suas benesses.  O líder 
vencedor foi em busca de ou-
tras formas de comunicação 

de massa para não ter que se 
submeter à mídia e aos jor-
nalistas com suas perguntas 
irritantes. Queria um contato 
direto, sem intermediários, Os 
veículos também eram enten-
didos como representantes 
desta ou daquela parte da elite 
dominante no páis. 

Pertenciam às famílias tra-
dicionais  e viviam de verbas 
públicas generosamente arca-
das com o imposto da popu-
lação. Por isso não mereciam 
manter as suas portas abertas 
e jornalistas na redação e o 
povo não iria se importar se 
fossem fechadas por forças 
militares. Era preciso acabar 
com as infl uências das idéias e 
modelos políticos importados. 
O nacionalismo precisava ser 
cultuado com os símbolos e 
canções patrióticas que moti-
vassem a população a apoiar 
o regime. O hino nacional foi 
apropriado pelo vencedor. 

Ele não se cansava de alertar 
para os perigos das infl uên-
cias externas e os riscos que 
corriam a família, a religião 
e o modo de viver tradicional 
da nação. Daí o aumento da 
sensação de insegurança eco-
nômica e social resultados das 
transformações  da economia 
e das relações do trabalho. A 
propriedade estava ameaçada 
e isto deixava a elite rural de 
cabelos em pé. Imagine mo-
vimentos rurais de invasão 
de fazendas e repartição das 
terras pela força. Era preciso 
reajustar o organismo político 
às necessidades econômicas 
do pais. 

O oligarca Getúlio Vargas 
era um homem atinado às 
mudanças que aconteciam no 
mundo de 1930 e sabia como 
manejar os desejos incontidos 
de antiestablismente, nacio-
nalismo, intervenção estatal e 
valores tradicionais. Usou um 
meio de comunicação  novo 
para falar diretamente com 
o povo: o rádio. Em nome da 
salvação nacional das ameaças 
do comunismo de um lado e do 
fascismo de outro, com o apoio 
dos militares, liderou um golpe 
de estado. 

Implantou  uma ditadura de 
direita populista que chamou 
de Estado Novo e que perdurou 
até 1945. 

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
de Record News em multiplataforma.
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A tecnologia do Centro 
de Pesquisas da Pe-
trobras utiliza enzimas 

que possibilitam recuperar os 
componentes das garrafas, sob 
pressão e temperatura brandas. 
A gerente de biotecnologia da 
Petrobras, Juliana Vaz Beliva-
qua, diz que a tecnologia em 
desenvolvimento pode ajudar 
a reduzir a quantidades de re-
síduos decorrentes do descarte 
inadequado das garrafas.

Uma das maiores vilãs para o 
meio ambiente, principalmente 
para o ecossistema marinho, a 
produção mundial de garrafas 
PET é estimada em 50 milhões 
de toneladas por ano e o percen-
tual de reciclagem é de 18%. No 
Brasil, o descarte de embalagens 
é de 550 mil toneladas por ano e 
a taxa de reciclagem da ordem 
de 51%. “A fração que hoje não 
é reciclada no país chega a um 
montante de resíduos de PET 
de 270 mil toneladas”.

Segundo Juliana, “através 
da biodespolimerização, ou 
seja, a desconstrução química 
de uma molécula com muitas 
unidades funcionais ligadas, 
até obtermos novamente essas 
unidades, poderemos transfor-
mar completamente a cadeia 
do PET pós consumo, pois o 
que seria resíduo volta a ser 
matéria-prima”. A avaliação 
é que “dessa forma se evita o 
problema do acúmulo desse 

Garrafas PET poluem praias e rios e causam outros danos ao meio ambiente.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, sugeriu 
que seja criada uma “barreira 
de pessoas” na fronteira sul do 
país para impedir que a carava-
na de imigrantes da América 
Latina avance. Trump defi niu a 
caravana como uma “invasão”. 
“Por isso, devemos criar um 
muro de pessoas ali paradas”, 
argumentou o republicano.

Ele havia dito que enviaria 
para a fronteira sul dos EUA 
um contingente de 15 mil 
soldados, “mais do que há no 
Afeganistão”, para conter o 
fl uxo. Ele também comentou 
que “as crianças e mulheres 
[na caravana] enquadrados 
nas imagens de televisão são 

Presidente defi niu a caravana 

como uma “invasão”.

Uma investigação realizada 
pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-SP) 
e a Polícia Civil, com a ajuda 
de um órgão federal, aponta 
que o Primeiro Comando da 
Capital (PCC), principal fac-
ção criminosa do estado, teria 
um plano para tirar Marcos 
Willians Herbas Camacho, 
conhecido como Marcola, da 
prisão nos próximos dias. As 
informações são do portal de 
notícias “UOL”.

Segundo a investigação, o 
grupo teria investido R$ 100 
milhões na operação, que se-
ria executada por criminosos 
contratados, equipados com 
metralhadoras de calibre .50 e 
fuzis, além de granadas e dois 
helicópteros. Os “mercenários” 
viriam de milícias iranianas, 
nigerianas e das Farc e planeja-
riam impedir a saída de policiais 
dos quartéis da região e do 
helicóptero da PM por meio de 
disparos de fuzis no momento 
da operação. As rodovias pelas 
quais a fuga passaria também 
seriam obstruídas por carros 
de grande porte.

Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

Brasil gasta 3,8% do 
PIB em saúde pública

Os gastos públicos com saúde 
no Brasil equivaleram a 3,8% do 
PIB, em 2015. O país está na 64ª 
posição em gastos com saúde, 
no ranking com 183 países, 
“ligeiramente superior” à média 
da América Latina e Caribe, que 
gasta 3,6%, e abaixo dos países 
desenvolvidos, que aplicam, em 
média, 6,5% do PIB em saúde. 
Os dados do Banco Mundial 
estão no relatório Aspectos 
Fiscais da Saúde no Brasil, 
divulgado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional..

“A despesa pública em saú-
de no Brasil está em patamar 
mediano em comparação com 
a média internacional, e in-
ferior ao volume de recursos 
empregados nos sistemas de 
saúde universais dos países 
europeus, que apresentam 
boa qualidade”, diz o estudo, 
chamando atenção, ainda que, 
mesmo o país tendo um sistema 
de saúde público universal, o 
gasto privado em saúde no Bra-
sil é superior ao gasto público, 
diferente do padrão dos países 
desenvolvidos.

No ano passado, o gasto primá-
rio da União em saúde totalizou 
R$ 117,1 bilhões. Em proporção 
do PIB, esses gastos chegaram a 
1,8% no ano passado. O aumento 
dos custos dos serviços de saúde 
acima da infl ação e o envelheci-
mento da população pressionam 
o aumento nos gastos com saúde. 
Os países desenvolvidos aplicam, 
proporcionalmente, mais recur-
sos em saúde, embora também 
atendam uma população com es-
trutura etária mais envelhecida 
relativamente ao caso brasileiro. 

Em 2015, a porcentagem de 
pessoas idosas (acima de 65 
anos) nos países da OCDE era de 
16,2%, enquanto no Brasil era de 
8,0%. Já em 2027, o IBGE proje-
ta que os idosos corresponderão 
a 12,3% da população brasileira. 
Dessa forma, o processo de 
envelhecimento da população 
brasileira tende a aumentar 
as despesas futuras em saúde. 
Em 2017, cerca de 50% de tais 
despesas foram destinadas a 
pacientes acima de 50 anos, que 
correspondem a apenas 22% da 
população (ABr).
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Petrobras desenvolve tecnologia 
para desintegrar garrafas PET

Pesquisadores da Petrobras estão desenvolvendo um processo para acelerar a degradação do polímero 
que compõe as garrafas PET em até sete dias

material em lixões ou no meio 
ambiente e se reduz a demanda 
por novas matérias-primas que 
são oriundas da petroquímica”.

Países como Alemanha, Áus-
tria, Estados Unidos e Japão 
também estão desenvolvendo 
tecnologia semelhante. No 
processo, as embalagens são co-
letadas após o uso por consumi-
dores e levadas a um reator para 
reprocessamento do material. 
“O método consiste na adição 

da enzima às embalagens mo-
ídas, em condições de reação 
adequadas para a atuação da 
enzima. O processo ocorre até 
o polímero se tornar novamente 
em suas unidades mínimas, que 
servem para a formação de novo 
PET em processo de reutiliza-
ção na indústria petroquímica”, 
ressalta Juliana.

A reciclagem de plásticos 
atualmente utilizada é baseada 
em processos físicos e, por 

este método, os materiais não 
recuperam as propriedades do 
polímero original, gerando um 
produto de baixo valor. Já com a 
reciclagem biotecnológica com a 
tecnologia em desenvolvimento 
será permitido que o PET recicla-
do tenha exatamente as mesmas 
características do original. No 
momento em que a tecnologia 
já tiver maturidade adequada, a 
companhia irá buscar parceiros 
para a implementação (ABr).

Investigação descobre 
plano de fuga de Marcola

Marcola cumpre pena de 232 
anos e 11 meses por formação 
de quadrilha, roubo, tráfi co de 
drogas e homicídio na Peniten-
ciária 2 de Presidente Vences-
lau, a 600 km da capital paulista. 
Em julho, a Polícia Militar de 
São Paulo já havia descoberto 
um plano de resgate que usaria 
um caminhão blindado para 
libertar o líder da facção. Outro 
plano, desbaratado em outubro, 
pretendia explodir e metralhar 
os muros do complexo prisional 

para permitir a fuga.
A Secretaria de Administra-

ção Penitenciária vai analisar 
imagens de câmeras de segu-
rança, que mostram drones 
sobrevoando o presídio de se-
gurança máxima nos últimos 
meses. Vídeos captados pelas 
aeronaves teriam ajudado no 
planejamento da operação 
criminosa. A promotoria que 
cuida do caso afi rma não es-
tar autorizada a falar sobre o 
assunto (ANSA).

Trump quer ‘muro humano’ para 
conter caravana

colocados ali propositalmente” 
para gerar comoção.

A primeira caravana de imi-
grantes partiu de Honduras em 
direção ao México e os Estados 
Unidos em 13 de outubro, na 
esperança de obter moradia no 
país. Segundo as estimativas 
das Nações Unidas, a caravana 
inclui mais de 7 mil migrantes. 
Outra caravana, com cerca 
de 2 mil pessoas, atravessou 
a fronteira do México com a 
Guatemala na segunda-feira 
(29). Em resposta, o governo 
dos EUA anunciou que cortará 
as ajudas fi nanceiras a países 
de onde os imigrantes saíram, 
como Guatemala e Honduras 
(ANSA).

Futuro ministro da Ciência e 
Tecnologia, o tenente-coronel 
Marcos Pontes quer que o 
Brasil se una a partir de agora. 
"A eleição já passou, agora 
precisamos unir o País", disse 
na quinta-feira (1º), para uma 
auditório lotado de estudantes 
entusiastas de ciência e ro-
bótica, no Teatro do Sesi, em 
Goiânia. "Corrigir os problemas 
do País é responsabilidade de 
todos", afi rmou. 

Ele foi aplaudido de pé pelo 
auditório antes de iniciar a pales-
tra de tom motivacional. Pontes 
disse ser uma dupla satisfação 
estar ali, primeiro por falar aos 
estudantes e segundo por ter 
sido confi rmado na quarta-feira 
pelo presidente eleito Jair Bol-
sonaro como ministro. 

Sobre o ministério, o tenente-
-coronel disse que "ninguém faz 
nada sozinho" e ressaltou que 
há muitas "pessoas competen-
tes nas unidades de pesquisa" 
do País. Ele falou aos jovens 
sobre sonhos e como alcançá-
-los, contando sua história de 
origem humilde, no interior 
de São Paulo, em Bauru, até 
chegar à Nasa. 

Marcos Pontes fala sobre 
sonhos e unir o País

"Um sonho pode te levar para 
qualquer lugar, até para fora 
do planeta", disse. "Estude, 
trabalhe, persista e sempre faça 
mais do que esperam de você", 
repetiu algumas vezes. Pontes, 
que além de bacharel em admi-
nistração e outras formações é 
coach, também ensinou os jo-
vens a falarem algumas palavras 
em russo e ressaltou que, para 
ser astronauta da Nasa, não é 
necessário ser militar, mas se 
for, melhor.

Entre as histórias sobre a 
vivência como astronauta, in-
cluindo instruções sobre como 
usar o banheiro em gravidade 
zero, Pontes falou sobre a 
importância da educação. "A 
educação está na base de todos 
os problemas", disse. 

Pontes disse que terá de ir a 
Houston nos Estados Unidos, 
na próxima semana, para fazer 
uma nova cirurgia no sistema 
auditivo, consequência das 
viagens ao espaço. Ele disse 
também que recebeu um con-
vite para voltar ao espaço no 
ano que vem, mas que negou já 
que recebeu "uma missão muito 
maior no Brasil" (AE).
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A - Formação de Sommelier 
A Sommelier School divulga a agenda dos cursos neste segundo semestre. 
O curso com início no próximo dia 12, é direcionado para a Formação de 
Sommelier Módulo Básico com 8 aulas e 28 vinhos degustados. O conteúdo 
abrange: História do vinho, viticultura, vinicultura, processo de vinifi cação de 
espumantes, tintos, brancos, rosés e fortifi cados, identidade do vinho, serviço. 
O local das aulas é o Etto Restaurante, localizado na Rua Bela Cintra, 1783, 
Jardins. Inscrições e mais informações: (www.sommelierschool.com.br).

B - Feirão de Imóveis
A “Black Week” chega também ao setor imobiliário com o 1º Feirão 
Digital de Imóveis do Banco Santander. São mais de 1000 unidades 
com desconto, entre casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos 
ocupados e desocupados. As propriedades estão disponíveis por meio 
de leilões online em todo o país, entre os próximos dias 26 e 30. Os 
pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, Mega e 
Zukerman, e todos os imóveis podem ser acessados por meio do link 
(www.santanderimoveis.com.br). As propriedades estão localizadas em 
22 estados, em todas as regiões do Brasil.

C - Fronteiras do Seguro
Entre os próximos dias 7 e 8, no Transamérica Expo Center, acontece 
o 12º Insurance Service Meeting, promovido pela Confederação das Se-
guradoras. Mais de 15 palestrantes debaterão o tema “Novas Fronteiras 
do Seguro: hoje e amanhã na Era Digital”, sob diversas perspectivas. 
Outros assuntos como aplicação do blockchain, inteligência artifi cial e 
as novas fronteiras do trabalho, automação de processos com robótica, 
internet das coisas e os desafi os das bigtechs. A palestra de abertura 
“Estamos Preparados para a 4ª Revolução Industrial” será ministrada 
por Renato Lucio de Castro Junior, da SmartUp Consulting Firm. Mais 
informações e inscrições: (www.eventos.cnseg.org.br).   

D - Inteligência de Execução
Nos próximos dias 8 e 9, na GS1 Brasil, o Instituto Nacional do Varejo 

promove o primeiro evento de trade marketing focado em inteligência 
de execução, integrando fundamentos de shopper e sell-out, chamado 
Retail Insights. Objetiva discutir com profi ssionais de trade marketing 
e de varejo com larga experiência de mercado, as alavancas, resultados 
de soluções e melhores práticas que vem sendo aplicadas em diversos 
processos de inteligência da execução, engajamento do shopper e 
conversão de vendas, considerando a oferta de ferramentas e sistemas 
que entregam uma camada cada vez mais inteligente de dados para to-
mada de decisões comerciais mais assertivas. Mais informações: (www.
retailinsights.net.br).

E - Theatro Municipal 
A partir deste mês, o saguão do Theatro Municipal de São Paulo estará 
aberto para visitação todas as terças-feiras, das 10h às 16h. Essa é 
mais uma oportunidade para o público conhecer um dos espaços desse 
prédio histórico e tirar fotos. A ação começa no próximo dia 6. A inicia-
tiva é diferente das visitas guiadas que acontecem de quarta a sábado 
em diferentes faixas de horários, com duração aproximada de 1 hora 
e meia. Nessas, os visitantes são acompanhados por educadores que 
contam detalhes e curiosidades da história e da arquitetura de todo o 
prédio histórico e da Praça das Artes, espaço que faz parte do complexo 
Theatro Municipal de São Paulo.

F - Digitalização de Documentos
A Alaris, uma empresa Kodak Alaris, provedora global de tecnologia 
em soluções de captura da informação para empresas, é patrocinadora 
do “Amcham Spark – O dia para reinventar o amanhã”, que acontece 
na quinta-feira (8), das 8h às 16h30, na AmchamSP. Palestras sobre 
o futuro do mercado de consumo, mobilidade, mercado de trabalho, 
sustentabilidade, energia com importantes representantes das áreas. 
A digitalização é o futuro. Adotá-la desde cedo resultará em um passo 
à frente da concorrência. Mais informações: (www.amcham.com.br).

G - Comunicação em Vendas
A jornalista e sócia-diretora da Communica Brasil, Andrea Funk, vai 

ministrar o curso “A Comunicação como Ferramenta de Vendas” na 
sede da ADVB no próximo dia 10 (sábado), das 8h30 às 17h30. Objetiva 
abordar a importância da imagem das empresas, além de tratar sobre 
a comunicação no mix de marketing e as mídias sociais, que inclui te-
mas como Supervisão de equipes de vendas; Negociação com foco em 
resultados; Gestão de equipes de vendas; A arte de prospectar clientes 
com qualidade; e Excel para Negócios. As inscrições podem ser feitas 
pelo e-mail (cursos@advb.org) ou pelo tel. (11) 3287-0000.

H - Acordos Formais
Com o intuito de esclarecer e orientar a melhor forma de elaborar 
contratos de maneira personalizada e com a devida assessoria jurídica, 
o escritório Roncato Advogados convida para um evento gratuito a 
realizar-se no próximo dia 13, a partir das 9h30, que contará com a 
palestra de Adriana Barreto, especialista em Direito Processual Civil. 
Entre outros temas, as principais diferenças entre os famigerados 
“contratinhos” – e as consequências que podem trazer para seu negócio 
– e os contratos personalizados, com cláusulas fundamentais para os 
envolvidos. Direcionadas para administradores, controllers, diretores, 
gestores e supervisores. É necessário confi rmar presença pelo link: 
(http://bit.ly/2Ou69Xu). 

I - Opções de Investimento
O empreendedor autônomo ou micro e médio empresário que têm o 
sonho de montar um negócio próprio veem, nas unidades móveis, a 
chance de transformar esse desejo em realidade. No mercado atual, é 
possível investir em mais de 15 segmentos sobre rodas, que vão muito 
além do universo dos famigerados food trucks. A 4Truck, uma das 
principais empresas de soluções sobre rodas no Brasil, dispõe de muitos 
projetos, que variam de estandes de empresas – muito usados em feiras, 
por exemplo – a padarias, esmalterias, camarins, loja de roupas, plantão 
de vendas de imóveis e até spa. Saiba mais em: (www.4truck.com.br).

J - Atividades Físicas
O exercício físico ajuda a melhorar o humor, a disposição, a autoestima e 
não pode ser deixado de lado. Pensando nisso, a Red Bull criou a campa-
nha “Tchau Preguiça”, que permeia os meses de novembro e dezembro e 
vai premiar os atletas mais motivados do período marcado por ninguém 
menos que o Dia Mundial da Preguiça (7). Por meio do aplicativo Strava, 
corredores e ciclistas marcarão seus tempos e quilometragens diários. 
Aqueles que vencerem a inércia e forem mais longe serão recompensados. 
Basta entrar no site da campanha (www.redbull.com.br/tchaupreguica), se 
inscrever e começar a contabilizar os km de exercício utilizando o Strava 
no celular, que serão acumulados até o dia 14 de dezembro.

A - Formação de Sommelier
A Sommelier School divulga a agenda dos cursos neste segundo semestre. 

promove o primeiro evento de trade marketing focado em inteligência 
de execução, integrando fundamentos de shopper e sell-out, chamado 
Retail Insights Objetiva discutir com profissionais de trade marketing

O comércio 

internacional é um forte 

motor do crescimento 

econômico e da geração 

de empregos

Nações outrora economica-
mente estagnadas, como 
China, Índia e alguns 

países do Leste Europeu, perce-
beram no comércio exterior um 
mecanismo de aceleração econô-
mica. Nos Estados Unidos, cada 
US$ 1 bilhão de crescimento das 
exportações gera mais de 20 mil 
empregos. Como apontou Tamer 
Cavusgil, graças ao comércio 
internacional “o rápido cresci-
mento econômico dos países 
emergentes está estimulando 
sólidas conquistas nos padrões 
de vida. A crescente prosperidade 
acarreta melhorias nos índices de 
alfabetização, nutrição e saúde”,

Por isso vale tanto à pena 
dedicar-se aos negócios interna-
cionais. Nessa área, cada país, 
possui vantagens competitivas 
na produção de certos itens. 
Enquanto a China – graças a sua 
larga mão de obra – se destaca 
na produção de manufaturados, 
o Brasil, por seu tamanho conti-
nental e sua variedade climática, 
é bastante competitivo no campo: 
de soja a açúcar, passando por 
proteínas animais. Assim, pos-
suímos uma clara vantagem na 
exportação de commodities, o 
que se percebe com facilidade ao 
olhar a balança comercial.

A força do agronegócio bra-
sileiro há muito tempo assusta 
os europeus. O açúcar brasileiro 
sofre restrições quantitativas 
para entrar na União Europeia, 
além da alíquota de cerca de 93 
euros por tonelada. Cotas são 
aplicadas também à carne bovina, 
ao etanol e a outros produtos, 
visando proteger os pequenos 
agricultores. Automóveis fabri-
cados no Mercosul – obviamente 
não são commodities – mas pagam 
uma tarifa de cerca de 35% para 
entrar naquele continente.

Esses fatores, em conjunto, 
travam a assinatura fi nal de um 
acordo de livre comércio entre o 
Mercosul e a União Europeia, que 
vem sendo negociado há quase 
20 anos. Os europeus querem 
proteger seus pequenos agricul-
tores, obviamente ameaçados 
pela escala e efi ciência produtiva 
brasileira no setor agrícola. Os 
países membro do Mercosul, em 
especial o Brasil, esperam manter 
a quebra de patente de medica-
mentos e conseguir vender um 
número maior de produtos na 
Europa.

Todas essas divergências de 
posição levam em conta os fato-
res internos de ambos os blocos, 
sendo absolutamente naturais. 
É dever dos governos estimular 
seus setores produtivos, em es-
pecial aqueles mais vantajosos e 
rentáveis. Ao mesmo tempo, os 
países tentam proteger, de algu-
ma forma, as áreas consideradas 

mais vulneráveis. Ainda assim, 
também é necessário ampliar os 
mercados para os nossos produ-
tos, o que ocorreria através do 
acordo.

Outro complicador notável 
são as incertezas econômicas e 
políticas no Brasil e na Argentina. 
Os argentinos sofreram neste ano 
uma intensa desvalorização de 
sua moeda e pediram recursos 
ao FMI. O Brasil também viu o 
real se desvalorizar, e ainda que 
a economia tenha dado alguns 
sinais de melhora, o nível de 
desemprego permanece alto e 
há muito o que fazer. 

Somada à questão econômica 
de nosso país, a incerteza da corri-
da eleitoral preocupa investidores 
externos e internos: a possibili-
dade da eleição de um candidato 
ou candidata não comprometido 
com as reformas da previdência e 
do setor tributário pode elevar o 
risco do país e afetar largamente 
as contas públicas, travando ainda 
mais o crescimento.

Nesse cenário, o acordo co-
mercial que poderia facilitar a 
inserção dos produtos brasileiros 
no continente europeu, se arrasta 
vagarosamente. Uma vez que a 
internacionalização de nossas 
empresas é facilitada, a produção, 
o emprego e a industrialização 
aumenta. Tradicionalmente, em-
presas que atuam nos mercados 
externos são menos suscetíveis a 
crises econômicas, e por muitas 
vezes confrontarem-se com mer-
cados mais exigentes, aumentam 
a qualidade de seus produtos e 
serviços.

A internacionalização permite 
também maiores economias de 
escala, acesso mais fácil a recur-
sos e impacta diretamente na 
balança comercial do país. No que 
tange ao acordo Mercosul-EU, o 
Brasil tem sido mais cauteloso 
ao efetuar concessões do que a 
Argentina, Uruguai e o Paraguai, 
o que reduz as esperanças de 
que o dito tratado seja concluído 
nesse ano.

Seja como for, com ou sem 
tratado, há outra forma de esti-
mular as exportações: desburo-
cratizando o comércio exterior, 
que sofre hoje com mais de 3.600 
normas diferentes, aumentando 
a efi ciência aduaneira para envio 
e recebimento de mercadorias; 
e buscando melhorar nossas 
relações comerciais com a China 
e com os países da Aliança do 
Pacífi co. Talvez seja esse um dos 
papéis do próximo ou da próxima 
mandatária da nação: aumentar a 
inserção dos produtos e das em-
presas brasileiras nos mercados 
mundiais. 

Se isso acontecesse, certa-
mente teríamos um país mais 
próspero.

 
(*) - Doutorando em Estratégia, é 

mestre em Internacionalização, 
advogado e bacharel em Relações 

Internacionais. É professor dos 
cursos de Relações Internacionais, 
Comércio Exterior, Administração e 

Economia da Universidade Positivo.

João Alfredo Lopes Nyegray (*)

O faturamento caiu 1,1% 
em setembro, as horas 
trabalhadas na produção 

diminuíram 0,9% e o nível de uti-
lização da capacidade instalada 
recuou para 77,8%, na compa-
ração com agosto, na série livre 
de infl uências sazonais. 

Para a CNI, o desemprego 
ainda elevado e a fragilidade 
fi nanceira das famílias man-
têm o consumo em baixa, o 
que limita a produção, deixa a 
ociosidade da indústria elevada 
e desestimula as contratações. 
O faturamento é a única das va-
riáveis pesquisadas que mostra 
tendência de recuperação em 
2018. Mesmo com a queda regis-
trada em setembro, o indicador 
cresceu 4,6% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. Na 
mesma base de comparação, as 
horas trabalhadas na produção 
caíram 2,1%.

Os dados do mercado de 
trabalho também são negativos, 
de acordo com os indicadores. 

A ociosidade na indústria desestimula as contratações.

A Petrobras International 
Braspetro BV (Pibbv), subsi-
diária da Petrobras, anunciou 
a venda integral de sua parti-
cipação societária de 50% na 
empresa Petrobras Oil & Gas 
B.V. (Po&gbv). A transação 
envolverá mais de US$ 1,5 
bilhão, com a estatal brasi-
leira recebendo pagamento 
à vista de US$ 1,407 bilhão e 
um pagamento futuro de até 
US$ 123 milhões, a ser efetu-
ado assim que o processo de 
redeterminação do campo de 
Agbami for implementado.

O contrato com a empresa 
Petrovida Holding B.V foi 
assinado na quarta-feira (31). 
A Po&gbv é uma joint venture 
na Holanda, constituída pela 
Pibbv (50%) e pelo BTG 
Pactual E&P B.V. (50%), com 
ativos na Nigéria. A Petrovida 
é formada pelas sócias Vitol 
Investment Partnership II Ltd, 
pela Africa Oil Corp e pela 
Delonex Energy Ltd. Segundo 

A transação envolve mais de US$ 1,5 bilhão.

Aumenta a confi ança 
do empresário 
paulistano 

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio no Município 
de São Paulo (ICEC) avançou pelo 
segundo mês consecutivo. A alta foi 
de 0,8%, ao passar de 101,8 pontos 
em setembro para 102,6 pontos em 
outubro. Entretanto, na comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado, o índice continuou em queda 
(-4,5%). Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia de zero 
(pessimismo total) a 200 pontos 
(otimismo total).

Na análise por porte, as empresas 
com até 50 empregados apontaram 
leve alta de 0,8%, passando de 101,2 
pontos em setembro para 102 pontos 
em outubro. No entanto, as empre-
sas com mais de 50 empregados 
sofreram queda de 1,4%, passando 
de 130,7 pontos em setembro para 
128,8 pontos em outubro.

O Índice das Condições Atuais do 
Empresário do Comércio voltou a 
crescer (3,2%) e registrou 73 pontos 
em outubro, ante 70,8 pontos em se-
tembro. Entretanto, na comparação 
com o mesmo mês de 2017, houve 
retração de 7,3%. O Índice de Expec-
tativa do Empresário do Comércio 
(IEEC) obteve leve alta de 0,3%, 
ao atingir 145,2 pontos em outubro, 
ante 144,8 pontos em setembro. Na 
comparação com setembro do ano 
passado, houve retração de 3,7%.

De acordo com a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, apesar de 
o indicador apresentar melhora na 
confi ança dos empresários, há uma 
clara insatisfação apontada em seus 
níveis atuais de estoque, retração 
essa que pode ser atribuída à fraca 
recuperação do comércio em decor-
rência do alto índice de desemprego 
ainda registrado, da recente alta do 
dólar e da redução dos investimentos 
(AI/FecomercioSP).
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Indústria teve desempenho 
negativo em setembro

O setor industrial teve mais um mês com o desempenho negativo, de acordo com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)

O emprego teve queda de 0,1% 
em setembro, frente a agosto, 
na série dessazonalizada. Na 
comparação com setembro de 
2017, o emprego registra alta 

de apenas 0,4%. A massa real 
de salários subiu 0,3% e o ren-
dimento médio do trabalhador 
aumentou 0,1% em setembro 
ante agosto, na série com ajuste 

sazonal. Em relação a setembro 
de 2017, contudo, a massa real 
de salários registra queda de 
1,9% e o rendimento médio tem 
redução de 2,2% (ABr).

Petrobras anuncia venda
de ativos na Nigéria

nota da Petrobras, “a conclusão 
da transação está sujeita ao 
cumprimento de condições 
precedentes usuais, tais como 
a obtenção das aprovações 
pelos órgãos governamentais 
nigerianos pertinentes”.

A Po&gbv possui 8% de parti-
cipação no bloco OML 127, onde 
se encontra o campo produtor de 
Agbami, e 16% de participação 
no bloco OML 130, que contém 

o campo produtor de Akpo e o 
campo de Egina, em fase fi nal 
de desenvolvimento, não sendo 
operadora em nenhum deles. A 
produção atual dos ativos da 
Po&gbv é de cerca de 21 mil 
boe/dia (parcela da Petrobras). 
“A presente divulgação ao mer-
cado está em consonância com 
a Sistemática para Desinvesti-
mentos da Petrobras”, afi rma a 
empresa (ABr).

A Rússia retomou as importações de carne bovina 
e suína brasileiras a partir da última quinta-feira (1). 
Os embarques estavam suspensos desde dezembro de 
2017, devido à detecção da substância ractopamina, 
que tem a propriedade de estimular o crescimento 
dos animais, ser detectada por autoridades sanitárias 
do país. Os produtores brasileiros alegaram que a 
contaminação foi acidental e ocorreu no preparo de 
rações usadas na alimentação dos animais.

O ministro da Agricultura brasileiro, Blairo Maggi, 
comemorou a decisão, “tomada após vários meses de 
negociações”. O documento russo informa que “é possí-
vel remover as restrições impostas a todas as empresas 
exportadoras, levando em conta a análise das medidas 
adotadas pelo Brasil e as garantias fornecidas pela Se-
cretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do ministério, 
sobre o cumprimento das condições de produção e 
vendas de produtos de empresas brasileiras” (ANSA)

Rússia retomou importações de carne brasileira
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O que o governo não é

Para começar, o governo 

não deve agir como um 

fabricante de fl ores, mas 

como um jardineiro 

cuja função é criar o 

ambiente para que as 

fl ores nasçam e cresçam 

bonitas e saudáveis

No plano interno, o país 
tem três entidades 
econômicas: pessoas, 

empresas e governo. Quem 
produz e gera riqueza (no 
sentido de bens e serviços 
úteis e consumíveis) são as 
pessoas e as empresas. Para a 
execução de bens coletivos e 
serviços públicos, a sociedade 
constitui um condomínio (o 
governo) e elege um síndico (o 
governante). A primeira lição 
em economia é: o governo não 
dá nada à sociedade que dela 
não tenha tirado. 

Quando gasta mais do que 
os recursos arrecadados em 
tributos, ele tem de tomar 
empréstimos nos bancos, cujos 
fundos disponíveis são os de-
pósitos e aplicações feitos por 
pessoas e empresas. O governo 
não tem recursos próprios para 
gastar, apenas os recursos que 
lhe são entregues pelas pesso-
as e pelas empresas. Nestas 
eleições andaram dizendo que 
o crescimento somente é pos-
sível pelo aumento dos investi-
mentos públicos. Em parte, é 
verdade. Mas, a pergunta é: de 
onde virão os recursos? 

Como o governo tem défi cits 
anuais crônicos, se gastar mais, 
ou ele aumenta impostos, ou 
corta gastos administrativos e 
custeio dos serviços públicos, 
ou faz mais dívidas. Não existe 
outra opção. Em tese, até há: o 
governo pode imprimir dinhei-
ro para pagar os gastos. Mas aí, 
vem infl ação que, além de ser 
um imposto sem lei, destrói o 
sistema de preços e prejudica 
o crescimento econômico. 
Fabricar dinheiro é imprimir 
papel pintado sem lastro na 
produção de bens e serviços. 
Se isso fi zesse a riqueza de 
alguém, não haveria país pobre 
no mundo.

A segunda lição importante 
é: o crescimento do PIB é feito 
pelo setor privado, isto é, pelas 
pessoas e empresas. O governo 
contribui quando constrói os 
bens de uso coletivo (caso 
das rodovias, ferrovias, praças 
públicas, etc.) que são neces-
sários, porém insufi cientes. 
Ademais, se o dinheiro que o 
governo usa para pagar suas 
obras é retirado da sociedade, 
diminui o dinheiro disponível 
para consumo e investimento 
do setor privado.

Terceira lição valiosa: não 
há sistema produtivo sem a 
função empresarial, nem nos 
regimes comunistas mais 
radicais. A produção de bens 
e serviços exige a união dos 
fatores de produção (recursos 
naturais, trabalho e capital), 
que não podem se juntar es-
pontaneamente. Alguém tem 
de reuni-los, decidir o que 
produzir, o quanto produzir, 
para quem produzir e coorde-
nar o processo. Essa é a função 
empresarial, que existe em 
qualquer sistema, mesmo onde 
é proibida a propriedade pri-
vada dos meios de produção.

Um país onde não existisse a 
fi gura do empresário privado, 
todas as empresas seriam esta-
tais e a função empresarial se-
ria comandada por burocratas, 
que são capitalistas sem risco, 
em boa parte ineficientes, 
opressores e corruptos. No 
socialismo real, como ocorreu 
na União Soviética, a economia 
estatizada funcionou mal, so-
bretudo porque sem mercado 
não há preço, sem preço não 
há cálculo econômico, e sem 
isso a economia não funciona. 
Ludwig von Mises produziu 
farto material provando isso 
já nos 1920.

A economia estatizada, sem 
mercado livre, falhou a ponto 
de Antonio Gramsci, teórico do 
comunismo, ter dito às esquer-
das para abandonarem a ideia 
de acabar com a propriedade 
privada, e que a economia 
deve ser mantida nas mãos do 
setor privado, com o governo 
carregando as pessoas e as 
empresas com tributos para 
estatizar a saúde, a educação e 
a cultura, controlar a imprensa, 
penetrar no meio universitário 
e cooptar os intelectuais. Para 
tanto, propunha Gramsci que 
o governo tomasse 40% ou 
50% da renda nacional, e tudo 
fi caria à mercê do comando do 
governo.

Em uma sociedade liberal, 
o papel do governo é outro: é 
construir um ambiente insti-
tucional favorável à criação de 
empresas, colocar o indivíduo 
acima do Estado e deixar o 
cidadão livre para desenvol-
ver seu projeto de felicidade 
pessoal, com a condição de 
que respeite a vida, a liber-
dade e a propriedade de seu 
semelhante. Nas sociedades 
civilizadas, o mais importante é 
saber o que o governo não deve 
ser e o que não deve fazer, ou 
seja, a arte de governo implica 
concentração de poderes, logo, 
é preciso limitar os poderes do 
governo.

 
(*) - Economista, é reitor da

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, confirmou sua 
intenção de transferir a embai-
xada brasileira em Israel de Tel 
Aviv para Jerusalém, em uma 
entrevista à imprensa local. 
“Israel é um Estado soberano. 
Se os senhores decidirem 
qual será a sua capital, nós os 
seguiremos”, disse Bolsonaro 
ao jornal Israel Hayom. “Vocês 
são os únicos que podem deci-
dir onde será a capital, não os 
outros países”, argumentou.

Desde sua campanha elei-
toral, Bolsonaro prometeu 
transferir a embaixada bra-
sileira, assim como fi zeram 
Estados Unidos e Guatema-
la. A medida, no entanto, 
pode gerar reação de países 
árabes. Ao diretor do jornal, 
Boaz Bismuth, que conduziu 
a entrevista por telefone, 
Bolsonaro disse que “Israel 
pode contar” com o voto 
brasileiro nas Nações Unidas 
‘para quase todas as temáticas 
que envolvem o país’. “Sei que 
o voto nas Nações Unidas é 
mais simbólico, mas ajuda a 
defi nir a posição que um país 
deseja adotar. 

Transferir a embaixada pode gerar reação de países árabes.

O juiz Sergio Moro e o futuro ministro da Economia,

Paulo Guedes, no Rio de Janeiro.

O vice-premier da Itália e mi-
nistro do Interior, Matteo Salvini, 
voltou a dizer que espera que o 
novo governo de Jair Bolsonaro 
extradite Cesare Battisti. “Boas 
notícias vindas do Brasil, onde 
esperamos que o novo presidente 
possa devolver à terra natal o 
terrorista Battisti que, enquanto 
isso, passeia, toma mojito, toma 
sol na praia. Um terrorista con-
denado à prisão perpétua que 
passeia, lança livros. Como isso 
é possível?”, criticou Salvini, em 
uma transmissão via redes sociais.

Desde o último domingo (28), 
quando Bolsonaro venceu o se-
gundo turno das eleições presi-
denciais no Brasil, com 55% dos 
votos, o nome de Battisti voltou 
à tona na Itália. Isso porque o 
político do PSL tinha prometido 
entregar Battisti à Justiça ita-
liana assim que tomasse posse. 
Battisti é um ex-membro do 
grupo Proletários Armados pelo 
Comunismo (PAC) e foi con-
denado à prisão perpétua por 
quatro assassinatos cometidos 
na década de 1970. 

Vice-premier criticou que “terrorista passeia e toma mojito”.

A Comissão de Agricultura 
do Senado se reúne na terça-
-feira (6) para analisar uma 
pauta com oito itens — entre 
eles, o projeto que amplia o 
horário em que pode haver 
desconto nas tarifas de energia 
elétrica ao agricultor irrigante 
e ao aquicultor. O projeto tem 
relatório favorável do senador 
Valdir Raupp (MDB-RO).

A proposta altera a lei que 
autoriza o desconto das tari-
fas no período de oito horas 
e meia por dia, entre 21h30 e 
6h da manhã. Com o projeto, o 
desconto, nos fi ns de semana, 
será concedido no período de 
40 horas, das 14h de sábado 
às 6h de segunda-feira; e nos 
feriados nacionais pelo período 
ininterrupto de 24 horas.

A comissão analisa também o 
projeto que permite a benefi ciá-
rios de reforma agrária celebrar 
contratos com terceiros para 
exploração de energia eólica ou 
solar. A proposta, de autoria do 
senador José Agripino (DEM-
-RN), tem parecer favorável, na 
forma de um substitutivo, do 
relator, o senador Wellington 
Fagundes (PR-MT).

O projeto prevê que o Incra 
autorize o benefi ciário da refor-
ma agrária a celebrar contratos 
com terceiros para explorar o 
potencial energético. Fagundes 
apenas modificou o projeto 
para que esses contratos sejam 
complementares às atividades 
de cultivo da terra, para que não 
se torne a atividade principal da 
área (Ag.Senado).
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Período de desconto na energia poderá ser ampliado nos fi ns de 

semana e feriados.

Cidade Bastos 
recebe o título 
de ‘Capital do 
Ovo’

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou na 
quarta-feira (31) proposta que 
confere à cidade de Bastos, no 
estado de São Paulo, o título 
de Capital Nacional do Ovo. 
O texto segue para o Senado. 
Autor da proposta, o deputa-
do Capitão Augusto (PR-SP) 
argumenta que o município 
de Bastos é o principal polo 
produtor de ovos comerciais 
do Brasil.

As granjas da região, de-
nominada pelo Ministério da 
Agricultura de “Bolsão de 
Bastos”, produzem 190 ovos a 
cada segundo, com base em um 
plantel de 20.138 milhões de 
poedeiras (galinhas que põem 
ovos). Relator na comissão, o 
deputado Marcelo Delaroli (PR-
-RJ) afi rmou que o projeto está 
de acordo com a Constituição 
Federal de 1988 e com princí-
pios gerais do direito brasileiro. 

Delaroli cita o parecer apro-
vado anteriormente pela Co-
missão de Cultura, o qual reco-
nhece que a escolha da cidade 
faz justiça ao principal polo 
de produção de ovos do País. 
“Divulgar ofi cialmente a exce-
lência da atuação do município 
paulista nesse campo contribui 
de maneira incontestável para 
impulsionar e viabilizar novas 
ações de empreendedorismo no 
País”, declarou (Ag.Câmara).

Turismo entre os 
direitos prioritários 
para idosos

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa apro-
vou na proposta que altera o 
Estatuto do Idoso para incluir 
o turismo entre os direitos 
prioritários a serem garantidos 
aos maiores de 60 anos.

Atualmente o Estatuto já 
assegura ao idoso a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao res-
peito e à convivência familiar e 
comunitária.

Relatora no colegiado, a de-
putada Geovania de Sá (PSDB-
-SC) defendeu a aprovação da 
proposta – projeto do deputado 
Luiz Nishimori (PR-PR) – na 
forma do substitutivo adotado 
pela Comissão de Seguridade 
Social e Família. O substitutivo 
não altera a proposta original, 
mas deixa claro que o Estatuto 
deve atribuir expressamente ao 
idoso o direito fundamental ao 
turismo, além de encarregar 
o poder público de fomentar 
a participação dos idosos na 
atividade turística.

A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
da pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Secretaria de Agricultura/SEAPA

Moro aceitou o convite 
feito pelo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro. 

Enquanto aliados do presidente 
eleito elogiaram a escolha, a 
oposição criticou. “Sem dúvida 
alguma, a sua posição à frente 
do ministério vai resgatar cada 
vez mais a esperança do povo 
brasileiro”, disse o senador 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
eleito governador de Goiás, no 
primeiro turno.

Caiado enalteceu a sensibili-
dade de Bolsonaro ao escolher 
“um homem do quilate, da 
competência e da capacidade 
de Sergio Moro para combater 
a corrupção em nosso país”. 
Caiado colocou-se à disposição 
para trabalhar em sintonia com 
o futuro governo: “Contem com 
Goiás para poder dar dignida-
de a toda esta nação e fazer a 
política com altivez”.

Para o deputado Daniel Coe-
lho (PPS-PE), a escolha segue 
o anseio da população de com-
bate no que se refere ao com-
bate à corrupção e representa 
o fortalecimento da Operação 
Lava Jato. “Pelo trabalho que 

Indicação de Moro para o Ministério 
da Justiça divide opiniões

A confi rmação do juiz federal Sergio Moro para comandar o Ministério da Justiça e Segurança gerou 
reações distintas

“Ajudou a eleger, vai ajudar a 
governar”, afi rmou.

Em nota, o presidente da As-
sociação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), Fernando Men-
des, manifestou apoio a Moro 
na nova função. “Moro sempre 
foi um juiz federal exemplar 
e que muito contribuiu para 
o fortalecimento da Justiça 
Federal”, disse. “Competência 
profi ssional e dignidade pessoal 
não lhe faltam para exercer 
as maiores funções em nossa 
República”, completou o juiz 
federal Marcelo Bretas.

A Associação Nacional dos Pe-
ritos Criminais Federais (APCF) 
também comemorou a indicação 
de Moro. “Esperamos que o novo 
ministério possa avançar em 
medidas concretas necessárias 
para o enfrentamento do crime 
organizado, buscando minar o 
sistema fi nanceiro das organiza-
ções criminosas, fortalecer ações 
de inteligência de combate ao 
crime organizado e criar centros 
integrados de ferramentas e de 
expertise nessa área”, disse o 
presidente da associação, Marcos 
Camargo, em nota (ABr).

ele fez e pelo desejo do povo 
brasileiro de combater a cor-
rupção, sem nenhuma dúvida 
é uma grande escolha”, disse 
o deputado em vídeo postado 
nas mídias sociais.

A presidente nacional do PT, 
senadora Gleisi Hoffmann, ma-
nifestou-se no Twitter, primeiro 
em tom irônico, quando Moro 
estava reunido com Bolsonaro, 
depois atacando a decisão do 

juiz federal. “Moro será minis-
tro de Bolsonaro depois de ser 
decisivo para sua eleição, ao 
impedir Lula de concorrer”. Se-
gundo Gleisi, o PT “denunciou 
a politização” das decisões de 
Moro, no episódio do grampo 
da ex-presidente Dilma em 
conversa com o ex-presidente 
Lula e no vazamento da delação 
do ex-ministro Antônio Palocci, 
nas vésperas do primeiro turno. 

Bolsonaro mudará embaixada 
brasileira em Israel

Estive em Israel há dois anos 
e pretendo retornar”, afi rmou 
Bolsonaro. “O embaixador isra-
elense no Brasil me visitou duas 
vezes nesta semana e sempre 
tivemos uma excelente relação. 
Estou muito contente por ter 
sido tratado dessa maneira ca-
lorosa por um representante do 
Estado de Israel”, acrescentou 
o presidente eleito. 

Na mesma entrevista, Bol-
sonaro alfinetou a relação 
diplomática do Brasil com a 
Palestina. Segundo ele, seu 
governo pretende revisar o 
status e a localização da em-

baixada. “Ela foi construída 
muito perto o Palácio Presi-
dencial...nenhuma embaixada 
pode fi car assim próxima. Por 
isso, pretendemos transferi-
-la. Para mim, não tem outra 
possibilidade. Além disso, a 
Palestina deve primeiro ser 
um Estado para ter o direito 
a uma embaixada”, criticou.

O Brasil reconhece o Estado 
Palestino como país desde 
dezembro de 2010, após carta 
enviada pelo então presidente 
Lula para o presidente da Au-
toridade Nacional Palestina, 
Mahmoud Abbas  (ANSA).

Salvini volta a dizer que espera 
extradição de Battisti

Foragido, o italiano conse-
guiu asilo para viver no Brasil 
graças a uma decisão do ex-
-presidente Lula. A extradição 
de Battisti já foi aprovada, mas 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) aguarda uma decisão que 
determinará se um sucessor 
na Presidência pode revogar 
uma decisão tomada por um 
ex-chefe de Estado. 

Battisti disse em entrevista à 
imprensa italiana que não teme 

a extradição e que “Bolsonaro 
só fala”. “Bolsonaro pode dizer 
o que quiser. Estou protegido 
pelo Supremo. O que ele diz 
são só palavras, fanfarrices. Ele 
não pode fazer nada. Existe a 
Justiça e estou protegido pela 
Justiça. Ele não tem nada a 
ver com isso”, afi rmou. “Não 
acredito que Bolsonaro tenha 
interesse em criar discórdia 
entre os Poderes Judiciário e 
Executivo” (ANSA).

Desconto na energia para 
irrigação e aquicultura



O mercado fi nanceiro vem 

passando por diversas 

transformações em um 

curto período de tempo

E será assim nas próximas 
décadas, seguindo o rit-
mo contínuo de desenvol-

vimento das novas tecnologias 
e a demanda crescente dos 
novos clientes, sempre ávidos 
por novidades - principalmente 
aquelas que facilitem seu dia a 
dia e a maneira com a qual lidam 
com suas fi nanças.

Atualmente, o setor tem se be-
nefi ciado com o uso de soluções 
específi cas nas áreas de Risco e 
Fraude, com as quais o Analytics 
vem sendo aplicado para obser-
var padrões de comportamento 
dos clientes e detectar ou não 
indícios de atividades fraudu-
lentas. Isso é necessário pelo 
simples fato de que não vivemos 
mais em um mundo que aceita 
esperar dias ou semanas para 
identifi car atos ilícitos, uma vez 
que eles ocorrem em tempo real 
e exigem respostas imediatas.

Hoje, é possível perceber 
uma demanda cada vez maior 
por todo tipo de tecnologia que 
dê resultados em tempo real, 
o que inclui soluções com foco 
em Customer Intelligence. Estas 
ferramentas buscam melhorar 
cada vez mais a experiência dos 
clientes, na medida em que os 
aplicativos móveis vão se po-
pularizando e a transformação 
digital segue avançando.

Nos últimos anos, as empresas 
do setor fi nanceiro passaram a 
lidar com um volume crescente 
de dados, dos quais extraíam 
pouco ou nenhum valor. Até 
então, os dados estavam atrela-
dos apenas a informações tran-
sacionais, limitando e muito o 
potencial ali existente. Com o Big 
Data Analytics, bancos e outras 
empresas do setor conseguem 
detectar insights valiosos para 
tomar decisões mais efi cazes, 
baseadas não apenas nos dados 
demográfi cos dos clientes, mas 
também em seu padrão de com-
portamento.

Nesse cenário, os bancos fa-
zem uso dos dados não apenas 
para calcular melhor os riscos na 
hora de conceder um emprésti-
mo, por exemplo, ou melhorar 
a experiência dos clientes. Eles 
também visam os ganhos obtidos 
em termos de aprendizado, que 
levem a oferta de novos serviços 
e produtos, além da geração de 
novas receitas.

Em diversos países, a de-
manda por novos produtos e 
serviços é, em grande parte, 
resultante da pressão gerada 
com o surgimento das fi ntechs. 
Há uma transformação digital 
em curso que obriga as grandes 
empresas do setor a se adaptar 
à nova realidade. Do contrário 
estarão fora do mercado em 

pouco tempo, nocauteadas pela 
forte concorrência.

Na região do Ásia-Pacífi co, por 
exemplo, houve um processo 
de maturidade muito rápido e 
diversos países. Atualmente, 
eles são considerados nativos 
digitais, com um grande núme-
ro de dispositivos móveis em 
detrimento dos aparelhos fi xos.

Além disso, o comporta-
mento dos usuários se mostra 
prioritariamente orientado 
para o ambiente digital, o que 
favorece a inovação nessa área. 
Isso está relacionado também à 
pouca idade dos novos clientes. 
Grande parte deles está abrindo 
uma conta pela primeira vez, 
iniciando a vida profi ssional e, 
provavelmente, nunca entraram 
em uma agência bancária. E 
85% das grandes empresas do 
setor têm todas as suas intera-
ções feitas em modo digital, em 
decorrência da maior presença 
do mobile.

Na Europa, alguns avanços 
também já são observados no 
que diz respeito à inovação, 
principalmente se considerar-
mos o pioneirismo diretamente 
atrelado à adoção das novas 
regras da Regulação Geral de 
Proteção de Dados (GDPR), em 
vigor desde o fi nal de maio. Vale 
destacar também os chatbots, 
que vêm ganhando força entre 
os bancos e, no futuro, serão 
cada vez mais intuitivos, com o 
uso cada vez mais forte da Inte-
ligência Artifi cial e de técnicas 
de deep learning.

Para que esse desenvolvi-
mento ocorra em larga escala, 
ele vai continuar dependendo 
do perfi l de cada região e do 
quanto o setor fi nanceiro local 
estiver avançado em relação à 
adoção das novas tecnologias. 
No Brasil, isso depende também 
de outros fatores, entre eles a 
desburocratização do setor – o 
que implica em menos interfe-
rência de agentes regulatórios 
- e o compartilhamento de 
infraestruturas que permitam 
uma melhor comunicação entre 
os bancos, por exemplo – algo 
já bem disseminado em outros 
países.

Cabe a nós, profi ssionais de 
tecnologia, investirmos em um 
trabalho intenso que resulte em 
rotinas e transações cada vez 
mais rápidas e simplifi cadas para 
os clientes – algo que, com o uso 
frequente dos dispositivos mó-
veis como meios de pagamento 
e também dos wearable devices, 
não será tão difícil de aconte-
cer. O futuro das instituições 
fi nanceiras no ambiente digital, 
especialmente os bancos, já está 
trilhado. 

Resta saber quando ele será 
uma realidade verdadeiramente 
presente na vida das pessoas.

(*) - É líder global de Práticas de 
Tecnologia do SAS (www.sas.com/br).

Um olhar sobre a 
transformação digital no 

setor fi nanceiro 
Scott Chastain (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder
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ANTECIPAR O AVISO DE FÉRIAS
Empresa pode antecipar o aviso de férias com 02 ou 03 meses de 
antecedência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DO PORTE ME E EPP, ESTÃO OBRIGADAS A ENTRE-
GAR O E-SOCIAL AGORA OU NO GRUPO 2º ACUMULADO A 
PARTIR DE 01/11/2018?

Esclarecemos que as empresas do 2º grupo (faturamento em 2016 
inferior a 78 milhões) ME ou EPP, seja lucro presumido ou não, poderão 
optar pelo envio de todos os eventos de uma única vez a partir de 
01/11/2018. Base Legal – Resolução CDES nº04/18.

EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
Na condição de contribuinte emitente do documento fiscal, devo 
considerar a data de emissão da NF ou a data de autorização 
de uso emitida pela SEFAZ? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANTIDADE DE FALTAS EM REUNIÕES DA CIPA
Qual a quantidade de faltas nas reuniões o membro da CIPA 
perde o direito à candidatura? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM FUNCIONÁRIOS, SÓ O PRÓPRIO 
SÓCIO/EMPRESÁRIO INDIVIDUAL COM PRÓ-LABORE, SÃO OBRI-
GADAS A TER O PCMSO E O PPRA?

Não há previsão legal para o sócio de empresa ou empresário que, pelo RGPS, 
é denominado “contribuinte individual” estar submetido a NR7 (PCMSO) ou 
a NR9 (PPRA) já que estas NRs se aplicam somente a empregados.

ATESTADO MÉDICO DURANTE AVISO PRÉVIO
Funcionário durante o aviso prévio apresenta atestado médico, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 28.004.467/0001-29 - NIRE nº 35.300.504.950

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 10/07/2018, às 17 horas na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 300, parte, Jaguaré, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, e Daniel Fernando 
Mantovani - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Renúncia do Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Diego Nicoletti, 
por meio de carta datada de 09/01/2018. 2. Eleger para Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Carlos Alberto Nunes 
Bezerra, brasileiro, casado, economista, RG nº 11.872.528-2 SSP/SP e CPF/MF nº 054.776.088-46, residente em São Paulo/
SP, e 3. O diretor Thiago Fernandes permanece no cargo, ambos com mandato de 2 anos da presente data, os quais declaram, 
que não estão impedidos do exercício de atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 10/07/2018. Anrafel 
Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa e Conselheiro, Daniel Fernando Mantovani - Secretário da Mesa e Conselheiro. 
Thiago Fernandes - Presidente do Conselho, José Francivito Diniz - Conselheiro. Diretor Eleito: Carlos Alberto Nunes Bezerra. 
Diretor Reeleito: Thiago Fernandes. JUCESP 508.846/18-3 em 24/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

GLA – Gestão e Logística Ambiental S.A.
CNPJ/MF n° 28.004.467/0001-29 - NIRE n° 35.300.504.950

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 10.07.2018
Data, hora, local: 10.07.2018, 16hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300, parte, São Paulo/SP. Presenças: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Thiago Fernandes. Delibe-
rações aprovadas: 1. Destituição do Presidente do Conselho de Administração, André Luis Lima Meira, brasilei-
ro, casado, engenheiro civil, RG 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 665.890.024-87; 2. Aceitar os pedidos de renúncia apre-
sentado por: Lucas Rodrigo Feltre, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 25.593.869 SSP/SP, CPF/MF 
173.624.868-55, membro do Conselho de Administração, recebida em 09.01.2018; Valnei Souza Nunes, brasileiro, 
divorciado, engenheiro civil, RG 57.976.360-2 SSP/SP, CPF/MF 110.105.415-87 ao cargo de membro suplente do Con-
selho de Administração; 3. Eleição de Thiago Fernandes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
42.421.464-7 SSP/SP, CPF/MF 313.538838-76, e, como seu suplente, o Julio César de Sá Volotão, brasileiro, casa-
do, advogado, CI MAER nº 433.473, CPF/MF 029.429.037-08, ambos residentes São Paulo/SP, indicados pela acionista 
Estre Ambiental S.A., para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e membro suplente do Conselho 
de Administração, respectivamente, com mandato de 2 anos da presente data; 4. Eleição de Ângelo Teixeira de 
Castro Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 05760995-03 SSP/BA, CPF/MF 949.174.935-87, e, como seu 
suplente, Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, engenheiro, RG 22.289.381-3 SSP/SP, CPF/MF 285.441.418-70, 
ambos residentes São Paulo/SP, indicados pela acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração e membro suplente do Conselho de Administração, respectivamente, com 
mandato de 2 anos da presente data. 5. Os Conselheiros Daniel Fernando Mantovani e Anrafel Vargas Perei-
ra da Silva permanecem nos cargos com mandatos de 2 anos da presente data, no entanto, as acionistas decidem al-
terar o suplente do Conselheiro Anrafel Vargas Pereira da Silva, indicando para tanto Ciro Cambi Gouveia. 6. Por 
conseguinte, o Conselho de Administração fi ca da seguinte forma, com mandato unifi cado até 10.07.2020: Presiden-
te: (a) Thiago Fernandes, e, como seu suplente, Julio César de Sá Volotão. Conselheiros: (b) Ângelo Teixeira 
de Castro Carvalho, e, como seu suplente, Ciro Cambi Gouveia. (c) Anrafel Vargas Pereira da Silva, e, como 
seu suplente, Ciro Cambi Gouveia. (d) Daniel Fernando Mantovani, e, como seu suplente, Julio César de Sá 
Volotão, todos acima qualifi cados. 7. Os Conselheiros ora eleitos e reeleitos, declaram que não estão impedidos de 
exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 10.07.2018. Acionistas: Vega Valorização 
de Resíduos S.A. por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra e Estre Ambiental S.A. por 
Júlio César de Sá Volotão e Thiago Fernandes. Conselheiros eleitos: Thiago Fernandes, Ciro Cambi Gouveia (Suplen-
te), Ângelo Teixeira de Castro Carvalho. Conselheiros reeleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Daniel Fernando 
Mantovani. JUCESP nº 508.845/18-0 em 24/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Expresso Maringá do Vale S.A.
CNPJ/MF nº 15.100.972/0001-25 – NIRE 35.300.435.079

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de novembro de 2018
Data, Hora e Local: Em 01/11/2018, às 9 horas, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada, 
face a presença da totalidade do capital social. Mesa: Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Presidente; Paulo Sérgio 
Coelho – Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social para restituição aos acionistas; (ii) a 
alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação anterior. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, a Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto 
previsto na ordem do dia e oferecidos os esclarecimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, deliberaram e após 
aprovaram: (i) A redução do capital social da Companhia considerado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76 
(“LSA”), de R$10.225.766,59, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R$1.775.766,59, configurando 
uma redução de R$8.450.000,00, mediante a restituição de capital aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às 
suas participações acionárias e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Companhia, 
mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de participação dos acionistas no capital social da 
Companhia. O montante devido aos acionistas será pago pela diretoria da Companhia em moeda corrente nacional, sendo 
que os acionistas comprometem-se neste ato a restituir ao patrimônio da Companhia o valor total recebido, caso haja a 
oposição de algum credor no decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, nos termos do artigo 
174 da LSA. (ii) Em razão da deliberação e aprovação da matéria constante do item (i) foi aprovada a alteração da redação 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e nacional, é de R$1.775.766,59, dividido 
em 10.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada 
em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, sendo eles: Comporte Participações S.A. 
e Expresso Maringá Ltda.; por mim Secretário, Paulo Sérgio Coelho e pela Presidente – Maria Zélia Rodrigues de Souza 
França. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São José dos Campos (SP), 01/11/2018. 
Assinaturas: Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Presidente; Paulo Sérgio Coelho – Secretário.

Ricardo Costa Bruno (*)

Será preciso muita com-
petência, honestidade e 
coragem de Bolsonaro 

no que diz respeito a diversos 
temas que precisam ser trata-
dos com urgência. É inegável 
que o Agronegócio é um dos 
assuntos mais determinantes 
para uma atuação competente 
do governo, e, por isso, o setor 
já espera posicionamentos do 
presidente eleito. 

A relevância do segmento 
para a economia é sabida 
por todos e, inclusive, esse 
reconhecimento é fruto dos 
resultados gerados especial-
mente na balança comercial, 
que, várias vezes, se manteve 
positiva graças às exportações 
do setor, colocando, assim, o 
Brasil em posição de destaque 
no cenário mundial. 

Lendo o plano de governo 
de Bolsonaro no tocante ao 
Agronegócio, percebe-se que 
o projeto começa com uma 
proposta de estabelecer um 
novo modelo institucional para 
a agricultura, visando reunir em 
uma só pasta as instituições 
relacionadas. A nova estrutura 
federal agropecuária teria as 
atribuições da política e econo-
mia agrícola, recursos naturais 
e meio ambiente rural, defesa 
agropecuária e segurança 
militar, bem como da pesca e 
piscicultura, desenvolvimento 
rural sustentável e inovação 
tecnológica. 

Por meio de indicadores seria 
possível, então, monitorar cada 
programa. O plano de governo 
fala ainda sobre segurança no 
campo, solução para a questão 

Jair Bolsonaro (PSL).

Jair Bolsonaro e o Agronegócio
Finalizado o processo eleitoral que culminou com a escolha democrática do deputado Jair Bolsonaro como 
novo presidente do Brasil, o cidadão começa a depositar muitas expectativas em relação ao novo governo

agrícolas, implementação das 
diversas formas do crédito 
rural, do seguro agrícola, das 
garantias, da agricultura fami-
liar e o adequado tratamento 
para os produtores rurais. 

Outro tema que precisará da 
atenção do próximo governo é o 
Plano Safra, já que   a necessida-
de de aumento da produção exi-
girá investimentos compatíveis. 
O seguro agrícola é outro tema 
que precisa de aprimoramento, 
pois a atividade envolve alto 
risco de variáveis como clima, 
logística e até mesmo de mer-
cado. Por isso, essas questões 
devem ser pautadas em uma 
política de longo prazo, menos 
burocrática e mais efi ciente.

O governo deve ter ainda 
um plano social para a agri-
cultura familiar visando seu 
desenvolvimento sustentável.  
Também não se pode esquecer 
das cooperativas agrícolas e das 
agroindústrias, que são grandes 
geradoras de mão de obra e 
responsáveis pela produção em 
escala, além de serem expor-
tadoras para diversos países. 
Sendo assim, necessitam de 
uma elevada contribuição do 
Poder Público, como é o caso 
do fi nanciamento de seus in-
vestimentos, das questões tri-
butárias e do mercado exterior. 

Percebe-se, portanto, que são 
muitos os temas que precisam 
ser tratados pelo próximo 
governo visando o desenvol-
vimento sustentável para que 
o agronegócio se torne mais 
efetivo e contribua diretamente 
para um futuro melhor do país.

(*) - É sócio da área de Agronegócios 
do Martinelli Advogados.

agrária, logística de transporte 
e armazenamento, e uma ins-
tituição única para atender as 
demandas do agro e setor rural, 
além de políticas específi cas 
para consolidar e abrir novos 
mercados externos e diversi-
fi cação. Como se percebe, não 
houve detalhamento sobre 
esses pontos e ainda há muitos 
outros de suma importância que 
não foram mencionados. 

Vale lembrar que o plano 
de governo de um candidato 
é para ser lido por todos os 
eleitores antes da eleição, para 
que assim, possam decidir 
de forma absolutamente livre 
e consciente pelo candidato 
cujo projeto mais se identifi ca. 
Apesar do plano de governo 
ser vago no que diz respeito ao 
Agronegócio, ainda é possível 
ao futuro presidente cuidar do 
setor com seu devido grau de 
importância, cujos resultados 
poderão realmente garantir 
alimentação para uma grande 
parte da população mundial. 

Sem dúvida, políticas adequa-
das permitirão ao Brasil ter um 

peso decisivo no crescimento 
da produção de alimentos. Vale 
recordar o ditado chinês que diz 
que a agricultura é a base do 
Estado. Exatamente por isso, 
para o setor, é muito importante 
que seja elaborado um plano de 
estado e não de governo. Essa é 
a solução para que o futuro do 
agronegócio não fi que restrito a 
esse ou aquele governo, e refl ita 
a segurança jurídica esperada.

A atividade do agronegócio é 
uma das mais competitivas da 
nossa economia. Os alimentos 
são produzidos sem controle 
de preços e sem monopólio, e 
a quantidade tem crescido sen-
sivelmente nos últimos anos, o 
que se traduz em um grande 
desafi o para o futuro. Somente 
com uma produção muito maior 
o Brasil será consolidado de fato 
como o celeiro do mundo.

Para isso, precisaremos ul-
trapassar algumas barreiras, 
como é o caso do aumento da 
área cultivada, investimentos 
para que novas tecnologias 
sejam empregadas no campo, 
a regularização dos defensivos 

O Engenheiro Têxtil
é um profi ssional em falta no mercado
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Fernando Barros de Vasconcelos (*)

De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e 
de Confecção (Abit), o Brasil 
possui mais de 30 mil empre-
sas neste setor. 

Juntas, empregam mais de 
1,5 milhão de trabalhadores e 
geram um faturamento anual 
de US$ 45 bilhões. Ainda 
assim, a Engenharia Têxtil é 
uma área menos conhecida 
e que até o fi nal do século 
passado estava mais focada 
em vestuário e produtos de 
cama, mesa e banho. 

Mas, nos últimos anos, as 
novas aplicações de têxteis passaram a 
crescer exponencialmente, abrindo novos 
mercados e aumentando a procura por 
profi ssionais com esse conhecimento 
específi co. 

Atualmente, o engenheiro têxtil pode 
atuar em empresas de toda a cadeia 
têxtil, produzindo e confeccionando po-
límeros, fi bras, fi os e tecidos. Além disso, 
o mercado de tecidos técnicos cresce a 
cada dia, gerando novas oportunidades 
de trabalho na indústria automobilística, 
médica, esportivos, entre outras.

Em parceria com um engenheiro 
eletricista, também é possível produzir 

transformação dos têxteis, 
suas propriedades e caracte-
rísticas. 

Também são desenvolvidos 
e incentivados projetos multi-
disciplinares em conjunto com 
outras áreas da engenharia 
como elétrica, mecânica, civil, 
química e materiais, para que 
o egresso esteja apto para lidar 
com todos os desafi os de sua 
profi ssão.

Desenvolver tecidos an-
tibacterianos, repelentes a 
insetos ou com proteção aos 
raios UV, projetar estruturas 
que suportem temperaturas 
extremamente altas ou que 

resistam a cargas e impactos, trabalhar 
em materiais que permitam excelência de 
rendimento em atletas ou que monitorem 
suas condições físicas são exemplos de 
alguns dos desafi os típicos do engenheiro 
têxtil atual. 

No futuro esse tipo de atuação deve 
se intensifi car, pois os têxteis estão se 
tornando cada vez mais importantes em 
vários ramos de atividade. A multidisci-
plinaridade e a relação com outras áreas 
da ciência serão primordiais no trabalho 
do engenheiro têxtil.

(*) - É coordenador do curso de Engenharia Têxtil 
do Centro Universitário FEI.

os chamados E-têxteis (tecidos que 
podem funcionar como eletrônicos e se 
comportam fi sicamente como têxtil), 
possibilitando a criação de roupas que 
monitoram batimentos cardíacos ou almo-
fadas capazes de atuar como um controle 
remoto. As possibilidades são infi nitas!

Apesar de todas as possibilidades de 
atuação, ainda existem poucas faculda-
des de Engenharia Têxtil no Brasil. Em 
compensação, o diploma deste curso é 
reconhecido em todo o Mercosul, o que 
expande ainda mais as opções de empre-
go do graduado. Durante a graduação, o 
estudante aprende todo o processo de 

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em AGO/E, que deverá 
se realizar às 9h do dia 13/11/2018, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Santana do Parnaíba/SP, na 
Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-038, a fim de deliberarem sobre a seguin-
te ordem do dia: Em AGO: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstra-
ções Financeiras e o Relatório da Administração referentes aos exercícios de 2013, 2016 e 2017; (ii) destinação do 
lucro líquido do exercício de 2017;  (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 
de 2018; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em AGE: (i) aprovação do 
aumento do capital social mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFACs”); 
(ii) aprovação do cancelamento de ações mantidas em tesouraria; e (iii) alteração o Artigo 5º do Estatuto Social, 
para refletir as deliberações acima, caso aprovadas. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na 
Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 02/11/2018. A Diretoria.
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Em novembro de 1955, crise fez Brasil 
ter 3 presidentes numa única semana

O Rio, então capital, foi palco de cenas de guerra, com 
tanques nas ruas e tiros de canhão na praia. No Palácio 
do Catete, houve uma dança das cadeiras. Numa única 

semana, o Brasil teve três presidentes — Café Filho, Carlos Luz 
e Nereu Ramos.

Foram momentos decisivos da história nacional. O Arquivo do 
Senado, em Brasília, guarda documentos que ajudam a entender 
o acontecido. Os papéis, que contêm os discursos e as decisões 
dos senadores, mostram que o Senado teve função ativa no de-
senrolar dos eventos.

Um dos episódios mais dramáticos ocorre na manhã de 11 
de novembro de 1955, quando os fortes do Leme e de Copa-
cabana abrem fogo contra o navio de guerra Tamandaré. A 
bordo, está Carlos Luz. O presidente acaba de ser deposto, 
mas não se dobra.

A população, desesperada com os estrondos, estende lençóis 
brancos nas janelas dos edifícios da Avenida Atlântica. Nenhum 
disparo acerta o cruzador, e o navio não revida.

O Tamandaré escapa porque consegue emparelhar com um 
cargueiro que deixa a Baía de Guanabara e se escudar dos tiros. 
Luz, acompanhado de mais de mil militares, navega rumo a Santos 
(SP), para organizar um governo de resistência.

O 11 de novembro é o ápice de uma crise que começa muito 

tempo antes. Vice de Getúlio Vargas, Café Filho assume o poder 
após o suicídio do titular, em agosto de 1954.

Getúlio decide se matar para frear um iminente golpe encabe-
çado pela UDN (partido da oposição) e pelas Forças Armadas 
que o apearia da Presidência. Os dois grupos abominam a política 
nacionalista e trabalhista de Getúlio.

O suicídio do presidente e a posse do vice adormecem os im-
pulsos golpistas. Café engaveta as políticas getulistas e escolhe 
a UDN para ocupar praticamente todos os ministérios.

A calmaria dura pouco. Em 3 de outubro de 1955, o país elege 
Juscelino Kubitschek presidente e João Goulart vice. O resultado 
da votação desperta os conspiradores de 1954.

Em novembro de 1955, os 
brasileiros assistiram a uma 
onda de conspirações políticas e 
militares que culminou em dois 
golpes de Estado fracassados e dois 
contragolpes bem-sucedidos

JK e Jango pertencem respectivamente ao PSD e ao PTB, 
fundados por Getúlio. JK, à frente de Minas Gerais, foi o único 
governador a participar do velório do presidente. Jango foi mi-
nistro do Trabalho de Getúlio e perdeu o cargo por pressão dos 
militares, após tentar dobrar o valor do salário mínimo.

A UDN e parte das Forças Armadas, que não têm dúvida de 
que JK e Jango desengavetarão as bandeiras do getulismo, 

preparam-se para dar um golpe, 
impedindo a posse dos vitoriosos 
e tomando o poder.

Maioria absoluta
Novembro de 1955 já começa 

tenso. No dia 1º, num evento 
público, o coronel Jurandyr Ma-
mede faz um virulento discurso 
contra JK e Jango. O militar 
classifi ca a vitória de “mentira 
democrática” e diz que eles não 
podem assumir o poder.

O episódio ocorre três meses 
antes da posse, marcada para 
31 de janeiro de 1956, e ganha 

enorme repercussão nos jornais.

A principal alegação dos conspiradores é que JK não venceu 
com a maioria absoluta (mais de 50%) dos votos. O mineiro obteve 
36%, ligeiramente à frente dos 30% do general Juarez Távora, o 
candidato apoiado pela UDN e pelos militares.

As leis da época, porém, são claras: se exige simplesmente a 
maioria dos votos e não há segundo turno.

A lista de argumentos continua. Os golpistas dizem que houve 
fraudes na votação e acusam de ilícito o apoio dado a JK pelo 
Partido Comunista do Brasil (PCB, depois Partido Comunista 
Brasileiro), que estava na clandestinidade.

Um dos poucos ministros de Café Filho não fi liados à UDN é 
o general Henrique Lott, titular do Ministério da Guerra (hoje 
Comando do Exército).

Apesar de ter apoiado a candidatura do general Távora, Lott 
tem uma postura legalista. Ele defende que o resultado das urnas 
deve ser respeitado e proíbe a caserna de aderir ao golpismo.

O ministro participa do evento do dia 1º e não gosta da indis-
ciplina de Mamede. Lott, entretanto, não pode puni-lo porque o 
coronel está cedido à Escola Superior de Guerra, subordinada à 
Presidência. O presidente teria de devolvê-lo ao Exército.

Quando procura o Catete para fazer o pedido, Lott se inteira 
de que Café Filho acaba de sofrer um “ligeiro distúrbio cardio-
vascular”, segundo o boletim emitido pela Presidência.

Os médicos preveem que Café precisará passar vários dias 
hospitalizado. No dia 8, o mandatário se licencia e transmite o 
poder para o presidente da Câmara, Carlos Luz.

No mesmo dia, o senador Paulo Fernandes (PSD-RJ) sobe à 
tribuna do Palácio Monroe, a sede do Senado, e faz uma avaliação 
preocupante do momento:

— Persistem grupelhos de políticos inconformados com os re-
sultados do pleito. Eles fazem de tudo para tumultuar a situação 
e agitar o ambiente político.

No dia 10, Lott consegue uma audiência com o presidente 
interino. Luz, porém, responde que não vê motivos para punir 
Mamede. Sentindo-se desautorizado e desprestigiado, Lott pede 
demissão. O pedido é aceito e o presidente anuncia como sucessor 
o general Álvaro Fiúza de Castro. Lott negocia sua saída para o 
dia seguinte (Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S).

O cruzador Tamandaré, com Carlos Luz a bordo, no Rio: presidente interino foi deposto
e fugiu por mar para criar governo paralelo.

Revista Cruzeiro

À noite, na cama, Lott refl ete sobre todos os acontecimentos. 
Lembra que Carlos Luz correu para cumprimentar efusivamente 
Mamede após o desafi ador discurso do dia 1º. Pensa que o chá de 
cadeira que Luz lhe impôs naquele dia na antessala do gabinete 
presidencial — duas horas de espera — foi pura provocação. 
Acha estranho ter aceitado a demissão tão rapidamente e ainda 
por cima anunciado de imediato o nome do novo ministro. Re-
corda, por fi m, que o general Fiúza de Castro foi protagonista 
do movimento que levou Getúlio ao suicídio.

Para Lott, está claro: Luz quer se livrar do ministro da Guerra, 
que é legalista e tem as tropas nas mãos, e assim abrir caminho 
para um golpe militar que impedirá a posse de JK. O ministro 
demissionário, então, corre para orquestrar um contragolpe. 
Na madrugada do dia 11, mobiliza quartéis de várias partes do 
país. Na capital, cerca o Catete.

Os militares estão rachados. Uma parte apoia o legalismo 
do general Lott. A outra adere aos golpistas e ajuda Luz na 
fuga para Santos. Entre os conspiradores a bordo do cruzador 
Tamandaré, estão o coronel Mamede e o jornalista e deputado 
Carlos Lacerda (UDN).

Ainda no dia 11, Lott negocia com a Câmara e o Senado a 
derrubada formal de Carlos Luz. Em sessões tumultuadas, os 
deputados e os senadores aprovam o impedimento. Luz é presi-
dente por três dias, o mandato mais breve da história nacional.

Com o presidente morto, o vice doente e o presidente da Câ-
mara impedido, toma posse no Catete naquela noite o seguinte 
na linha de sucessão: o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. 
Em menos de uma semana, é a terceira pessoa na Presidência.

Segundo a Constituição da época, o vice-presidente da Re-
pública se torna automaticamente o presidente do Senado — 
uma espécie de cargo honorífi co. É por isso que quem aparece 
depois do presidente da Câmara na linha de sucessão não é o 
presidente do Senado, mas o vice da Casa.

No Palácio Monroe, os senadores apoiam o colega. Afi rma 
Lima Teixeira (PTB-BA):

Acervo Marechal Lott

O general Lott, responsável por frear os golpes de 
1955 e preservar a democracia

Chá de cadeira

— À frente do governo nesta hora grave da nacionalidade, o 
ilustre vice-presidente desta Casa certamente agirá com espírito 
conciliador, equilíbrio e bom senso para debelar esta crise sem 
derramamento de sangue.

O senador Kerginaldo Cavalcanti (PSP-RN) concorda:
— Penetramos nos umbrais da inconstitucionalidade quando 

da deposição branca do senhor Getúlio Vargas, que dela se livrou 
pelo suicídio. Vivemos o segundo episódio do drama político da 
inconstitucionalidade. É preciso salvar o regime e as instituições. 
Estou convencido de que o senhor Nereu Ramos, e somente 
ele, poderá conciliar os ânimos.

Carlos Luz não consegue desembarcar em Santos. Quando 
chega, o porto já está ocupado pelos soldados de Lott. A ideia 
da resistência cai por terra.

O contragolpe de 11 de novembro consegue abortar o golpe 
da UDN, de parte dos militares e do próprio Luz. A sanha, no 
entanto, continua. Os conspiradores começam a tramar o se-
gundo golpe (Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S).

Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos.
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Quatro passos para sua 
empresa aproveitar

a Black Friday

Quando lemos sobre 

a Black Friday é 

inevitável pensar nos 

grandes descontos 

oferecidos pelos lojistas 

aos consumidores 

e como é possível 

comprar vários itens 

no e-commerce a preços 

vantajosos

Contudo, não são apenas 
as pessoas que podem 
aproveitar a data. O 

período também é importante 
para as empresas que prestam 
serviços e vendem soluções 
para lojas virtuais. O mercado 
B2B online no Brasil está em 
alta e deve movimentar R$ 
2,04 trilhões neste ano, um 
aumento de 12,5% em relação 
à 2017, de acordo com esti-
mativa da E-Consulting. Para 
potencializar esses números, é 
essencial que as companhias se 
preparem para estes eventos. 
Confi ra algumas dicas: 

1 – Acrescente valor ao 

invés de simplesmente 

dar descontos

Oferecer produtos e serviços 
com o preço mais em conta 
é o que explica o sucesso da 
Black Friday aos consumido-
res. Contudo, essa lógica nem 
sempre é aplicada com êxito 
nas negociações entre empre-
sas. O preço segue como um 
tópico importante para a ava-
liação dos fornecedores, mas o 
cliente pode se interessar mais 
se a solução que ele adquirir 
tiver novas funcionalidades ou 
mais recursos que atendam a 
seus processos e facilitem seu 
trabalho durante o período de 
compras. 

2 – Esteja ao lado de seus 

parceiros

Durante as 24 horas de 
promoção, o tráfego nas lojas 
virtuais é intenso e exige que a 
empresa esteja preparada para 

atender todas as demandas. É 
uma ótima oportunidade para 
seus parceiros mostrarem que 
apoiam e valorizam o cresci-
mento de seus clientes. Deixe 
uma equipe de atendimento e 
suporte de prontidão caso o 
lojista tenha algum problema 
com a sua solução ou precise 
tirar dúvidas. Não deixe que ele 
tenha prejuízo por sua culpa 
e, principalmente, ofereça 
ferramentas que melhorem o 
negócio dele. 

3 – Planeje-se com 

antecedência 

Da mesma forma que uma 
loja virtual deve se prepa-
rar com antecedência para 
atender o volume de pedidos 
durante a Black Friday, um 
fornecedor de e-commerce 
também precisa se planejar 
se quiser aumentar seu fatu-
ramento por conta da data. 
Isso implica a necessidade 
de ter uma estratégia de 
vendas bem delineada antes 
dos empreendedores digitais 
buscarem fornecedores para 
potencializarem seus sites – 
afi nal, quanto mais preparado 
você estiver, mais vantagens 
irá ter diante da concorrência. 

4 – Anuncie e divulgue 

sua marca nos principais 

canais de comunicação 

Por fi m, é preciso divulgar 
e promover sua marca e seus 
serviços nos canais de comu-
nicação que seu público-alvo 
frequenta. Mostre as vantagens 
que sua empresa possui diante 
da concorrência e reforce o 
que ela pode fazer pela par-
ceira principalmente em um 
momento tão importante como 
a Black Friday. Para isso, um 
posicionamento nas redes so-
ciais é importante e a produção 
de vídeos em forma de tutorial 
facilita o entendimento dos 
potenciais clientes. 

(*) É fundador do site Black Friday 
de Verdade e sócio-diretor da Proxy 

Media Marketing Digital.

Francisco Cantão (*)

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

News@TI
Yesfurbe é a nova plataforma de compra/
venda e troca de smartphones

@Os smartphones atingiram uma relevância muito grande na vida 
dos consumidores. Porém, a crise econômica e a subida do dólar 

desaceleraram a venda de aparelhos novos: de acordo com dados do 
IDC, a venda de aparelhos cresceu 9,7% em 2017 em relação a 2016, 
mas representou uma queda de 12,5% em relação às vendas de 2014, 
o maior volume já registrado. De olho no potencial desse mercado, o 
Grupo PLL, rede de assistências técnicas autorizadas com mais de 13 
anos, 600 colaboradores e 40 mil celulares reparados por mês, criou 
a Yesfurbe (www.yesfurbe.com.br), empresa de comercialização e 
recondicionamento de smartphones novos e seminovos. A Yesfurbe 
é uma plataforma que opera com a venda de aparelhos seminovos 
refabricados e novos, compra de aparelhos seminovos e troca, por 
meio de seu portal de e-commerce, parceiros varejistas e de acordos 
de fornecimento com seguradoras. A rede de franquias Hashtec tam-
bém irá comercializar celulares seminovos refabricados pela Yesfurbe.

NCR anuncia aquisição da JetPay

@A NCR Corporation anuncia acordo defi nitivo para aquisição 
da JetPay (NASDAQ: JTPY), fornecedor de soluções de pro-

cessamento de pagamentos end-to-end e gerenciamento de capital 
humano com sede em Allentown, Pensilvânia. A transação será uma 
oferta em dinheiro de US$ 5,05 por ação da JetPay, o que represen-
ta um múltiplo de 2,9 vezes a previsão de receita de 2018, de US$ 
63,4 milhões. O preço de compra é de aproximadamente US$ 184 
milhões e será fi nanciado com uma combinação de caixa disponível e 
capacidade existente de acordo com a facilidade de crédito rotativo 
da NCR. A oferta já foi aprovada pelo conselho de administração das 
empresas (www.ncr.com).

Atento anuncia 1.640 vagas para operador 
de atendimento 

@NA Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e 
terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América 

Latina e uma das líderes mundiais em seu setor, anunciou nesta semana 
a abertura de 1.640 vagas de emprego para operador de atendimento 
em municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Em 
São Paulo, são 1.110 oportunidades, distribuídas nas seguintes cidades: 
São Paulo, capital (350 vagas), Guarulhos (150 vagas), Ribeirão Preto 
(200 vagas), Santos (80 vagas), São Bernardo do Campo (130 vagas) 
e São Caetano do Sul (200 vagas). A empresa busca ainda 430 profi s-
sionais no Rio de Janeiro (RJ) e 100 em Goiânia (GO). A Atento exige 
que o candidato tenha concluído o ensino médio e resida no município 
referente à vaga. A companhia também espera que eles tenham bom 
vocabulário, boa dicção, fl uência verbal, desenvoltura no relacionamento 
interpessoal, dinamismo, conhecimentos em informática e habilidade em 
digitação. Não é necessária experiência anterior. É possível secandidatar 
até o dia 4 de novembro enviando e-mail para recrutamento@atento.
com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes 
sociais: Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@
AtentoRecrutamento).

Eduardo Küpper (*)

Após passar por uma 
grave crise nos últimos 
anos, o país já dá sinais 

de recuperação e mostra que 
o pior está fi cando para trás. 
E neste cenário de retomada 
do crescimento, as startups 
consolidam a sua presença no 
mercado. 

Nesta última década, a turbu-
lência econômica no país exigiu 
muita inovação, necessidade 
de reinvenção, eficiência e 
criatividade para lidar com os 
problemas – justamente o que 
as startups têm de melhor.  

Com um perfi l mais resiliente, 
justamente porque lutam para 
viabilizar uma ideia, os empre-
endedores que investem no pró-
prio negócio têm um preparo 
muito maior, o que atrai mais capital. A tecnologia, que envolve 
o uso do smartphone, transformou a vida da população e abriu 
caminho para muitas aplicações no dia a dia.  Hoje, um software 
costuma ter funcionalidades excelentes a custos irrisórios, sem 
contar a capacidade de segmentação e efi ciência. 

A tempestade...

Os últimos anos no Brasil não foram fáceis. Em 2015 e 2016, 
por exemplo, o PIB (Produto Interno Bruto) recuou 3,5% nos 
dois anos. Em 2017, teve um ligeiro aumento de 1%, de acordo 
com dados do IBGE. Já os investimentos privados caíram para 
13,7% do PIB no levantamento de 2017, o menor índice desde 
2000, segundo estimativas do Cemec (Centro de Estudos do 
Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais). 

Em momentos de crise, as empresas precisam melhorar sua 
proposta de valor para os clientes, seja diminuindo os custos, 
lançando produtos mais atrativos ou oferecendo novos serviços. 
Do outro lado, a recessão preocupa os empresários, levando-os 
a cancelarem contratos, pausarem investimentos e reduzirem 
suas equipes. 

Evidentemente, as startups são afetadas pelo cenário econô-
mico, mas diferentemente das grandes corporações, aproveitam 
esses momentos para encontrar ótimas oportunidades. A entrada 
desses novos players ajuda a reduzir os custos, modifi cando 
mercados consolidados ou criando novos. A redução da força 
de trabalho, por exemplo, permite que elas possam contar com 
profi ssionais experientes que passam a estar disponíveis no 
mercado e com apetite de empreender. 

Mercado vê amadurecimento 
das startups após a crise

A sabedoria popular é infalível: depois da tempestade realmente vem a bonança. O cenário econômico 
do Brasil é um exemplo disso

Mas nem tudo é vantajoso. Durante um período de retração, é 
comum o encerramento de programas de incentivo à inovação 
e com a crise os consumidores tendem a fi car menos propensos 
ao consumo de novos produtos e serviços. Assim, é comum ver 
startups promissoras fecharem suas atividades do dia para a 
noite. Pesquisa realizada pelo Sebrae e pelo Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços indica que 30% das startups 
analisadas fecharam as portas no último ano. 

 

... e a bonança

Contudo, quando a economia começa a voltar a crescer, as 
sobreviventes saem na frente das demais. Elas se mantêm ati-
vas em seus mercados porque foram capazes mais efi cientes no 
emprego do capital que tinham em mãos. Quando a maré muda 
e novos recursos começam a entrar, o crescimento costuma ser 
bem mais expressivo do que a média do setor. 

Os fundos de private equity investiram R$ 15,2 bilhões em 2017, 
um aumento de 36% em relação ao ano anterior, de acordo com 
levantamento da Associação Brasileira de Private Equity e Venture 
Capital (Abvcap) – os números não citam os fundos globais. Os 
investimentos alavancaram os negócios de 175 empresas, o que 
signifi ca crescimento de 10,2%. 

Além disso, a Abvcap estima que as gestoras de private equity 
tenham R$ 30 bilhões para capitalizar empresas no Brasil, o que 
inclui novos fundos e outros já captados que ainda não esvazia-
ram o caixa. Uma das explicações é justamente a retomada do 
crescimento econômico, já que a expectativa é um crescimento 
de até 30% dos aportes no país até o fi m do ano. O fl uxo de capital 
para empresas oriundo de VCs e anjos segue o mesmo padrão.

As oportunidades de investimento atingem todos os estágios. 
Desde a fase inicial, com a criação da empresa, até a consolida-
ção em seu mercado de atuação. Dessa forma, basta alguns anos 
com um ciclo de crescimento acelerado para que a startup seja 
alçada à referência e, em alguns casos, extrapole suas funções 
e seu setor – sendo reconhecida até por quem não utiliza seus 
produtos e serviços. 

Companhias com alto teor de inovação no seu dia a dia e com-
petitividade são imprescindíveis para o ecossistema empresarial 
e para a economia em geral. Elas são o catalisador da renovação e 
criação de valor, e justamente por isso, são as que mais impactam, 
positivamente, o período de bonança e retomada econômica. 

(*) É MBA pela Wharton Business School e MA em Estudos Internacionais pelo 
The Lauder Institute, na Universidade da Pensilvânia e Co-fundador da Wharton 

Alumni Angels Brasil- whartonangels@nbpress.com

Muitos idosos manifestam interesse em permanecer em suas 
casas pelo maior tempo possível à medida que envelhecem. 
Como resultado, o mercado de assistência médica domiciliar 
(home healthcare) teve um enorme crescimento, com muitas 
empresas tentando aproveitar essa nova demanda. Atualmente 
existem mais de 300 mil aplicativos no mercado de “health tech”. 
Tendências tecnológicas como Internet das Coisas (IoT), vide-
oconferência e dispositivos vestíveis (wearables) estão sendo 
introduzidos para tornar o desejo de fi car em casa mais real. 

De acordo com a Gartner o mercado de wearables tem um 
crescimento anual estimado de 16,7% e pode atingir US$ 34 
bilhões em 2020. No Brasil a tendência se confi rma, mas ainda 
a passos lentos. Segundo um recente estudo do Grupo Technos, 
o consumo anual de relógios inteligentes do brasileiro ainda é 
quatro vezes menor do que a média mundial de consumo. Por 
outro lado, a aquisição de smartphones no Brasil é uma dos 
maiores do mundo e o país representa 4,4% de todo mercado 
global. Isso mostra uma aderência a tecnologias móveis, mas 
por enquanto restritas aos telefones inteligentes.

O papel dos dispositivos conectados foi novamente evidenciado 
com o lançamento do novo relógio inteligente da Apple. A versão 
mais recente do Apple Watch inclui novos recursos de saúde, 
como um acelerômetro e um giroscópio, que podem detectar 
quedas bruscas, e um sensor de frequência cardíaca que pode 
fazer um eletrocardiograma usando um novo aplicativo de ECG. 
Jeff Williams, diretor de operações da Apple, chamou o relógio 
de "um guardião inteligente para sua saúde".

Usando eletrodos e um sensor elétrico de frequência cardíaca, 
o Apple Watch Serie 4 permite que os usuários façam uma leitura 
de ECG diretamente de seus pulsos através do aplicativo de 
ECG. O aplicativo pode classifi car se o coração está batendo em 
um padrão normal ou se há sinais de fi brilação atrial. Todas as 
gravações são armazenadas no aplicativo Health em um arquivo 
que pode ser compartilhado com os médicos.

O recurso de detecção de queda usa um acelerômetro e 
um giroscópio, que mede até 32g de força, junto com alguns 
algoritmos personalizados, para identifi car quando ocorre uma 
queda brusca. “Ao analisar a trajetória do pulso e a aceleração 
do impacto, o relógio inteligente envia ao usuário um alerta após 
uma queda, que pode ser dispensado ou usado para iniciar uma 
chamada para o serviço de emergência”, segundo a empresa. 
“Se o Apple Watch sentir imobilidade por 60 segundos após a 

notifi cação, ele automaticamente chama o serviço de emergência 
e envia uma mensagem com a localização do usuário.”

Reduzir quedas e re-hospitalizações são o grande foco das 
empresas de saúde. Calcula-se que os gastos decorrentes de 
quedas e lesões relacionadas a quedas custem bilhões de dólares 
todos os anos e podem crescer para quase US$ 60 bilhões até 
2020, de acordo com o HUD.

Este não é o primeiro produto da Apple para o mercado de saú-
de. Em 2016 a empresa lançou a CareKit, uma rede de software 
que permitiu o monitoramento de condições médicas em casa 
com um iPhone. Muitas outras grandes empresas também estão 
entrando nesse mercado. Por exemplo, a varejista de produtos 
eletrônicos Best Buy adquiriu a GreatCall, uma empresa que 
desenvolve e vende smartphones, smartwatches, dispositivos 
de alerta médico e outras tecnologias de alto nível para apoiar 
e ampliar a independência de idosos. A Amazon também está 
explorando aplicativos nesse mercado por meio de seu disposi-
tivo Alexa. A companhia criou uma equipe dentro de sua divisão 
de assistente de voz Alexa chamada "saúde e bem-estar", que 
inclui mais de uma dúzia de pessoas.

Esses dispositivos conectados, sensores internos e os dados 
coletados permitem que os indivíduos mantenham suas vidas 
independentes com um risco muito menor. Hospitais, profi ssio-
nais e fabricantes de dispositivos para saúde utilizam a IoT para 
manter os pacientes conectados remotamente aos provedores 
e serviços de saúde. Ao rastrear os sinais vitais do paciente e 
os indicadores de seu estado de saúde através de dispositivos 
de saúde, é possível melhorar os resultados, permitindo que 
os prestadores atendam a mais pacientes, reduzam as visitas 
hospitalares e diminuam os custos gerais com a saúde. 

A ideia é simplifi car a gestão de saúde para que o usuário 
possa continuar vivendo uma vida normal em casa. Em segundo 
plano, os dispositivos compartilham as leituras com seguran-
ça, de modo que qualquer sinal de alerta possa ser captado 
e qualquer lembrete diário de medicação possa ser enviado 
proativamente aos pacientes. A tecnologia possibilita não só 
esse monitoramento como ajudar o usuário a ter uma vida mais 
saudável, aumentando a expectativa de vida da população.

 
(Fonte: Barrett Coakley é Gerente de Marketing de Produtos da ClickSoftware, 

líder no fornecimento de soluções para a gestão automatizada e otimização da 
força de trabalho e serviços em campo.

O impacto da IoT e Wearables na saúde
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Novembro de 2018. Dia de São Zacarias, São Galá-
cio, Santa Isabel, e Dia do Anjo Hahaiah, cuja virtude é a serenidade. Dia 

Nacional da Cultura, Dia da Ciência, Dia do Cinema Brasileiro e 

Dia do Técnico em Eletrônica. Hoje aniversaria o cantor e compositor 
Art Garfunkel, que chega aos 77 anos, o cantor Bryan Adams que nasceu 
em 1959, o cantor Marcelo D2 que chega aos 51 anos e o ator, compositor 
e guitarrista Kevin Jonas que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa discreta, tranqüila e 
muito espiritual. Tem sentimentos profundos e fortes, poder interior e 
muita disposição para explorar e experimentar o novo. Viagens e diversas 
oportunidades de mudanças podem levá-lo a conhecer lugares e pessoas 
novas trazendo uma grande transformação nos seus pontos de vista. É 
também um fl uente conversador, podendo ser locutor, escritor e conquistar 
riqueza e elevação pela atração que exerce no sexo oposto. Terá profundas 
paixões amorosas e possui uma forte disposição para as relações sexuais. 

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em 
que você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo 
correrá bem para você. Porem a água suja, escura e 
com detritos é um símbolo único de uma vida difícil, 
com problemas e obstáculos que terão de ser en-
frentados daqui para frente. Esteja preparado para 
eles. Água do mar também signifi ca difi culdades na 
vida. Água doce, facilidade. Cair na água limpa pode 
indicar novidades, surpresas agradáveis e se for na 
água suja, surpresas desagradáveis. Números de sorte: 
06, 22, 46, 56 e 86.

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

Esta segunda é o vigésimo sétimo dia da lunação . Lua em Libra desde às 07h02 da manhã torna o período estéril, 

incerto e descontínuo. Deve-se evitar cirurgia nessas horas desta segunda-feira, pois, pode-se não conseguir os 

resultados esperados ou ainda precisar refazê-la. Decisões importantes ou atividades para as quais esperamos 

desdobramentos futuros não devem ser iniciadas quando a Lua estiver fora de curso. Agora é hora de sair da roti-

na, de apostar no grande, de ousar. Devemos usar o positivismo para enfrentar os desafi os na noite desta segunda.
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O dia é de um bom astral e otimismo 
com a Lua entrando em Libra desde 
manhã. Mantenha a diplomacia e 
poderá obter bons lucros em as-
suntos de dinheiro, só depende de 
você. Pode melhorar seus ganhos e 
receber algum dinheiro a mais nesta 
semana. 98/398 – Vermelho.

A Lua em Libriana dá um forte 
entusiasmo no fi nal desta segunda. 
Estude ou aprenda algo e desenvol-
va-se melhor garantindo um futuro 
melhor. Apaixone-se pelo que faz e 
terá sucesso neste fi nal de ano. Cuide 
da aparência e satisfaça seu prazer na 
vida à dois. 53/253 – Branco.

Terá conhecimento de situação nova 
e chance de redefi nir direções. A Lua 
em Libra no começo do dia pode 
levá-lo a falar demais. As viagens 
serão de grande prazer e diversão 
no fi nal do mês com o Sol na casa 
sete. Procure gente alegre e animada 
e celebrar a vida. 78/378 – Amarelo. 

Com a Lua em Libra desde as sete da 
manhã poderá expandir negócios e 
agir para aumentar o salário ou subir 
de posto. Preparar-se antes de agir 
torna maior a chance de alcançar 
sucesso. Com a Lua em Sagitário é 
hora de sair da rotina, de apostar no 
grande, de ousar. 64/364 – Branco.

Muito otimismo e disposição neste 
começo de semana. A satisfação virá 
através da empolgação e da vaidade 
junto da família e da pessoa amada. 
Evite cometer extravagâncias ou 
atitudes que sufoquem as pessoas, 
querendo ser o dono da verdade e 
dar a última palavra. 40/340 – Cinza.

As confusões no trabalho também 
deverão ser resolvidas rapidamente, 
desde que deseje isso. Mantenha-se 
alerta às chances de uma conquista 
amorosa se estiver só. Se não estiver 
só é porque está apaixonado e irá 
curtir profundamente este senti-
mento. 89/789 – Verde.

Aproveite para realizar viagens cur-
tas, passeios e até fazer mudanças 
ou rever pessoa que estava afastada. 
Controle as emoções extremas que 
atrapalham os relacionamentos mais 
íntimos. Se já passou o aniversário 
poderá dar início a algo novo já 
preparado. 48/948 – Verde. 

Atue de modo ético e não perca a 
chance de fazer contatos com a Lua 
em Libra desde cedo. Conviva com 
gente alegre e animada que o ajude 
a celebrar a vida. Precisa cuidar 
das suas atividades fi nanceiras e 
encerrar tudo o que fi cou pendente.  
67/778 – Cinza.

Tumultos na vida afetiva como 
traições e situações conturbadas 
começam a fi car para trás. Mantenha-
se equilibrado nos relacionamentos, 
curtindo os bons momentos íntimos. 
Pode iniciar viagens longas ou ter-
minar o que preparou antes. 87/687 
– Branco.

Com a Lua em Libra, prepare-se para 
que uma situação que surgir nestes 
dias se fi que indefi nida até o fi nal 
do mês. E talvez algumas escolhas 
mudem de última hora pela empol-
gação. Uma boa nova irá melhorar 
as relações íntimas e sexuais neste 
início de semana. 77/677 – Verde.

Algo novo sempre chega para Peixes 
quando o Sol está em Escorpião 
como acontece agora. A crença na 
vida e nas pessoas se destaca nesta 
segunda com a Lua de manhã em 
Libra . Pode surgir uma paixão por 
algo ou alguém marcante em sua 
vida e duradoura. 17/617 – Branco.

Surge oportunidade de reconheci-
mento do seu talento profi ssional. O 
dia é propício para tratar e contrair 
casamento, iniciar ou continuar via-
gens longas com a Lua em seu signo.  
Precisa acreditar mais na felicidade 
íntima e no bom relacionamento 
social também. 55/355 – Azul.

Simpatias que funcionam
Esquentar o coração de alguém: Pegue um pouco 
de pimenta-malagueta e misture com azeite, dizendo 
várias vezes: “Vai-se embora frio, que a pimenta es-
quenta”. Deixe a pimenta curtindo no azeite, em um 
vidro com tampa, durante três semanas. Depois, dê 
a p imenta à pessoa fria e repita a frase mentalmente. 
Jogue todo o resto no lixo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Reduzir custos, melhorar 

a produtividade, oferecer 

maior variedade de 

produtos com preços 

menores e qualidade 

superior: está aí o sonho 

de muitas empresas ao 

redor do mundo

No caminho para atingi
-los de maneira rápida 
e efi ciente, muitas têm 

usado cada vez mais tecnologia 
para interligar toda a cadeia de 
produção e assim atingir seus 
objetivos, em um conceito que 
se tornou mais conhecido nos 
últimos tempos como “Indústria 
4.0”.

Na prática, além de realizar 
investimentos em produtos e 
serviços modernos, capazes de 
atender à demanda que a com-
panhia precisa, é necessário 
ter profi ssionais cada vez mais 
qualifi cados, aptos a entender o 
processo produtivo de maneira 
mais ampla, pensando em logís-
tica, clientes e fornecedores de 
maneira conjunta.

Trata-se de um verdadeiro 
desafi o, já que muitos países 
ainda possuem grande parte 
da mão-de-obra formada por 
profi ssionais focados no enten-
dimento exclusivo do controle 
de máquinas. Por outro lado, 
nos Estados Unidos e em mui-
tos locais da Ásia, como Japão, 
China, Taiwan e Coreia do Sul, 
o processo de formação de 
profi ssionais já é mais maduro, 
com investimento contínuo na 
modernização das estruturas 
industriais para manter a com-
petitividade em longo prazo, 
especialmente na indústria 
eletrônica e automotiva.

No Brasil, essa é uma rea-
lidade ainda distante, mas há 
setores que têm empreendido 
esforços para trabalhar nessa 
expansão, em especial os de 
autopeças, agronegócio e ali-
mentos e bebidas. Há ainda um 
movimento positivo da indústria 
e de instituições de ensino su-

perior e técnico no sentido de 
entender e implantar iniciativas 
voltadas para a Indústria 4.0.

Ao adotar esse conceito na 
prática, as consequências posi-
tivas poderão ser percebidas de 
maneira rápida e efi caz. No setor 
de autopeças especifi camente, 
a minimização de erros ao 
substituir processos humanos 
por dados integrados do chão 
de fábrica à esfera corporativa 
traz mais transparência, além 
de  aumentar a qualidade e pro-
dutividade ao permitir rastrear 
toda a operação – reduzindo a 
níveis extremamente baixos o 
envio de peças incorretas para 
os clientes, por exemplo. 

Isso é possível ao integrar 
o uso de Tecnologia da Infor-
mação com a Tecnologia da 
Operação, ou seja, deixando de 
usar planilhas para execução 
de ordens de produção para 
automatizar esse processo 
com softwares. Para alcançar 
com sucesso o caminho para a 
Indústria 4.0, sua implantação 
deve ser feita passo a passo, de 
maneira modular e escalável, 
oferecendo retorno de investi-
mento atrativo, servindo assim 
como incentivo para futuras 
instalações.

Diante de tantas vantagens 
a serem conquistadas, a rea-
lidade da base industrial no 
Brasil mostra que há um longo 
caminho a ser trilhado para 
atingirmos um nível de ma-
turidade expressivo. Além do 
treinamento de profi ssionais, 
é necessário que as lideranças 
da indústria sejam capazes de 
visualizar a importância desse 
tipo de investimento, passando 
a mensurar retornos fi nanceiros 
tangíveis no curto prazo. 

Com esse tipo de estratégia, 
será possível vencer e acelerar 
o desenvolvimento desse canal 
no País, ampliando a atuação 
das empresas e garantindo 
ainda mais oportunidade de 
competição no ambiente atual.

(*) - É gerente de marketing da 
Mitsubishi Electric do Brasil - 

(www.MitsubishiElectric.com).

Os desafi os da 
Indústria 4.0 no Brasil

Hélio Sugimura (*)

Henrique Carbonell (*)

Não é uma tendência. Essa 
realidade se cristaliza 
a cada ano que passa. 

Por isso que o varejo precisa 
internalizar essa multicanali-
dade para a gestão do negócio. 
Entretanto, é necessário que 
os empresários do setor - seja 
de pequeno, médio ou mesmo 
grande porte - entendam o 
que signifi ca ser omnichannel. 
A palavra vem do latim omni, 
que signifi ca tudo, e do inglês 
channel, que pode ser traduzido 
como canal. 

Ou seja, integração de todos 
os canais. O cliente não espe-
ra mais. Ele está conectado 
integralmente. Tendo isso em 
mente, a gestão do varejo em 
todas as suas naturezas, seja 
ela financeira, operacional, 
marketing, equipe ou produto, 
passa por essa readaptação da 
integralidade dos canais. Para 
isso ocorrer, se faz necessário 
que o varejista esteja atento em 
como gerir multicanais. 

Integração de estoque nas 
diferentes plataformas virtuais 
e lojas físicas. Gerir operações 
logísticas. Consolidar informa-
ções comerciais e fi nanceiras 
em um só sistema para que 
tenha os indicadores para toma-
das de decisão em um só local.

Não é tarefa fácil ser omni-
channel quando falamos de um 
universo repleto de grandes 
quantidades de informações. 

Por que a gestão do varejo 
passa pelo omnichannel?

O consumidor já é omnichannel. A evolução dos meios tecnológicos e a mudança dos hábitos de 
consumo criaram uma nova forma de relacionamento entre marcas e usuários

o omnichannel nasce a partir da 
gestão fi nanceira efi ciente, que 
compreende o perfi l daquele 
usuário no aspecto de suas 
fi nanças e do marketing para 
entregar o melhor que ele pode 
querer no ato da compra.

A compreensão do varejo do 
cliente omnichannel fará com 
que este se relacione com mais 
intimidade com a sua marca e 
anseie em ter o seu produto. 
A disposição a pagar aumenta, 
uma vez que ele entende que 
as transformações de seus há-
bitos de consumo estão sendo 
minimamente acompanhados 
ou até mesmo superados. A 
omnicanalidade é a busca por 
conveniência e novas formas de 
interação com as lojas.

Por isso que a gestão do vare-
jo, a despeito do seu porte, se 
faz por meio da tecnologia para 
atingir esse patamar. Ao mesmo 
tempo que é desafi ador, é tam-
bém extremamente acessível. 
Com o uso das ferramentas 
certas e suas customizações, 
é possível obter resultados 
fantásticos a custo baixo. 

O que você está esperando 
para transformar a gestão da 
sua loja em omnichannel? O 
consumidor não espera - e pede 
passagem.

(*) - É sócio-fundador da Finanças 
360º, especializada em sistema de 
gestão fi nanceira com conciliação 

automática de vendas por cartão para 
o pequeno e médio varejo

(www.fi nancas360.com.br).

Por isso é necessário utilizar a 
tecnologia a favor. Na era da co-
nectividade, as soluções tecno-
lógicas desempenham um papel 
fundamental no colhimento e 
na análise desses dados. Nesse 
ponto, a evolução representa 
alta oferta a baixo custo.

Cada vez mais temos opções 
no mercado que oferecem 
soluções acessíveis e fl exíveis 
a esse público, sobretudo para 
o pequeno varejista. Este deve 
fugir de plataformas de gestão 
empresarial (ERPs) comple-
xos, antiquados e que geram 
pouco ganho de efi ciência ope-
racional. Com o crescimento 
da computação em nuvem, é 
possível encontrar, em dife-
rentes empresas, recursos que 
resolvam especifi camente a sua 
dor em determinado problema. 
As startups são ótimas opções 
para isso por serem fl exíveis e 

com baixo custo.
Além disso, compreender o 

real desejo do seu consumidor 
- o que ele quer, quando quer 
e de que forma - também se faz 
necessário para construir uma 
gestão omnichannel. Antecipar 
os seus anseios é fi delizar e 
valorizar o cliente. Segundo a 
IDC Retail Insights, consumido-
res omnichannel gastam entre 
15% e 20% a mais do que os 
convencionais. Isso demanda 
que o varejista cada vez mais 
dê atenção à sua presença na 
integralidade dos canais.

Outro ponto importante: o 
consumidor tem por hábito 
parcelar suas compras. Cada 
vez que isso acontece, é uma 
nova oportunidade de abor-
dá-lo de forma diferenciada, 
entendendo atitudes e com-
preendendo seus sinais para 
oferecer o produto certo. Aqui 

Preocupação
Está preocupado? Pensa constantemente 

nos problemas que possam surgir? Isso 
acontece porque você se está a identifi car 
com a sua mente, que se projeta numa 
situação imaginária futura e dá origem ao 
medo. Não existe nenhuma maneira de en-
frentar essa situação porque ela não existe. 
É um fantasma mental. Para parar com 

essa insensatez que corrói a saúde e a vida, 
basta que reconheça o momento presente. 
Concentre-se na sua respiração. Sinta o ar 
a entrar e a sair do seu corpo. Sinta o seu 
campo de energia interior. Tudo aquilo com 
que você terá de lidar e que terá de enfren-
tar, na vida real - por oposição a projeções 
imaginárias da mente -, é este momento. 
Pergunte a si próprio que “problema” tem 

neste momento, não no ano que vem, não 
amanhã ou daqui a cinco minutos. Que há 
de errado com este momento? Você pode-
rá sempre enfrentar o Agora, mas nunca 
poderá enfrentar o futuro - nem tem de o 
fazer. A resposta, a força, a ação correta ou 
o recurso estarão presentes quando você 
precisar deles, e não antes nem depois.

Eckhart Tolle
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INICÍO A COLUNA comentando a atitude do apresentador 
Fábio Porchat, que pediu demissão na Record TV para ser rea-
dmitido com salário maior. A repercussão dessa atitude pegou 
muito mal deixando alhumas pessoas magoadas.

TANTO É VERDADE QUE O VICE-PRESIDENTE DA 

ÁREA ARTÍSTICA DA RECORD, Marcelo Silva, tem enrolado 
Porchat, que tentou marcar uma reunião com o executivo há 
duas semanas mas não conseguiu. Silva não tem tido espaço na 
agenda, sequer para atender aos telefonemas do apresentador.

MARCELO SILVA SE SENTE TRAÍDO porque porque 
vinha acenando a Porchat que atenderia algumas de suas rei-
vindicações, como aumento de verba de produção e um novo 
cenário para o programa em 2019. Porchat não esperou as 
coisas acontecerem.

NA OPORTUNIDADE, MARCELO SILVA enfatizou que só 
não abriria mão do poder de veto a entrevistados e da censura 
a palavrões e quadros considerados de mau gosto. A Record 
TV, por seu lado, não se manifestou ofi cialmente, mas está em 
negociação para substituir Porchat o ano que vem.

ALGOZ HABITUAL DO ‘VÍDEO SHOW’, o ‘Balanço Geral’ 
na Record TV conseguiu um fato histórico na sexta-feira (26). 
No ar desde 20 de agosto de 2012, o noticiário comandado por 
Reinaldo Gottino bateu a Globo pela primeira vez durante toda 
sua exibição.

DAS 12H ÀS 15H, A RECORD MARCOU 10.0 PONTOS 

DE MÉDIA, contra 9.8 da Globo e 8.1 do SBT. A maior diferença 
foi registrada durante o quadro ‘A Hora da Venenosa’’, entre às 
14h30 e 15h, com as fofocas de Fabíola Reipert marcando 12.2 
pontos, ante 8,9 de Chaves e 7.8 do ‘Vídeo Show’.

‘AMOR&SEXO’, DA GLOBO, DESGASTADO E BOI-

COTADO por partidários do presidente eleito Jair Messias 
Bolsonaro, o programa passa pelo seu pior momento. Na 11ª 
temporada, a atração comandada por Fernanda Lima acumula 
desempenhos vexatório em várias metrópoles brasileiras. A 
audiência caiu quase 70% em dois anos na média nacional. 

O PROBLEMA MAIOR SE DEU EM VIRTUDE DA 

APRESENTADORA, Fernanda Lima, levar assuntos críticos 
á disputa eleitoral para presidente e com isso a reação geral 
acabou infl uenciado na audiência do programa.

A RECORD NEWS VEM SUBINDO GRADATIVAMENTE 
de audiência. Com programas diversifi cados, a emissora vem 
apresentando uma boa opção para os telespectadores inclusive 
com suas reprises do Jornal da Record, entre outras.

Frase Final: Só o Amor Constrói.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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As crianças são acompanhadas periodicamente por pedia-
tras, que orientam os pais sobre a importância de manter 
a vacinação em dia. Na terceira idade a vacinação também 

é uma preocupação e os idosos são alvo de campanhas e devem 
tomar determinadas vacinas, como a da gripe, que precisa ser 
aplicada todos os anos. 

No entanto, há uma faixa etária que não se preocupa muito 
com a imunização: os adolescentes. “Nessa idade eles vão menos 
ao médico e muitos jovens e seus familiares ainda desconhecem 
os riscos de algumas doenças que acometem especialmente esse 
público”, ressalta o infectologista da Unimed Laboratório, Jaime 
Rocha.

Manter os cuidados básicos de saúde é fundamental para evi-
tar problemas futuros e isso inclui uma imunização adequada. 
“Campanhas nacionais de imunização são necessárias para atu-
alizar o calendário de vacinas dos adolescentes, mas também é 
primordial que as pessoas se conscientizem e busquem manter 
esse calendário em dia”, alerta o médico.

Esse ano o Ministério da Saúde lançou uma campanha publici-
tária para vacinar meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 
anos contra o HPV. A prevalência estimada do HPV no Brasil, na 
faixa etária de 16 a 25 anos, é de 54,3%. Os dados da pesquisa 
mostram que 37,6% dos participantes apresentaram HPV de alto 
risco para o desenvolvimento de câncer. 

A adolescência, dos 10 aos 19 anos, é uma fase de amadure-
cimento, um período de transição no desenvolvimento físico e 
psicológico em que o ser humano deixa de ser criança e entra na 
fase adulta. “Para cada fase da vida existem cuidados específi cos 
para manter a saúde e na adolescência não poderia ser diferente. 

Os pais têm um importante papel e são responsáveis por orientar 
os fi lhos e garantir a imunização correta também na juventude”. 

Vacinas que devem ser tomadas na adolescência
 1) Tríplice viral (VTV, MMR) - Protege contra rubéola, 

caxumba e sarampo. São necessárias duas doses a partir de 
um ano de idade, com intervalo de 30 dias entre elas. Até 
12 anos de idade pode ser usada a tetraviral, que também 
protege contra a varicela para o grupo vulnerável;

 2) Hepatites A, B e A + B - São importantes para quem 
não foi vacinado na infância. Hepatite A – duas doses, com 
intervalo de seis meses. Hepatite B – três doses, sendo a 
segunda 30 dias após a primeira e a terceira, seis meses 
depois da primeira dose. Hepatite A+B – abaixo de 16 anos 
são duas doses, com intervalo de seis meses; acima de 16 
anos, três doses, sendo a segunda 30 dias após a primeira 
e a terceira, seis meses depois da primeira dose;

Adolescente também 
precisa se vacinar

“Para cada fase da vida existem cuidados específi cos para manter a saúde e na adolescência não poderia 
ser diferente. Os pais têm um importante papel e são responsáveis por orientar os fi lhos e garantir a 
imunização correta também na juventude.”

 3) HPV (Papiloma Vírus Humano) - Sua efi cácia está 
comprovada na redução do câncer de colo de útero, pênis, 
anal e orofaringe. A vacina quadrivalente (VLPS tipos 6, 
11, 16 e 18) é aplicada em três doses. O PNI (Programa 
Nacional de Imunizações) adotou duas doses, disponibi-
lizadas para meninas de 9 a 14 anos e meninos dos 11 aos 
14 anos;

 4) Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa: 

difteria, tétano e coqueluche) ou dTpa-IPV associada 

à poliomielite - Esta vacina é importante para proteção 
individual e para a redução da transmissão da bactéria 
Bordetella pertussis para suscetíveis de alto risco como 
os lactentes. Quem tem esquema completo na infância 
faz um reforço da dTpa com 11 anos de idade. Quando o 
esquema é incompleto, são aplicadas uma dose de dTpa e 
uma ou duas doses de dT, para totalizar três doses contra 
o tétano;

 5) Varicela (catapora) - A varicela é uma patologia apa-
rentemente benigna, mas que evolui com quadro clínico 
mais severo em adolescentes e adultos. As complicações 
mais temíveis são pneumonia, artrite, encefalite, pericar-
dite, hepatite e evolução para sepses. Em grávidas pode 
ocorrer a síndrome da varicela congênita. Os adolescentes 
que não tiveram varicela e não foram vacinados devem 
receber duas doses da vacina. Para menores de 13 anos 
o intervalo é de três meses e a partir desta idade é de um 
a dois meses;

 6) Meningite meningocócica conjugada ACW135Y - A 
meningite causada pelo meningococo tem um pico de 
incidência em lactentes e também na adolescência. A 
prevalência de cada tipo depende da estação do ano, da 
localidade, da faixa etária e outras variáveis. Para os não 
vacinados na infância são aplicadas duas doses da vacina 
ACWY com intervalo de cinco anos. Para os vacinados é 
necessário um reforço aos 11 anos de idade ou cinco anos 
após a última dose. O PNI disponibiliza a vacina meningo-
cócica tipo C aos adolescentes entre 11 e 13 anos de idade;

 7) Meningite meningocócica tipo B - São aplicadas duas 
doses com intervalo de um a dois meses entre elas para 
adolescentes não vacinados na infância;

 8) Febre amarela - Para os não vacinados anteriormente, 
uma dose para residentes ou viajantes para áreas de risco. 
Pode também ser recomendada para atender a exigências 
sanitárias de algumas viagens internacionais. É importante 
vacinar até 10 dias antes da viagem.

Fonte e mais informações: (www.unimedlab.com.br).
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Descubra cinco destinos para 
viagens ‘sensoriais’

Já pensou em escolher sua próxima 
viagem se baseando em um dos cinco 
sentidos? Separamos um roteiro no 
qual a descoberta da riqueza de um 
céu estrelado e a experiência de tocar 
milhares de medusas em uma baía das 
Filipinas ganham novas perspectivas. 
Confi ra cinco destinos para começar a 
pensar de modo sensorial.
 1) Tato: nadar com medusas que não 

machucam na lagoa de Sohoton, 
nas Filipinas - Na região do Surigão 
do Norte existe uma ilha pouco 
conhecida, Bucas Grande, que, 
além do mar cristalino, reserva 
praias branquíssimas e oferece 
uma experiência única: nadar em 
meio às águas-vivas sem o risco 
de se ferir. Essas espécies raras 
de animais marinhos vivem nesse 
paraíso tropical, com cavernas, 
lagos, cascatas e onde se pode 
chegar alugando barcos ou canoas. 
Informações: (www.bucasgran-
deisland.com).

 2) Visão: observar as estrelas em 
São Pedro de Atacama, no Chile 
- Graças à altitude (mais de 2 mil 
metros), ao céu escuro e à baixa 
poluição atmosférica, este é um 
dos melhores lugares no mundo 
para assistir a esse espetáculo 
dos céus. Mesmo sem potentes 
telescópios, é possível observar 
planetas e constelações que dão 
vida a um show astronômico difícil 
até de imaginar. É possível também 
visitar o “Alma”, maior complexo 
astronômico do mundo, bem como 
o San Pedro de Atacama Celestial 
Explorations, observatório públi-
co onde se pode reservar tours 
e equipamentos. Informações: 
(www.spaceobs.com).

 3) Paladar: experimentar os melho-
res charutos cubanos em Viñales, 

Cuba - O charuto é uma parte 
relevante da cultura cubana, e 
o melhor modo para conhecê-lo 
é passar alguns dias na região 
de Viñales, a 180 quilômetros 
de Havana. Graças a um terreno 
particularmente fértil, nessa zona 
proliferam plantações de tabaco, 
todas visitáveis gratuitamente. 
Informações: (www.discover-vi-
nales.com).

 4) Olfato: respirar o ar mais limpo 
do mundo em Whitehorse, Cana-
dá - Segundo o livro dos recordes, 
o “Guinness”, essa é a cidade 
com o menor índice de poluição 
atmosférica no mundo. Para a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é o centro com o ar mais 
limpo. Em Whitehorse, na região 
de Yukon, além do prazer do olfato, 
a dica é fazer trekking nos bosques 

que circundam a cidade e visitar 
o rio Yukon. Informações: (www.
whitehorse.ca).

 5) Audição: escutar os cantos re-
ligiosos budistas no Festival de 
Paro, no Butão - A cada primavera, 
a cidade recebe o Tshechu, um dos 
festivais budistas mais importan-
tes do país, criado em 1600 para 
consagrar o Dzong, um edifício que 
hospeda o mosteiro local. Durante 
os cinco dias de festival, todas as 
ruas são invadidas pelo som de 
trombetas, cravos, fl autas e can-
tos populares, que acompanham 
danças em roupas tradicionais. 
Essa mistura de sons cria uma 
relação entre a dimensão terrena 
e a espiritual, aspecto fundamental 
desse país que já foi considerado o 
mais feliz do mundo. Informações: 
(www.bhutan.travel/) - (ANSA).
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O câncer de próstata é a neo-
plasia mais comum e a segunda 
maior causa de morte entre os 
homens brasileiros. Só neste 
ano, são estimados, segundo 
o INCA (Instituto Nacional do 
Câncer), cerca de 68 mil casos 
novos. Apesar das importantes 
conquistas terapêuticas dos 
últimos anos, de acordo com 
a Sociedade Brasileira de Uro-
logia aproximadamente 25% 
dos pacientes com câncer de 
próstata ainda morrem devido 
à doença.

Diante deste cenário o diag-
nóstico, acompanhamento e o 
tratamento adequado são as 
medidas de prevenção mais 
assertivas. De acordo com o Dr. 
Carlo Passerotti, Coordenador 
do Centro Especializado em 
Urologia do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, tais condutas 
podem proporcionar mais de 
90% de cura da doença e que 
homens diagnosticados com 
câncer de próstata em estágios 
iniciais possam terminar o tra-
tamento mantendo a potência 
e a continência urinária.

“O diagnóstico precoce asso-
ciado aos avanços tecnológicos, 
que permitem cirurgias menos 
invasivas, como os procedi-
mentos robóticos, auxiliam 
com altas chances de cura e 
proporcionam mais qualidade 
de vida aos pacientes após os 
procedimentos” diz o Dr. Pas-
serotti. A partir dos 50 anos os 

homens, devem procurar seu 
médico de confi ança e realizar 
o rastreamento do câncer de 
próstata por meio dos exames 
de toque retal associado ao 
exame da dosagem do antígeno 
prostático específi co (PSA, na 
sigla em inglês) no sangue. 

Nos casos suspeitos, é indica-
da a realização da ressonância 
magnética e da biópsia pros-
tática. Estudos mostram que 
homens da raça negra têm risco 
60% maior de desenvolver a 
doença e a mortalidade nesta 
população é três vezes maior 
que em homens brancos e ama-
relos. A hereditariedade é um 
dos principais fatores de risco 
para o desenvolvimento do cân-
cer de próstata. Homens cujos 
parentes de primeiro grau (pai 
ou irmãos) diagnosticados com 
câncer de próstata têm o dobro 
de chances de desenvolverem 
a doença. 

Portanto, homens negros e 
aqueles com histórico familiar 
devem começar o rastreamen-
to aos 40 anos. O especialista 
também ressalta que apenas 
20% dos tumores de próstata 
são casos avançados da doença 
e que apresentam metástases, 
quando o câncer atinge outras 
regiões do organismo, dife-
rentes do órgão que originou 
a doença.

Fonte e mais informações: 
(www.hospitaloswaldocruz.
org.br).

Diagnóstico precoce 
aumenta a chance de cura 

do câncer de próstata

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Observar as estrelas em São Pedro de Atacama, no Chile - Graças à altitude

e à baixa poluição atmosférica, este é um dos melhores lugares no

mundo para assistir a esse espetáculo dos céus.



Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Tania Regina de Luca – Unesp – Pesquisado-
ra, editora, professora e demais títulos envolvendo 
dignos temas de nosso passado, Tania nos oferece 

uma magna imagem de uma época, presumidamente obscura, 
em termos de difusão de cultura e arte. Lastreou seu trabalho 
na publicação “A Ilustração”, revista quinzenal, editada em 
Paris, voltada quase que especifi camente aos leitores lisboetas e 
brasileiros. Um gostoso e charmoso passeio pela “Belle Époque”, 
contudo, importante ressaltar e difícil imaginar, a celeridade 
das informações numa época sem as nossas parafernálias co-
municativas. Empolgante.

A Ilustração (1884-1892): 
Circulação de textos e imagens 
entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro

Eduardo Marcial Ferreira Jardim – Ma-
ckenzie – Este importante manancial jurídico tribu-
tário, tem a fi nalidade de embasar decisões, evitar 
eventuais deslizes com inesperadas consequências 
econômicas e fi nanceiras. Absolutamente atualizada, 
pode ser lida por leigos e deve ser, por profi ssionais 
do direito e administração. O mestre é bastante 

abrangente ao desfi lar toda sua ampla experiência. Muito útil.

Compendium de Direito Tributário

Cléo Busatto – Fê (Ilustr) – CLB – Sempre 
dedicada à literatura, seja juvenil ou para crianças, 
Cléo busca incansavelmente, além da beleza à qual 
se esmera, boas estórias que carreguem âmagos 
exemplares. Nesta obra, compilou alguns contos 
folclóricos, pouco ou nada conhecidos, de sete países, 

inclusive do Brasil. Suas páginas ricamente ilustradas, comple-
tam o profundo e extenso trabalho. Para garotada alfabetizada, 
ou com pais leitores e contadores de histórias. Gostoso.

Histórias que eu Gosto de Contar

James N. Green – Civilização Brasileira – Uma 
detalhada biografi a do militante ativista na luta arma-
da contra a ditadura militar, instalada no Brasil em 
1964. Dentre tantos feitos, foi o primeiro candidato a 

deputado estadual a declarar-se gay. Sua vida, nada monótona, 
é retratada em páginas fl uidas, impactantes. Belíssima, justa e 
apropriada homenagem.

Revolucionário e Gay: A vida extraordinária 
de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela 
democracia, diversidade e inclusão

Maria Luiza D’Orey Lacerda Soares – 
Scortecci – Uma compilação de alguns projetos 
paisagísticos de Lina e outros renomados artistas 
fazem desta admirável obra uma fonte deliciosa de 
conhecimentos arquitetônicos e muita inspiração. 

Jardins maravilhosos saltam aos olhos do leitor extasiado, pela 
profusão de cores e variedades de plantas e paisagens, verda-
deiramente cinematográfi cas. Edição totalmente em idioma 
francês, contudo as fotos “falam” por si. Encantador.

Jardim da casa do Jardim de 
Cristal: Projetos de Lina Bo Bardi

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

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

agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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O pretendente: LUÍS GUILHERME STELLA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 03/09/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ayrton Marin Stella e de Maria Inês José Stella. A pretendente: 
VIVIAN BARREIRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Barreira e de Cleide Murari Barreira.

O pretendente: GABRIEL DECHICHI BARBAR, solteiro, profi ssão engenheiro software, 
nascido em Uberlândia - MG, no dia 27/02/1966, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joseph Salem Barbar e de Paula Dechichi. A pretendente: 
PAULA STORTI PIZZOTTI, solteira, profi ssão advogada, nascida em Uberlândia - MG, 
no dia 12/12/1992, residente e domiciliada em Uberlândia - MG, fi lha de Ronaldo Nunes 
Pizzotti e de Maristela Storti Pizzotti.

O pretendente: VINÍCIUS RIBEIRO MARQUES, solteiro, profi ssão analista de 
investimentos, nascido em Niterói - RJ, no dia 04/08/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de David José da Silva Marques e de Maria Celeste 
Ramos Ribeiro Marques. A pretendente: ANA MÓNICA DIAS FILIPE GONÇALVES, 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Portugal, no dia 18/05/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Fernando Filipe Gonçalves 
e de Matia Antónia da Silva Dias Gonçalves.

O pretendente: FLÁVIO MAZIERO NOGAROTO, solteiro, profi ssão piloto de avião, 
nascido em Penápolis - SP, no dia 31/05/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hugo Nogaroto Filho e de Regina Célia Maziero Nogaroto. A 
pretendente: THABATA SIMÕES FROIO, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Ibiúna - SP, no dia 30/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adailton Ribeiro Froio e de Maria Aparecida de Souza Simões.

O pretendente: FLORIAN ABFALTER, solteiro, profi ssão bancário, nascido na 
Alemanha, no dia 01/09/1981, residente e domiciliado em Vila Nova Conceição, SP, 
fi lho de Peter Abfalter e de Marianne Abfalter. A pretendente: OENHA MARSELE DE 
OLIVEIRA MEDEIROS CERQUEIRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Nova 
Iguaçu - RJ, no dia 05/09/1978, residente e domiciliada em Vila Nova Conceição, SP, 
fi lha de Jones Bechara Cerqueira e de Maria da Penha de Oliveira Medeiros.

O pretendente: DANIEL DUTRA DE CARVALHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/10/1975, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
SP, fi lho de Tales de Carvalho e de Gabriela Maria Dutra de Carvalho. A pretendente: 
JULIANA DAMIANI DA SILVA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Florianópolis 
- SC, no dia 04/07/1977, residente e domiciliada no Itaim Bibi, SP, fi lha de José Cabral 
da Silva Junior e de Sylvia Teresinha Damiani da Silva.

O pretendente: ARTHUR HILGENDORFF NICOLI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/09/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fabrizio Nicoli e de Lana Hilgendorff  Nicoli. A pretendente: 
NATHALIA MIGUEL CEZAR, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 15/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Cezar e de Sandra Regina Abreu Miguel Cezar.

O pretendente: CAMILO FLAMARION DO PRADO WITTICA, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em Presidente Bernardes - SP, no dia 12/01/1976, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reynould Wittica e de Maria Julia do Prado Wittica. 
A pretendente: MARCELA ALVES GRAZIANO, solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em Campinas - SP, no dia 24/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Graziano Neto e de Lúcia Helena Alves Justo Graziano.

O pretendente: FILIPE SIMÃO CETARA BERTI, solteiro, profi ssão engenheiro da computação, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Berti e de Magda Cetara Berti. O pretendente: LUCAS 
BELLO MARKARIAN DE SIQUEIRA, solteiro, profi ssão designer, nascida em Osasco - SP, 
no dia 01/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anderson 
Tadeu Markarian de Siqueira e de Elceli dos Santos Bello Siqueira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: fi scal de terminal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson Romualdo da Silva e de Maria Edivania 
de Almeida Silva. A pretendente: GISLAINE CRISTO AZEVEDO DA SILVA, profi ssão: 
desempregada, estado civil: solteira, naturalidade: Jandira - SP, data-nascimento: 
28/11/1996, residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, fi lha de Gelson Ferreira da 
Silva e de Giovana Cristo Oliveira Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GLEISON ICARO MOREIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Nova Soure - BA, no dia 12/08/1998, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joilson Araujo dos Santos e de Nivia Maria dos Santos 
Moreira Araujo. A pretendente: MAYSA MEDINA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Pinheiro - ES, no dia 08/03/1997, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos de Jesus Costa e de Lucinalva Silva Medina.

O pretendente: FILIPE FEREZIM, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia 01/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hildo Ferezim Junior e de Luzia Ilaudia Pinheiro de Queiroz 
Ferezim. A pretendente: TATIANE DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
securitária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 30/01/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elio Gonçalves Souza e de Maria 
Aparecida da Silva Souza.

A pretendente: CASSIANA APARECIDA JOSÉ, estado civil solteira, profi ssão segurança, 
nascida em Lavras - MG, no dia 31/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antônio José e de Eni Fortunato José. A pretendente: TUANI 
NUNES FLORIANO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida nesta Capital, 
Pari - SP, no dia 11/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Roberto Floriano e de Adriana Lapa Nunes Floriano.

O pretendente: THIAGO XAVIER DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão monitorador, 
nascido em Paulista - PE, no dia 24/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Xavier da Silva e de Gilvanete Maria da Silva. A pretendente: 
MARILÉA RODRIGUES SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica em saúde bucal, 
nascida em Ubaitaba - BA, no dia 15/11/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdivino Santo Silva e de Maria das Graças de Jesus Rodrigues.

O pretendente: HERMINIO PEREIRA DE JESUS NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 10/08/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erinaldo Pereira de Jesus e de Daisy Pereira 
de Jesus. A pretendente: EDINA MARQUES LOPES, estado civil divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida em Poções - BA, no dia 14/09/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Lopes e de Jandira Maria Marques.

O pretendente: FELIPE PALUMBO GELME, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 29/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Sergio Gelme e de Clara Palumbo Gelme. A 
pretendente: LENÍZIA DE ABREU FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em Itaúna - MG, no dia 14/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Soares Ferreira e de Maria José de Abreu Ferreira.

O pretendente: ALEXANDRE DE BRITTO, estado civil solteiro, profi ssão policial civil, nascido 
nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 12/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wanderley de Britto e de Sueli Aparecida de Britto. A pretendente: 
ANDREA REGINA OPPERMAM, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida nesta 
Capital, Vila Prudente - SP, no dia 31/05/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio Garcia Oppermam e de Vera Lucia Villa Oppermam.

O pretendente: GUILHERME BUENO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de tecnologia, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 06/10/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto da Silva e de Elisete 
de Fátima Bueno Silva. A pretendente: MARINA MORAES DI LUCCA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 26/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Di Lucca 
e de Monica Moraes Di Lucca.

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036424-64.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WAGNER 
PIMENTA PALUMBO, CPF 006.020.958-59, que AMC -SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.742,51 (30/06/2013), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo a mensalidades não 
pagas. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia supra, devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Fica 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

42ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0130354-90.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ LUIS TIRADENTES 
JUNIOR, CPF 398.091.023-72 e RG 221243-14-SSP/AM, que TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de 
R$11.843,31 (valor em Fev/2012), oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado 
entre as partes em 04/01/2010 e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue ou, 
reconheça 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 advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VC – Reg. S. M. Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001902-
68.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) CAIO DE BIANCHI, Brasileiro, CPF 357.610.118-75. Com endereço à Rua Bras Ferreira da 
Silva, 431, casa 02, Vila Aparecida, CEP 08020-150, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: Cobrança da quantia 
R$ 12.276,95 de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o valor supra devidamente corrigido, e não havendo pagamento nem a interposição de 
embargos, no prazo legal, constituir-se a pleno direito em titulo executivo judicial, nos termos do art 701,§ 
2º NCPC, acrescido de custas e verba honorária fixada em 0,5% do débito indicado. Sendo efetuado o 
pagamento o tornará isento das custas processuais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2018. 

O pretendente: NIVIO CADORIN, solteiro, profi ssão professor, nascido em Nova Padua - 
RS, no dia 17/05/1970, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Umberto Cadorin e de Anunciata Pilatti Cadorin. A pretendente: LAURA SCARPARO 
CALDO TEIXEIRA, divorciada, profi ssão professora, nascida em Ribeirão Preto - SP, 
no dia 18/09/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lucas Teixeira 
Filho e de Marina Scarparo Caldo Teixeira.

O pretendente: RENATO GIRALDI DE MELO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1981, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Lima de Melo e de Maria José Giraldi 
de Melo. A pretendente: GIOVANA BALDISSERA, solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em Novo Hamburgo - RS, no dia 20/02/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romeu José Baldissera e de Maria Janete 
Soligo Baldissera.

O pretendente: ARMANDO CHIMENTI NETO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 03/11/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Armando Chimenti Filho e de Marisa Marcondes Ferreira Chimenti. A 
pretendente: MARIA DA PENHA NARA, divorciada, profi ssão autônoma, nascida em 
Mantena - MG, no dia 22/12/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Samuel Pereira e de Ana Nara de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PAYZOS FIACADOR, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Fiacador e de Sofi a Aparecida Payzos 
Fiacador. A pretendente: ANA CAROLINA SILVA VOLPE, divorciada, profi ssão 
analista de sistemas, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens José Volpe e de Elizabete 
Natanael da Silva.

O pretendente: GUSTAVO SOARES GUAJARDO MONRROY, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/11/1982, residente e domiciliado no 
Itaim Bibi, SP, fi lho de José Manuel Guajardo Monrroy e de Aparecida Maria Soares 
Guajardo Monrroy. A pretendente: JULIANA RASCALHA CASADEI, solteira, 
profi ssão coordenadora de escola, nascida em Santo André - SP, no dia 10/12/1986, 
residente e domiciliada no Itaim Bibi, SP, fi lha de Carlos Alberto Casadei e de Silmara 
Rascalha Casadei.

O pretendente: JOÃO LUIS CALABRESE, solteiro, profi ssão juiz de direito, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 17/02/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rafael Januário Calabrese e de Lidia Helena Bevilacqua 
Calabrese. A pretendente: WILMA DE VASCONCELOS SOUSA, solteira, 
profi ssão médica, nascida em Campina Grande - PB, no dia 27/01/1983, residente 
e domiciliada no Tatuapé, SP, fi lha de Eliezer Elias de Sousa e de Maria Aparecida 
de Vasconcelos Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE ITAPURA DE MIRANDA, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/10/1981, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Itapura de Miranda e de Maria 
Cecilia Fanucchi Itapura de Miranda. A pretendente: LIVIA ARAI, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manabu Arai e de Maria Keiko 
Takaki Arai.

O pretendente: ARTHUR CALIMAN, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 21/02/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Roberto Caliman e de Regina Maria Tanzillo Caliman. A pretendente: 
LARISSA MONTANHEIRO DOS REIS, solteira, profi ssão médica, nascida em 
Jacarezinho - PR, no dia 06/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Josuel França dos Reis e de Liranice Aparecida Montanheiro dos 
Reis.

O pretendente: EDUARDO DOMINGUEZ DIAS, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/08/1987, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
SP, fi lho de Lauro Pereira Dias e de Arlete Otero Dominguez Dias. A pretendente: 
MARIANA VAZ SIGOLI, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 11/09/1989, residente e domiciliada na Liberdade, SP, fi lha de José Marcelo Sigoli e 
de Mercedes de Fatima Vaz Sigoli.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

A pretendente: BEATRIZ PEDROSO MACIEL, estado civil solteira, profi ssão fi siote-
rapeuta, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 14/03/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anisio da Silva Maciel e de Marlene 
Aparecida Pedroso Maciel. A pretendente: CRISTIANE MENDES DE CAIRES, estado 
civil divorciada, profi ssão engenheira textil, nascida em Santos - SP, no dia 17/08/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando de Caires 
e de Nilda Mendes de Caires.

O pretendente: LEANDRO SILVA DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP , no dia 04/09/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Paula e de Maria do Carmo Silva de 
Paula . A pretendente: KELITA DIEB ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão 
assistente comercial, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 21/09/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Zuza Rodrigues 
de Albuquerque e de Marliete Dieb Rodrigues.

O pretendente: MATHEUS FELIPE VERÇOSA DE MACÊDO EUFRÁSIO, estado civil 
solteiro, profi ssão instrutor de centro de treinamento missionário, nascido em Teresina - 
PI, no dia 10/03/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Sérgio Eufrásio da Silva e de Sônia Maria Verçosa de Macêdo Eufrásio. A pretendente: 
LARISSA DOS SANTOS SILBERMAN, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
nesta Capital, Butantã - SP, no dia 21/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Rogério Marques Silberman e de Fabiana dos Santos.

O pretendente: RICARDO DE JESUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 15/02/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias Verissimo da Silva e de Jozilda 
Jesuina de Jesus da Silva. A pretendente: SABRINA REGINA CAETANO, estado civil 
solteira, profi ssão técnico de manutenção, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no 
dia 25/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison 
Florencio Caetano e de Silvana Celestino Caetano.

Durante o verão, ele pode 
ser 40% maior do que no 
resto do mundo. O estudo 

aponta que os países do Mediter-
râneo esquentaram mais do que 
os outros no último século, o que 
aumentou a força das ondas de 
calor e tornou as tempestades 
ainda mais devastantes. 

A temperatura média nesses 
países subiu 1,4ºC em relação 
aos níveis pré-industriais, en-
quanto o crescimento médio 
global foi de 1ºC. A pesquisa foi 
conduzida em colaboração pe-
las universidades de Marselha, 
Barcelona, Salento, Nicósia, 
Haifa, Rabar, e foi publicada 
na revista científica Nature 
Climate Change, que aborda 
o aquecimento global e seus 
efeitos.

“As ondas de calor são mais 

Temperatura aumentou 1,4ºC no último século.

Verão no Mediterrâneo será 40% mais quente
Uma pesquisa internacional mostra que o calor na região do Mediterrâneo será 25% mais alto do que a média global

graus seria acompanhado de 
uma redução de chuvas de 
verão de cerca de 10 a 15% no 
sul da França, no noroeste da 
Espanha e na região dos Bal-
cãs, enquanto na Turquia e em 
Portugal pode cair em até 30%.

Para os autores, uma série 
de fatores combinados é res-
ponsável por essa elevação da 
temperatura no Mediterrâneo. 
“A região se encontra em uma 
área de transição entre os regi-
mes de circulação atmosférica 
das médias latitudes e da faixa 
subtropical”, explicam. “É ca-
racterizada por uma complexa 
morfologia de cadeias monta-
nhosas e fortes contrastes ter-
ra-mar, além de uma população 
humana densa, em crescimento, 
e várias pressões ambientais”, 
concluem (ANSA).

frequentes e a intensidade da 
seca aumentou desde 1950. Nas 
últimas décadas, a superfície do 
Mar Mediterrâneo esquentou 
em cerca de 0,4 graus e o ní-

vel do mar subiu cerca de três 
centímetros a cada dez anos”, 
escreveram os autores.

Um aumento global da tem-
peratura atmosférica de 2 
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