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BOLSAS
O Ibovespa: -2,39% Pontos: 
85.620,13 Máxima de +0,98% : 
88.570 pontos Mínima de -2,39% 
: 85.620 pontos Volume: R$ 
15,73 bilhões Variação em 2018: 
12,07% Variação no mês: -2,06% 
Dow Jones: -0,19% 
(às 18h35) Pontos: 26.129,32 
Nasdaq: -0,73% (às 18h35) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,7474 Venda: 
R$ 3,7479 Variação: +0,22% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,82 Venda: R$ 3,92 Variação: 
+0,26% - Dólar Ptax Compra: 
R$ 3,7385 Venda: R$ 3,7391 
Variação: -0,53% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,7230 Venda: R$ 
3,8900 Variação: +0,18% - Dólar 

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

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.225,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,29% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,240 
Variação: +0,09%.

Futuro (dezembro) Cotação: R$ 
3.765,50 Variação: +0,74% - Euro 
(às 18h35) Compra: US$ 1,136 
Venda: US$ 1,136 Variação: 
-0,62% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,2590 Venda: R$ 4,2610 
Variação: -0,51% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,2170 Venda: R$ 
4,4300 Variação: -0,38%.

Pontos: 7.515,54 Ibovespa 
Futuro: -2,7% Pontos: 86.010 
Máxima (pontos): 89.180 
Mínima (pontos): 86.010. Global 
40 Cotação: 835,484 centavos 
de dólar Variação: -0,72%.

“O verdadeiro 
analfabeto é 
aquele que sabe 
ler mas não lê”. 
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro

Após o Senado Federal 
aprovar um reajuste de 
16,38% no contracheque 

dos magistrados do STF, os 
ministros Marco Aurélio Mello e 
Ricardo Lewandowski disseram 
ontem (8), que o aumento é uma 
“reposição” parcial de perdas 
inflacionárias acumuladas 
ao longo dos últimos anos. A 
remuneração dos ministros 
do STF - considerado o teto 
do funcionalismo público - 
passa de R$ 33.763,00 para
R$ 39.293,32, um aumento de 
R$ 5.530,32. Com a aprovação 
do reajuste, a expectativa é a de 
que o STF marque o julgamento 
sobre o auxílio-moradia. 

“O Senado é que decidiu. 
Nós temos uma defasagem 
e ela (a reposição) cobre 

 Reajuste de 16,38% repõe 
perdas com infl ação, 
dizem ministros do STF

uma parte dessa defasagem 
dos vencimentos dos juízes 
em relação à infl ação”, disse o 
ministro Ricardo Lewandowski 
a jornalistas. Em agosto, os 
ministros do STF decidiram 
incluir o reajuste de 16,38% 
na proposta orçamentária da 
Corte. Dos 11 ministros do STF, 
apenas quatro foram contra a 
inclusão do aumento: Cármen 
Lúcia, Rosa Weber, Edson 
Fachin e Celso de Mello.

“É uma reposição do poder 
aquisitivo, considerado o 
período entre 2009 e 2014. E 
era para estar aprovado desde 
2016. Por que não foi aprovado? 
Depois de costurada essa 
reposição, que não é aumento, 
é parcial, estava para votação 
simbólica no Senado. Na gestão 

anterior a presidente tomaria 
posse, quando foi levar convite 
ao presidente do Senado 
sinalizou que não era oportuno. 
E se já não era oportuno em 
2016, hoje, com a situação 
econômica, fi nanceira da União 
e dos Estados, muito menos”, 
comentou Marco Aurélio.

Indagado sobre a conve niên-
cia de se conceder o reajuste à 
magistratura em um momento 
em que o País possui mais de 
10 milhões de desempregados, 
Marco Aurélio disse: “Escuta, 
então vamos simplesmente 
afastar os subsídios dos 
magistrados? Por que não? 
Vamos reduzi-lo ao salário 
mínimo? É o tipo da coisa. 
Temos que observar o contexto. 
Nós não vamos parar o Brasil 

E/D: o presidente do STF, ministro Dias Toffoli; e os ministros Celso de Mello; Marco Aurélio e Ricardo 

Lewandowski conversam na entrada do plenário do STF, em Brasília, na tarde de ontem (8).

porque ele está numa situação 
difícil econômica e fi nanceira. 
Mas as instituições precisam 
continuar funcionando”.

Contrária ao reajuste, 
a ministra Cármen Lúcia 
destacou o efeito cascata nas 

contas públicas e o número de 
desempregados no País ao se 
posicionar contra o aumento. 
“Eu admiro o voto de pobreza 
da ministra Cármen Lúcia”, 
ironizou Marco Aurélio.Para 
a ministra Rosa Weber, que 

também se posicionou contra 
o aumento salarial na sessão 
administrativa do STF em 
agosto, “nessas questões 
institucionais quem fala 
pelo tribunal é o presidente” 
(AE).

Temer participa da abertura 

do Salão do Automóvel.

O presidente Michel Temer 
afirmou ontem (8) que, 
apesar de seu governo ter sido 
“bombardeado”, vai conseguir 
concluir o mandato e transmitir 
informações detalhadas para o 
sucessor. E que está fazendo 
uma “transição civilizada e 
determinada” da sua gestão 
para a do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro. “Temos dois 
meses para cumprir essa 
transição”, afirmou Temer 
durante a abertura do Salão 
do Automóvel, em São Paulo.

Temer e Bolsonaro se reu-
niram em Brasília na quarta-
feira (7) para selar formalmente 
o início do governo de transição. 
Durante o encontro, Bolsonaro 
recebeu um livro, com o balanço 
das ações realizadas pela gestão 
Temer, em dois anos e meio, e as 
ações programadas. Também 
recebeu a chave simbólica do 
gabinete de transição.

O presidente afi rmou que está 
fazendo com Bolsonaro o que 
gostaria que tivesse ocorrido 
com ele ao assumir o governo. 
“Quando chegamos ao governo 

Futura ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina.

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, e a deputada Tereza 
Cristina (DEM-MS), confi rmada 
para o Ministério da Agricultura, 
terão uma reunião na próxima 
terça-feira (13) para detalhar 
prioridades e a eventual 
inclusão de novas áreas na 
pasta. A defi nição foi acertada 
ontem (8) durante encontro de 
Tereza Cristina com Bolsonaro, 
no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB).

Foi a primeira reunião entre 
a futura ministra e o presidente 
eleito, depois da confi rmação do 
seu nome. Tereza Cristina disse 
que foi uma “conversa rápida” e 
que os detalhes sobre a pasta que 
irá comandar serão defi nidos na 
próxima semana. Ela quer saber, 
por exemplo, se as áreas da 
pesca e da agricultura familiar 
serão incluídas na sua pasta e 
como ocorrerá esse processo. 
Segundo Tereza, é fundamental 
saber o “tamanho” do Ministério 
da Agricultura.

Os produtores rurais esperam 
segurança jurídica, defesa da 
propriedade e um ministério 
“mais moderno”, incluindo maior 
número de acordos comerciais. 

A proporção entre homens e mulheres no mercado

fi cou um pouco mais equilibrada.

O número de pessoas 
ocupadas no Brasil aumentou 
de 89,7 milhões em 2012 
para 91,4 milhões em 2017. 
É o que mostra a pesquisa 
divulgada ontem (8), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. O pico 
de pessoas ocupadas no país 
ocorreu em 2015, com 92,6 
milhões, tendo caído 1,5% em 
2016 e apresentado “discreta” 
recuperação de 0,3% em 2017. 
A economista técnica do IBGE, 
Adriana Beringuy, explicou que 
a proporção entre homens e 
mulheres no mercado fi cou um 
pouco mais equilibrada, porém, 
o motivo principal foi a perda de 
postos de trabalho pela parcela 
masculina. 

Na análise por sexo, o 
predomínio masculino per-
manece com 56,6% das pessoas 
ocupadas em 2017. A leve 
recuperação na ocupação, 
cerca de 600 mil, aumentaram 
o contingente de trabalhadores 
por conta própria e empregados 
sem carteira assinada, che-
gando a 25,3% e 12,2% do 
total de ocupados no país, 
respectivamente. Os dados 
ainda não refl etem os efeitos da 
reforma trabalhista, aprovada 
em 2017. “Os dados são de 

Inadimplentes em outubro
O percentual de inadimplentes 

chegou a 23,5% em outubro, taxa 
inferior aos 23,8% do mês anterior e 
aos 26% de outubro do ano passado. 
O dado foi divulgado ontem (8) pela 
CNC. O percentual de endividados 
fi cou em 60,7% em outubro, o 
mesmo percentual de setembro, 
mas abaixo dos 61,8% de outubro 
de 2017. O cartão de crédito foi 
apontado em primeiro lugar como 
um dos principais tipos de dívida 
por 77,4% das famílias endividadas.

O atual ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o futuro 

ministro Sergio Moro.
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BNDES divulga 
operações de forma 
'ampla e transparente'

Rio - O BNDES “divulga suas 
operações de forma ampla e 
transparente, sem paralelo com 
qualquer outro banco”, disse 
a Associação de Funcionários 
da instituição de fomento, em 
resposta às declarações do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
ao dizer que   “vamos abrir todos os 
sigilos do BNDES, sem exceção”. 

“Firmo o compromisso de iniciar 
o meu mandato determinado a 
abrir a caixa preta do BNDES”, 
reiterou ontem (8),  o presidente 
eleito, numa postagem nas redes 
sociais. “Estão disponíveis no 
portal institucional informações 
sobre cliente, valor da operação, 
projeto apoiado, taxa de juros, 
prazos e garantias”, disse a 
Associação, em nota. 

A entidade que representa os 
servidores do BNDES destacou 
ainda que, em relação ao sigilo 
bancário, o banco de fomento 
cumpre normas previstas em lei. 
“Com relação a referências à ‘caixa 
preta’ do BNDES, é importante 
esclarecer que, além de prestar 
contas regularmente ao BC, CVM, 
CGU e TCU, o Banco vem sendo 
investigado, há quatro anos, por 
diversos órgãos de controle e 
foi submetido a três CPIs. Até 
o momento, não há nenhuma 
evidência que comprometa a 
atuação dos empregados do 
BNDES”, diz a nota (AE).

O juiz federal Sergio Moro 
se reuniu na tarde de ontem 
(8) com o ministro da Justiça, 
Torquato Jardim, para discutir 
a transição de governo. Em 
janeiro, Moro assumirá o 
superministério da Justiça 
e da Segurança Pública no 
governo de Jair Bolsonaro. 
O futuro ministro disse que 
a insatisfação popular com 
a segurança foi um recado 
dado pelas urnas e o momento 
do país pede a aprovação 
de medidas legislativas para 
“equacionar” o problema. 

“As eleições transmitiram um 
recado que há uma insatisfação 
grande da população com 
a segurança pública, que é 
um problema sério, difícil 
de ser tratado, e precisa 
ser equacionado. Em parte, 
equacionado por medidas 
executivas, independentemente 
de leis, mas é um momento 

Moro quer plano anticrime simples 
para rápida aprovação no Congresso

um plano forte, mas simples, 
para que seja aprovado em 
tempo breve no Congresso. 
[Um plano] anticorrupção e 
anticrime organizado. São as 
duas prioridades da próxima 
gestão”. Perguntado sobre a 
superlotação dos presídios do 
país, Moro admitiu que é preciso 
criar vagas no setor, e defendeu 
um endurecimento para quem 
pratica crimes graves. 

“Casos de homicídio qua-
lifi cado, de pessoas que fi cam 
poucos anos presos em regime 
fechado. Para esse tipo de 
crime, tem que haver um 
endurecimento”, acrescentou. 
Moro ressaltou que quer dar 
continuidade ao trabalho que 
vem sendo realizado na área e 
aprofundar o que ele considera 
os avanços dos últimos anos. 
“Não sou daqueles que assumem 
reclamando que existe uma 
herança maldita” (ABr).   

propício para apresentação de 
um projeto legislativo”, afi rmou. 
Moro acrescentou que parte 
das 10 medidas de combate à 
corrupção, apresentadas pelo 
MP, poderão ser resgatadas 
em um pacote legislativo que 

será submetido ao Congresso, 
mas outros pontos serão 
descartados. 

“Seria péssimo adiantar 
algumas dessas ideias sem que 
elas estivessem sufi cientemente 
amadurecidas. (...) A ideia é 

Futura ministra quer manter 
“boa relação” com MMA

Nos próximos dias, ela deve se 
reunir com o atual ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, para 
ser mais bem informada sobre 
o setor. Tereza Cristina foi 
questionada sobre a relação com 
o Ministério do Meio Ambiente, e 
disse que espera ter uma relação 
“muito boa” com quem assumir 
o comando do MMA.

A deputada federal afi rmou 
que a escolha do nome para o 
MMA é “exclusiva do presidente 
eleito”, nas admitiu que, se for 
consultada, fará sugestões. Ela 
não quis, porém, adiantar o que 
sugeriria (ABr).

Total de pessoas ocupadas cresce 
1,7 milhão de 2012 para 2017

2017 e sua implantação foi no 
fi m em novembro de 2017, e 
na prática começou a ser feita 
em 2018. Então a pesquisa não 
cobre os possíveis impactos da 
legislação”, segundo Adriana.  

Ficaram estáveis o número 
de trabalhadoras domésticas, 
com 6,8% do total, empregados 
no setor público (12,4%), 
em pregadores (4,6%) e tra-
balhadores familiares auxiliares 
(2,5%). Por grupamento de 
atividade, o setor que mais 
perdeu postos de trabalho 
de 2015 para 2016 foi a 
indústria geral, com 1,3 milhão 

de pessoas a menos, mas 
também foi um dos que teve 
a maior recuperação em 2017, 
ganhando 335 mil pessoas 
empregadas no setor. 

O destaque da recuperação 
de 2017 foi o grupamento de 
Alojamento e Alimentação, 
que recebeu 500 mil pessoas. 
O IBGE aponta também que 
a proporção de pessoas que 
trabalham no turno diurno na 
ocupação principal caiu de 
93,3% em 2012 para 92,5% 
em 2017. O total fi ca em 90,6% 
entre os homens e em 94,6% 
entre as mulheres (ABr).

Temer: concluir o mandato 
e fazer transição civilizada

não encontramos ninguém, 
começamos do zero. Mas vamos 
superar essas difi culdades.” 
Segundo ele, informações 
contidas nos computadores 
estavam apagadas.

Temer disse que foi “bombar-
deado” pela “natural atividade 
oposicionista” e por “tramas 
que se verifi caram para inviabi-
lizar e até derrubar o governo”. 
“Mas cumprimos o mandato”, 
completou. Ele fez um balanço 
das suas ações, destacando o 
aumento do PIB e a redução 
da infl ação (ABr).
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A chapa era composta 

de dois militares. Um 

presidente e o outro o  

vice. Já há algum tempo 

os militares almejavam 

chegar ao poder máximo 

da república

Afi nal, tinham passado 
por períodos difíceis, 
e  m u i t o s  f o r a m 

punidos por suas  ações no 
passado. Arriscaram serem 
mandados para a prisão 
por insubordinação, ou 
desterrados para unidades 
militares nos extremos do 
Brasil. Lá seriam condenados 
ao desaparecimento e afastados  
defi nitivamente da condução 
dos destinos da república. 

É verdade que a chapa 
chegou ao poder graças às fake 
News divulgadas. Elas eram 
dos mais diversos conteúdos, 
mas o que mais impactou 
os militares foi a fake News 
que o governo iria mandar 
prender o futuro presidente, 
bem como seu auxiliar mais 
direto. Havia uma política 
para  reforçar o poder civil e o 
plano para que isso ocorresse 
era uma provocação as classes 
armadas. Precisavam ser 
mantidas com  cabresto curto. 

Estas desenvolveram uma 
propaganda que a sociedade 
brasileira estava esgarçada 
e apenas um governo forte, 
comprometido com os ideais 
nacionais e o combate à 
corrupção seria capaz de traçar 
um destino de crescimento 
econômico e social que todos 
ao brasileiros mereciam. Havia 
uma clara divisão entre os que 
preferiam os civis no poder e 
os que  almejavam entregar 
aos militares, especialmente 
do exército.

O número de militares que 
tentavam chegar ao poder foi 
significativo. Foi divulgado 
para a população que o simples 
fato de uma pessoa ostentar 
um título militar era sufi ciente 
para ajudar no combate à 
violência e a corrupção que se 
espalhava pelo país. Era alguém 
comprometido com a proposta 
de por ordem na casa e impedir 
que movimentos políticos 
perturbassem os cidadãos 
de bem e o crescimento 
econômico do Brasil. 

Para isso era preciso 
reforçar a campanha para o 
serviço militar obrigatório 
e as solenidades do culto 
à bandeira e outras datas  
cívicas e símbolos ofi ciais com 
a participação de estudantes 
e intelectuais. Contudo boa 
parte do debate circulava 
na imprensa. Os ataques de 
lado a lado fi cavam cada vez 
mais intensos. Os jornais 
publicavam editorais e artigos 

cada vez mais contundentes, 
dividiam a opinião pública, 
especialmente na capital 
do país. Havia a ameaça de 
fechamento de jornais. 

O antagonismo se espalhou 
para as escolas militares onde 
os alunos eram doutrinados 
a aderir à tese de salvação 
nacional. Os jovens ofi ciais lá 
formados se alinhavam  contra o 
domínio político dos bacharéis 
e casacas responsáveis pela 
degradação moral e econômica 
do Brasil. O governo reagia 
com o regulamento das 
forças armadas na mão e 
aplicação rigorosa da lei aos 
que teimavam em participar da 
agitação, quer nas ruas, quer 
nas páginas dos panfl etos que 
circulavam especialmente nos 
pontos fi nais  do transporte 
público. O clima era de que, 
a qualquer momento, poderia 
haver uma quartelada.

O vice presidente era 
mais duro e direto que o 
titular.  Pensava construir um 
governo estável, centralizado, 
nacionalista e baseado no 
respeito à lei e não escondia 
isso de ninguém. Nem dos 
jornalistas. Afirmava que 
os homens de farda eram 
puros, patriotas, ao passo 
que os civis eram corruptos, 
podres e despidos de todo 
sentimento público. Logo suas 
opiniões se chocaram com as 
do presidente. A podridão 
tomou conta deste pobre país 
e para estancar essa sangria 
é necessário uma ditadura 
militar para expurga-la, repetia 
o vice.    

As elites políticas temerosas 
de movimentos sociais, 
ameaças de levantes populares 
tinham optado pelo apoio a uma 
chapa de origem militar para 
a presidência da república.  
Apoiaram a candidatura de 
Deodoro da Fonseca para 
presidente e de Floriano 
Peixoto para vice. Se houvesse 
qualquer impedimento com o 
titular, o vice assumiria para 
manter o ideal nacional, afi nal 
o ele era totalmente  favorável 
sobre a necessidade de se 
impor um governo forte. 

Não sem razão uma vez que 
nos primeiros anos do  regime 
republicano as agitações não 
cessaram. Os numerosos 
atritos ocorridos logo depois 
da proclamação da república 
contribuíram para acirrar os 
ânimos e criar antagonismos 
inconci l iáveis .  Deodoro 
aguentou a pressão por sete 
meses, até o dia que os navios 
da marinha, ancorados na 
baia da Guanabara, tentaram 
bombardear a sua casa. 

O vice assumiu até o fi nal do 
mandato.

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

na Calçada
da Fama

O ator norte-americano 
Michael Douglas, de 74 
anos, ganhou uma estrela 
na Calçada da Fama de 
Hollywood na última terça-
feira (6). Douglas recebeu a 
homenagem acompanhado 
da mulher, Catherine Zeta-
Jones; do pai, a lenda do 
cinema Kirk Douglas, de 101 
anos; e do fi lho, Cameron. 
Também estavam presentes 
diversos fãs do ator e 
fotógrafos.

“Eu tive sorte de ser 
parte da Hollywood clássica 
e da nova Hollywood”, 
disse Douglas. “Quando eu 
soube que Michael estava 
ganhando uma estrela, eu 
pensei: ‘Por que demorou 
tanto?’. Principalmente 
porque ele sempre esteve 
à frente de seu tempo”, 
afi rmou a atriz Jane Fonda, 
que estava presente na 
cerimônia.

A estrela de Douglas 
fi ca próxima à do pai, que 
também foi homenageado 
na famosa calçada de 
Hollywood pela sua carreira 
artística. Com mais de 50 
anos de carreira, Douglas 
estrelou mais de 60 fi lmes e 
venceu em 1988 o Oscar de 
melhor ator pelo seu papel 
em “Wall Street”  (ANSA).

Isso será possível com a 
conclusão da implementação 
da Nova Plataforma de 

Cobrança (NPC), sistema 
desenvolvido pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) 
em parceria com os bancos.

Na última fase do processo, 
passa a ser obrigatório o 
cadastramento de títulos 
referentes a faturas de 
cartão de crédito e doações 
no novo sistema. Segundo a 
Febraban, além da praticidade, 
a implementação da NPC torna 
o processo de pagamento via 
boleto mais seguro, sem risco 
de fraudes. Outra mudança 
diz respeito ao comprovante 
de pagamento, que será mais 
completo, apresentando todos 
os detalhes do boleto, (juros, 
multa, desconto, etc) e as 
informações do benefi ciário e 
pagador.

O projeto da Nova Plataforma 
de Cobrança começou há 
quatro anos.

Desde  2016  e le  vem 
incorporando na sua base de 
dados os boletos de pagamentos 
já dentro das normas exigidas 
pelo Banco Central, ou seja, 
com informações do CPF ou 
CNPJ do emissor, data de 

A partir deste sábado, boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco e não apenas na 

instituição fi nanceira em que foram emitidos.

O ministro da Educação, 
Rossieli Soares, recomenda 
que os estudantes tenham 
muita tranquil idade na 
segunda etapa do Enem, 
marcada para este domingo 
(11). “Os estudantes devem 
ter muita tranquilidade, 
dormir bem, chegar cedo, ir 
confi antes para a prova, que 
vai dar tudo certo”, disse. Os 
estudantes inscritos farão 
neste fi m de semana as provas 
de ciências da natureza e 
matemática. Para isso, terão 
cinco horas. 

O tempo de aplicação dos 
testes aumentou em relação 
ao ano passado, quando os 
alunos tiveram 4h30 para 
resolver as questões. 

Ross ie l i .  reforçou as 
recomendações feitas aos 
estudantes no primeiro dia 
de aplicação do exame, que 
levem caneta esferográfi ca de 
tinta preta e tubo transparente 
e que cheguem ao local de 
prova, com antecedência. 
“Chegar cedo é muito 
importante, para não virar 
meme [piada na internet]”, 
brinca o ministro.

No último domingo (4), 
cerca de 4,1 milhões de 
estudantes fi zeram o exame, 

Primeiro dia do Enem foi um sucesso, disse o ministro da 

Educação, Rossieli Soares.
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News@TI
EDP tem 45 milhões de euros para investir 
em startups
@A EDP participa pelo terceiro ano consecutivo do Web Summit 

2018, um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação 
do mundo, realizado em Lisboa, Portugal. O intuito é buscar e apoiar 
startups que apresentem ideias inovadoras e soluções relevantes 
para o futuro do setor de energia. A Companhia tem 45 milhões de 
euros disponíveis para investir nos projetos mais promissores. Os 
empreendedores interessados participarão do EDP Elevator Pitch, e, em 
apenas um minuto, deverão apresentar o seu projeto a um responsável 
da Empresa. É uma oportunidade única para, numa conversa rápida 
e convincente, desencadear oportunidades de negócio. Os autores 
dos melhores pitches serão convidados para o “EDP Innovation 
Lounge”, onde as startups poderão expor as suas ideias de forma mais 
aprofundada. Aquelas que tiverem projetos que se enquadrem nos 
campos de negócio do grupo EDP podem vir a tornar-se parceiras. 
As áreas priorizadas pela Companhia são as energias limpas, as 
soluções focadas nos clientes, o armazenamento de energia, as redes 
inteligentes e a transformação digital. Nas duas edições anteriores do 
Web Summit, a EDP ouviu cerca de 400 pitches, selecionou mais de 
100 para reuniões de negócios, lançou 20 projetos-piloto com estas 
empresas e investiu em três delas.

 

Curso na área de games 
@O Centro Universitário Senac reformulou sua área de games, e os 

alunos do ensino superior vão contar com novidades no portfólio 
de cursos a partir de 2019. A instituição passa a oferecer o Bacharelado 
em Jogos Digitais no campus Santo Amaro, com duração de quatro anos. 
Essa graduação, inédita no Brasil, abrange as áreas de programação, 
design, arte e gestão. O profi ssional torna-se apto a criar, desenvolver, 
implementar e testar jogos digitais, além de adquirir competências 
para gestão e monetização de projetos de desenvolvimento de games 
(www.sp.senac.br/vestibular). 

Pacotes de SMS com preço atrativo
@A Wavy, empresa do Grupo Movile que reúne mensageria, conteúdo 

e outros negócios com operadoras de telefonia móvel e Tvs, se 
adiantou e lançou a Wavy Times, a promoção de Black Friday que oferece 
descontos em pacotes de SMS, ferramenta que, segundo a empresa, 
possui taxas signifi cativamente mais efi cientes de entrega, leitura e 
conversão quando comparada ao e-mail marketing ou outras ferramentas 
de comunicação. A promoção, válida de 01 a 30 de novembro, oferece 
pacote de SMS com desconto, e pode ser utilizado até o fi nal do ano, 
31/12/2018. Mais informações sobre preço e possibilidades de utilização 
no site: http://wavy.global/blackfriday/

Boletos vencidos de todos os tipos 
serão pagos em qualquer banco

A partir deste sábado (10), boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente 
e não apenas na instituição fi nanceira em que foram emitidos

vencimento e valor, além do 
nome e número do CPF ou 
CNPJ do pagador. A Febraban 
diz que essas informações são 
importantes para checar a 
veracidade dos documentos na 
hora de se fazer o pagamento.

Caso os dados do boleto 
a ser pago não coincidam 
com aqueles registrados na 
base da Nova Plataforma, 
ele é recusado, pois o boleto 
pode ser falso. Para fazer a 
migração do modelo antigo de 

processamento para o atual, 
os bancos optaram por incluir 
os boletos no novo sistema 
por etapas, de acordo com o 
valor a ser pago. Esse processo 
começou em meados do ano 
passado para boletos acima 
de R$ 50 mil (os de menor 
volume) e termina no dia 10 de 
novembro, com a incorporação 
dos boletos de cartão de crédito 
e doações.

Com uma participação de 
cerca de 40% do total de títulos 

emitidos no país, os boletos de 
cartões de crédito e doações 
têm uma característica em 
comum: o valor a ser pago 
pelo consumidor pode não 
ser exatamente o que consta 
em cada boleto. No caso dos 
cartões, porque há opções de 
pagamento, como valor mínimo, 
duas ou três parcelas. No caso 
das doações, ele também pode 
escolher um valor diferente do 
que está impresso no boleto 
(ABr).

Ministro recomenda 
tranquilidade na prova do Enem

registrando-se o menor 
percentual de faltosos desde 
2009 - 24,9% do total de 
5,5 milhões de inscritos. 
Foram aplicadas provas de 
linguagem, ciências humanas 
e redação. Em dois locais, a 
prova foi suspensa por falta 
de energia elétrica: Porto 
Nacional, no Tocantins, e 
Franca, em Sâo Paulo. De 
acordo com o ministro, os 
estudantes inscritos nas duas 
cidades deverão participar do 
segundo dia de aplicação de 
provas e repor o primeiro dia 
em dezembro.

Para Rossieli, a aplicação 

das provas no primeiro dia 
do Enem “foi sucesso. A parte 
de logística, vamos repetir, 
sempre cuidando muito de 
segurança”. Neste ano, os 
locais de aplicação do Enem 
contam com cinco vezes mais 
detectores de metal. Todos 
os banheiros passaram a 
contar com detectores. O 
exame é monitorado, pela 
primeira vez, no Centro 
Integrado de Comando e 
Controle Nacional,  além 
dos centros integrados de 
comando e controle regionais, 
distribuídos pelas unidades 
da Federação (ABr).

Um holandês de 69 anos 
iniciou um processo judicial 
para mudar de idade na última 
semana em Arnheim, no sudeste 
do país. Emile Ratelband, de 
69 anos, quer "rejuvenescer" 
20 anos, mudando a data de 
nascimento de março de 1949 
para o mesmo mês em 1969, por 
se sentir discriminado.

Para Ratelband, a idade 
infl uencia nas suas chances de 
emprego e na taxa de sucesso 
no "Tinder", aplicativo de 
relacionamentos pela internet. 
Um local deve se pronunciar 
sobre o caso em até quatro 
semanas. "Pode mudar de 
nome e de sexo, por que não de 
idade?", explicou Ratelband ao 
jornal holandês "De Telegraaf".

"Ter 69 anos é limitante: se 

Holandês inicia processo 
para mudar de idade

tiver 49, poderei comprar uma 
casa nova, dirigir um carro 
diferente e trabalhar mais. No 
Tinder, quando digo que tenho 
69 anos, não me respondem 
mais. Quando tiver 49, com 
a cara que tenho, estarei em 
posição de luxo", assegurou 
(ANSA).

Emile Ratelband quer mais 

chances no Tinder.
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A - Coleta de Alimentos 
Milhares de voluntários estarão mobilizados para participar da 13ª edição 
do Dia Nacional da Coleta de Alimentos que acontece neste sábado (10), 
das 9h às 19h, em mais de 250 supermercados em 57 cidades do País. A 
ONG Banco de Alimentos atua com o objetivo de minimizar os efeitos da 
fome e combater o desperdício de alimentos. Em São Paulo a campanha 
acontecerá em vários supermercados, e a ONG é responsável por seis 
deles com a participação de 100 voluntários. Adesões de voluntários são 
bem-vindas. Quem quiser participar, pode entrar em contato pelo tel. 
11 - 3674-0084 ou pelo site (www.bancodealimentos.org.br).

B - Experimentos da Indústria 
Empresas interessadas em experimentar a tecnologia uso de internet das 
coisas (IoT) em seus processos produtivos têm R$ 15 milhões disponíveis. 
A Embrapii, o Senai e o BNDES abrem chamada pública para seleção dos 
interessados. A verba poderá ser utilizada na construção de ambientes 
de testes de soluções tecnológicas (testbeds), plataformas estruturadas 
em ambientes controlados que reproduzem um cenário real. Também, 
em obras de infraestrutura de laboratórios, na compra de equipamentos 
nacionais, importados e de softwares, na remuneração da equipe, entre 
outras despesas necessárias para a realização dos projetos. Saiba mais 
em (www.editaldeinovacao.com.br).

C - Semana da Inclusão 
A sensibilidade de dar autonomia, suporte e viabilizar oportunidades 
para pessoas com defi ciência deram vida à “Semana da Inclusão”, 
iniciativa da Catho para abordar temáticas profi ssionais relacionadas 
a pessoas com defi ciência e reabilitados pelo INSS no mercado de 
trabalho. Realizado em ambiente virtual e com transmissões online, 
o evento acontece entre segunda (12) e quarta-feira (14) no link: 
(http://www.catho.com.br/lp/semana-da-inclusao). Nos dias 12 e 13 
as apresentações serão realizadas às 14h e 20h, e no dia 14, somente 
às 14h. Todas as palestras são gratuitas, ao vivo e contam com o apoio 
de audiodescrição e tradução em libras.   

D -  Água de Reúso
Nos próximos dias 12 e 13 (segunda e terça-feira), no Tivoli Mofarrej 

São Paulo Hotel, acontece o “Simpósio Internacional: Escassez 
Hídrica e Reuso de Água como parte da Solução”, que aborda o papel 
da água de reúso na escassez hídrica. Conta com a participação de 
especialistas internacionais mostrando de que forma estão sendo 
buscadas soluções em países como Israel, México, Espanha e Grã-
Bretanha. “É importante conhecermos o que está sendo feito pelo 
mundo nessa área, já que é mais uma alternativa de abastecimento  
que poderá ter um grande incremento nas próximas décadas”, afirma 
o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado, Ricardo 
Borsari. Inscrições gratuitas no link (https://bit.ly/2CGHGXH). 

E - Gestão de Pessoas
Nesta segunda-feira (12), das 18h30 às 22h30, no Centro de Convenções 
do Tomie Ohtake, o jornal Valor Econômico, em parceria com a Mercer, 
líder global de consultoria em talento, realiza o “Prêmio Valor Carreira 
– As Melhores na Gestão de Pessoas 2018”. Serão premiadas as 35 
melhores empresas em gestão de pessoas. Na ocasião será lançado, 
também, o anuário ‘Valor Carreira 2018’ que, além de trazer a lista de 
empresas premiadas, abordará os desafi os da transformação digital, 
a gestão do trabalho em um mundo conectado, trabalho fl exível e 
à distância, o novo perfi l do profi ssional de RH, as estratégias para 
aumentar o bem-estar dos funcionários e educação fi nanceira. 

F - Cursos Contábeis
A KPMG está com as inscrições abertas para cursos da área contábil. 
Além de orientar os profissionais sobre os conceitos e aplicabilidade 
das normas e proporcionar conhecimento sobre os temas, o conteúdo 
vai possibilitar aos profissionais parte da pontuação necessária para 
o cumprimento das exigências do Programa de Educação Continuada 
do CFC. O próximo curso acontece nesta segunda-feira (12), e o tema 
será “Operações de Arrendamento Mercantil IFRS 16/ CPC 06”. Já nos 
dias 11 e 12 de dezembro, o curso será sobre sobre “Contabilidade 
Avançada”. Informações email (br-fmbusinessschool@kpmg.com.
br) ou pelos tels. (11) 3736-1931/1949/1951.

G - Imóveis em Leilão
Quem quiser realizar o sonho da casa própria terá uma oportunidade 

única nas próximas semanas. A Zukerman Leilões possui mais de 2 mil 
imóveis disponíveis em sua plataforma à disposição para lances dos 
interessados. Os bens estão localizados em todo o Brasil. É possível 
encontrar lotes de instituições fi nanceiras como Itaú, Bradesco, 
Santander, Pan, entre outros, e também ativos de empresas, particulares 
e de resultados de processos judiciais. Os descontos chegam a 60% do 
valor de mercado. Para participar e oferecer lances, os interessados 
devem se cadastrar no site (www.zukerman.com.br)e seguir o passo 
a passo indicado. 

H - Datas Comemorativas
A Serasa Experian, líder na América Latina em serviços de informações 
para apoio na tomada de decisões das empresas, disponibiliza a 9ª 
edição do Calendário de Datas Comemorativas, com intuito de auxiliar 
as empresas no planejamento de ações para 2019. Com o calendário, é 
possível programar campanhas de marketing para datas específi cas e 
aproveitar novas oportunidades, uma vez que o material se torna um 
importante aliado para alavancar vendas e impulsionar os negócios. 
O conteúdo gratuito facilita a tomada de decisões das empresas de 
acordo com os objetivos específi cos de cada setor. Site para fazer o 
download do material: (https://e.relacionamento.serasaexperian.com.
br/calendario2019).

I - Cenário Econômico
No próximo dia 26, a Academia Paulista de Contabilidade, em parceria 
com o CRCSP, debaterá a “Ética Empresarial no atual cenário político 
e econômico”, com Antoninho MarmoTrevisan. A atividade é gratuita 
e faz parte do projeto Encontro com Acadêmicos, iniciativa que 
visa disseminar o conhecimento, incentivar a pesquisa e promover 
atualização aos profi ssionais e estudantes da Contabilidade. Em 
debate, a discussão sobre a importância da ética empresarial no 
mundo dos negócios, em especial neste momento em que passa o País. 
Inscrição: (https://online.crcsp.org.br/comum/complementares/cursos/
info_cursos.aspx?lo=codcur53643). 

J - Nutrição de Plantas 
Estão abertas as inscrições para a terceira turma na modalidade 
EAD, (Ensino a Distância) do curso de ‘Especialização em Solos e 
Nutrição de Plantas’, do Programa SolloAgro de Educação Continuada 
em Agricultura Sustentável, do Departamento de Ciência do Solo da 
Esalq/USP. O curso oferece informações necessárias para o manejo 
adequado do solo e seus benefícios, além de promover intercâmbio de 
conhecimento entre os setores de pesquisa e produção, o curso tem 
duração de 21 meses e começa no próximo dia 12. Saiba mais no site 
(www.solloagro.com.br). 
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Gratifi cação e prêmio 

podem ter o mesmo 

signifi cado e poderá 

ou não ter natureza 

jurídica salarial

O Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa, 
dent re  a s  vá r i a s 

situações em que se poderia 
utilizar o vocábulo prêmio, 
o define, por extensão do 
signifi cado de retribuição em 
dinheiro por um serviço, como 
“quantia em dinheiro ou objeto 
de valor real dados a quem 
fez jus e distinção conferida a 
quem se destaca por méritos, 
feitos ou trabalhos, galardão, 
condecoração”.

Já sobre gratificação o 
Dicionário traz significado 
de “pagamento adicional, não 
condicionado à obrigação 
contratual concedido a um 
funcionário como gratidão à sua 
colaboração ou como prêmios 
ao resultado do trabalho”. 
Trazidas as expressões para o 
universo jurídico trabalhista 
constata-se que a referência 
legal a prêmio foi inaugurada 
pela Lei nº 13.467/2017.  

Anteriormente, prêmio se 
confundia com gratificação 
aos empregados em razão de 
assiduidade, produtividade, 
economia e outras modalidades, 
segundo a criatividade de 
cada empresa no sentido 
de produzir algum efeito 
no comportamento de seus 
empregados. Deste modo, 
na medida em que havia sido 
pactuado expressamente ou em 
decorrência da habitualidade 
de pagamento, comungava da 
natureza salarial e, portanto, 
gerava efeitos trabalhistas e 
de encargos sociais. 

Portanto,  o  e lemento 
divisor a ser observado é o 
condicionamento pactuado 
para sua obtenção pelo 
empregado, caso em que fi caria 
atrelado à natureza salarial 
porque seria considerado 

como contraprestação de 
serviços. 

A Reforma Trabalhista 
inovou ao trazer disposição 
expressa no sentido de que os 
prêmios, ainda que habituais, 
não integram a remuneração do 
empregado, não se incorporam 
ao contrato de trabalho e não 
constituem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista 
e previdenciário (art. 457, §2º, 
da CLT). 

A primeira impressão desta 
leitura é de que os prêmios 
teriam sido defi nitivamente 
afastados da condição jurídica 
de salário.

Entretanto, o parágrafo 4º, 
do mesmo artigo, esclareceu 
quando, efetivamente, o 
prêmio estaria desvinculado 
do salário e de obrigações 
fiscais dispondo que os 
prêmios devem corresponder 
a “liberalidades concedidas 
pelo empregador em forma  
de  bens,  serviços  ou  valor  
em dinheiro a empregado  ou  
a  grupo  de empregados, em  
razão de desempenho superior 
ao ordinariamente esperado no 
exercício de suas  atividades”.

Portanto, comissões por 
metas têm indiscutível 
natureza salarial e prêmio 
por superação de metas 
condiciona o empregado a 
comportamento de superação 
e o resultado terá efetiva 
natureza de contraprestação 
de serviços e, portanto, será 
contaminado pela natureza 
jurídica salarial. 

Desta  forma,  não se 
pode tomar a parte pelo 
todo, isto é, a afirmação 
genérica da lei não serve 
para enquadramento jurídico 
de qualquer modalidade de 
prêmio cuja natureza jurídica 
deverá ser avaliada em cada 
circunstância, observadas 
as condições de liberalidade 
e desempenho superior ao 
ordinariamente esperado.

(*) - É advogado, professor de Direito 
Trabalhista da FGV e PUC.

Paulo Sergio João (*)

O Índice de Confi ança (IC) 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) registrou 
81 pontos em outubro, uma 
elevação de 10 pontos em 
relação a setembro (71) e de 
23 pontos frente a outubro do 
ano passado (58). É o maior 
patamar desde maio de 2015, 
quando o indicador marcou 86 
pontos. A pesquisa foi feita 
entre 8 e 14 de outubro em 
todas as regiões paulistas. 

“Os dados são significa-
tivamente melhores do que 
os de setembro e refl etem a 
retomada da indústria, que 
tem contratado mais, inclusive 
como mostram os últimos 
números do Caged”, comenta 
Alencar Burti, presidente da 
ACSP. Para ele, “outro fator 
que puxou a confi ança é a 
realização do primeiro turno 
das eleições, que diminuiu a 
incerteza política do eleitorado 
do estado”. 

A confi ança dos brasileiros 
fi cou próxima à de SP, com 
82 pontos em outubro, mas 
cresceu bem menos nos 
contrastes com setembro (78) 
e outubro do ano passado 
(73), conforme o Índice 
Nacional de Confi ança (INC), 

É o maior patamar desde maio de 2015, quando o indicador 

marcou 86 pontos.

Já a área de cultivo pode 
variar entre 61,9 e 63,1 
milhões de hectares. É o 

que aponta o 2º Levantamento 
de Grãos da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), divulgado ontem 
(8). Neste cenário, a produção 
tende a ser de 2,5% a 4,5% 
superior a registrada no período 
passado.

Soja e milho continuam sendo 
os destaques entre os produtos. 
As condições climáticas estão 
favoráveis, até o momento, 
especialmente para a soja. Para 
se ter uma ideia, mais de 80% 
da oleaginosa já foi plantada 
em Mato Grosso. Comparado 
ao mesmo período na safra 
passada, este índice estava em 
40,5%. Diante desse cenário 
positivo, a área deve fi car entre 
35,4 e 36,1 mil hectares, o 
que pode gerar uma produção 
variando entre 116,7 e 119,3 
milhões de toneladas.

Neste cenário, a produção tende a ser de 2,5% a 4,5% superior a 

registrada no período passado.

De acordo com boletim divulgado 
pela ANEF (Associação Nacional 
das Empresas Financeiras das 
Montadoras), de janeiro a setembro, 
os recursos liberados para a compra 
fi nanciada de veículos acumularam 
R$ 90.023 bilhões. O montante 
é 24,9% maior que o registrado 
em igual período de 2017. Desse 
total, R$ 88,7 bilhões referem-se à 
modalidade CDC (Crédito Direto 
ao Consumidor), que registrou alta 
de 25,4%. Do valor liberado para as 
operações de CDC, R$ 74,1 bilhões 
foram destinados a pessoas físicas, 
alta de 18,4% em relação aos nove 
meses de 2017. Para as pessoas 

Natal deve movimentar 
R$ 53,5 bilhões na 
economia

Apesar da lenta recuperação da 
economia no país e do ambiente 
de incertezas, a maior parte dos 
brasileiros pretende manter a 
tradição e ir às compras neste 
Natal, movimento que promete 
aquecer as vendas do varejo em 
2018. É o que revela pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil). 

As projeções permanecem 
no mesmo patamar do último 
ano e indicam uma injeção de 
aproximadamente R$ 53,5 bilhões 
na economia. Além disso, espera-
se que mais de 110,1 milhões 
de consumidores presenteiem 
alguém neste Natal. Em termos 
percentuais, 72% dos brasileiros 
planejam comprar presentes, 
número que se mantém elevado 
principalmente nas classes A e B 
(83%). Apenas 9% disseram que 
não vão presentear, enquanto 19% 
ainda não se decidiram.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, a injeção desse volume de 
recursos na economia reforça o 
porquê a data é a mais aguardada 
do ano para consumidores e 
comerciantes. “Embora o cenário 
econômico atual não esteja tão 
favorável, a expectativa positiva 
para o Natal dá indícios sobre 
a disposição dos brasileiros em 
consumir”, afirma Pellizzaro 
Junior. Os reflexos da crise 
continuam sendo sentidos no 
bolso do consumidor, que enfrenta 
orçamento mais apertado e renda 
que não acompanhou ajustes de 
preço dos produtos (CNDL/SPC 
Brasil).
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Conab estima uma produção entre 
233,7 e 238,3 milhões de toneladas

Os produtores devem colher uma safra entre 233,7 e 238,3 milhões de toneladas na safra 2018/19

sionando a elevação de área 
em relação à safra passada, 
podendo chegar a 1,4 milhão de 
hectares. O resultado imediato 
é o aumento da produção, com 
uma colheita que poderá ser 
16,7% superior, chegando a 2,3 
milhões de toneladas.

O feijão apresentou uma 
diminuição no movimento de 
queda da área e produção, 
se comparado com o último 
levantamento divulgado. Essa 
leve recuperação deve-se à 
maior intenção de plantio do 
feijão-caupi na primeira safra, 
principalmente no estado da 
Bahia.

Já as culturas de inverno 
ainda estão em colheita. 
Destaque para o trigo, que 
tende a apresentar um melhor 
desempenho na safra deste ano, 
mesmo com as adversidades 
climáticas registradas nas 
principais regiões produtoras 
(GI/Conab).

O milho deve registrar uma 
colheita entre 90 e 91 milhões de 
toneladas, ocupando uma área 
que pode ser de 16,7 chegando 
até a 16,8 mil hectares. A 
primeira safra do grão também 
encontra um clima adequado. A 

área plantada em Minas Gerais, 
na época do levantamento, 
chegava a cerca de 45% da área 
total prevista e no Rio Grande 
do Sul a 70,4%. 

O algodão segue com o 
mercado favorável, impul-

Aumentou 10 pontos a confi ança 
do consumidor paulista

também da ACSP. Em ambas 
as pesquisas, o indicador varia 
entre zero e 200 pontos, sendo 
que o intervalo de zero a 100 é o 
campo do pessimismo e, de 100 
a 200, do otimismo. A margem 
de erro é de três pontos.

“Tradicionalmente a confi ança 
de SP fi cava abaixo da média 
nacional e agora os índices 
se igualam, considerando 
a margem de erro”, analisa 

Burti. Sobre avaliação da 
situação financeira pessoal 
nos próximos seis meses, em 
setembro 40% apostavam que 
melhoraria e em outubro eram 
45%. Por fi m, 48% dos paulistas 
temiam ser demitidos em 
setembro e em outubro eram 
40%. Os que não creem nessa 
possibilidade somaram 24% e 
28% na passagem de um mês 
para outro (AI/ACSP).

Compra de veículos ultrapassam R$ 90 bilhões
jurídicas, foram R$ 14,6 bilhões, 
volume 79,7% superior ao registrado 
no mesmo período do ano passado. “A 
proximidade do fi m do ano impacta 
positivamente o ritmo das vendas. 
O consumidor brasileiro fi nalmente 
está mais otimista”, avalia Luiz 
Montenegro, presidente da ANEF. 
O plano máximo disponibilizado 
pelos bancos, para o fi nanciamento 
de veículos por pessoas físicas, 
permanece em 60 meses. O prazo 
médio das concessões – entre a 
contratação e a última prestação 
–, contudo, está em 42,9 meses, 
superior a setembro de 2017, quando 
estava em 42,2 meses (AI/ANEF).
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Quanto vale o seu tempo?

Quem quer faz, quem 

não quer, inventa 

uma desculpa. Você, 

certamente, já ouviu 

essa frase, que mais do 

que um ditado popular, 

diz muito sobre gestão 

de tempo e prioridades
  

Todos os dias ouço 
pessoas, de todas as 
idades, dizendo que 

estão sobrecarregadas e que 
não têm tempo para estudar, 
praticar uma atividade física ou 
mesmo se organizar na entrega 
de suas tarefas profi ssionais. 
E isso é verdade. Vou te 
contar que tenho pensado 
muito em como usar, com 
sabedoria, minhas 24 horas 
todos os dias, de forma a 
procurar um equilíbrio entre 
vida profi ssional e pessoal. 

Além de ser CEO de uma 
empresa de TI, pratico esportes, 
enfrento semanalmente uma 
ponte área, leio histórias 
para os meus fi lhos dormirem 
(muitas vezes via Skype), 
brinco com eles quando 
estamos juntos e estou me 
preparando para uma prova 
de triatlo. A refl exão que trago 
para você é: o quanto vale o seu 
tempo? Você dedica suas horas 
de forma adequada às tarefas 
e as pessoas que participam 
da sua vida? 

Vou falar de esporte porque 
gosto, mas nem sempre foi 
assim. Já estive bem acima do 
peso e, por isso, um diretor me 
desafi ou a alinhar o atingimento 
das minhas metas no trabalho 
com a minha perda de peso. 
Resolvi encarar o desafio, 
mas confesso que demorei um 
tempo para entender o quanto 
era difícil mudar. Felizmente, 
o resultado não poderia ser 
mais positivo. 

Primeiro, emagreci mais de 
20 quilos, porém não perdi 
apenas peso, foram tantas 
mudanças que penso ter 
“engordado em experiências 
e aprendizado”. O esporte 
me ajudou a conciliar minha 
agenda, me tornar mais disposto 
e até mesmo a observar melhor 
o mundo a minha volta. Sem 
medo de parecer clichê, foi 
andando de bike e correndo 

que percebi que existiam 
patos e capivaras na Lagoa da 
Pampulha, próxima à minha 
casa. 

Eu passava todo dia de carro 
por lá, mas apressado, nunca 
tinha visto. Não enxergava a 
cidade que eu moro. A corrida, 
que se tornou uma paixão 
na minha vida, também me 
ajudou a pensar em estratégia, 
resolução de problemas e 
enfrentar desafios. Ela me 
ensinou a refl etir, pois quando 
estou correndo consigo 
conversar comigo mesmo e 
chegar a conclusões e soluções 
que muitas vezes não tenho 
sentado na mesa do trabalho. 

Disposição para mudar pode 
vir de vários fatores. Lembro 
de uma vez que fui entrevistar 
um candidato para uma vaga 
na empresa e vi que ele tinha 
realizado muitas certifi cações 
e capacitações em um período 
curto de tempo. Muitas mesmo. 
Achei estranho, pois era quase 
impossível alguém se dedicar 
tanto tempo para concluir todo 
aquele feito em um pequeno 
espaço de tempo. 

Foi durante a entrevista, que 
ele explicou que havia sofrido 
um acidente de moto e fi cou 
acamado por um tempo. E, em 
vez de se lamentar, aproveitou 
para se especializar. Ele 
mostrou resiliência e foco, e 
eu o contratei principalmente 
por essa atitude positiva com a 
vida e com a conquista de uma 
ótima gestão de tempo. 

Agora, estou me preparando 
para fazer uma prova de triatlo. 
Afi nal, acredito que depois 
de nadar 3,8 km, pedalar por 
mais 180 km e correr por 
42 km, qualquer problema 
ou difi culdade do dia a dia 
será ainda menor. E assim 
os desafi os aumentam e os 
problemas diminuem.   

Essa é a maneira que 
encontrei para fazer os meus 
dias mais felizes, buscar pique 
para dar conta da minha 
agenda e contagiar quem está 
do meu lado. E você, como 
passará o seu dia amanhã? 

Lembre-se: você tem 24 
horas. 

  
(*) - É CEO da Orbitall, empresa do 

Grupo Stefanini.

Braulio Lalau de Carvalho (*)

Na abertura ofi cial do Salão 
do Automóvel, em São Paulo, 
o presidente Michel Temer 
assinou ontem (8) o decreto 
denominado Rota 2030, que 
regulamenta o novo regime 
automotivo. A assinatura 
ocorreu horas depois de o 
Senado aprovar a medida 
provisória criando o programa. 
O projeto de conversão 
decorrente da MP ainda será 
sancionado pelo presidente.  

O programa estabelece um 
novo regime tributário para 
as montadoras de veículos no 
país, que em contrapartida 
terão de investir em pesquisa 
e desenvolvimento de produtos 
e tecnologias. Temer afi rmou 
que a medida representa um 
“grande avanço para o setor e 
para o Brasil”.

Bem-humorado, o presidente 
admitiu que estava “afl ito” com 
a possibilidade de o Senado 
não aprovar a MP e ele, ali 
no Salão do Automóvel, sair 

O presidente Michel Temer examinando um veículo na abertura 

do Salão do Automóvel.

O governador eleito do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC), disse ontem (8) 
que o presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, reforçou 
as garantias dadas pelo 
presidente Temer de que as 
medidas a serem discutidas 
na reforma da Previdência 
são infraconstitucionais. Com 
essa garantia, a intervenção 
federal na segurança do Rio 
de Janeiro poderá prosseguir 
até 31 de dezembro.

“Minha única preocupação 
era se a intervenção sofreria 
alguma descontinuidade”, 
afirmou Witzel, que temia 
a interrupção ou mesmo 
a antecipação da data de 
conclusão da operação em 
decorrência da necessidade 
de votações, no Congresso 

Governador eleito do Rio de 

Janeiro, Wilson Witzel.

O Tribunal Federal Regional 
da 4ª Região (TRF4) negou dois 
recursos apresentados pela 
defesa do ex-presidente Lula 
na ação que investiga se houve 
irregularidades na compra de 
um terreno para a construção 
de uma sede do Instituto Lula. 
Os pedidos, denominados 
“agravos regimentais”, tinham 
como objetivo solicitar uma 
reavaliação de dois habeas 
corpus pedidos pela defesa e 
negados pelo desembargador 
João Pedro Gebran Neto. A 
decisão foi divulgada ontem 
(8).

Um dos habeas corpus tinha 
como objetivo suspender a ação 
em que Lula é investigado por 
supostas vantagens, como a 
compra de um terreno para 
o Instituto Lula, em troca de 
benefícios ao grupo Odebrecht 
em diversas contratações da 

Petrobrás. A defesa requereu 
que o processo só andasse após 
o pronunciamento do Comitê 
de Direitos Humanos da ONU. 
O desembargador João Pedro 
Gebran Neto avaliou que não 
havia precedente deste tipo de 
suspensão. E que o recurso ao 
Comitê da ONU deveria ocorrer 
após a defesa recorrer a todas 
as instâncias judiciárias, o que 
ainda não ocorreu. 

O segundo habeas corpus 
negado questionava perícia 
feita pela Polícia Federal sobre 
o esquema de pagamentos 
da Odebrecht que teria sido 
usado para repasse de propina. 
Segundo a defesa, o laudo 
possui problemas e erros. O 
desembargador baseou sua 
negativa no argumento de que 
o prazo para o questionamento 
já foi aberto e se encerrou, não 
cabendo mais tal revisão (ABr).

Um dos pedidos era para que o processo só andasse após o 

pronunciamento do Comitê da ONU.

Segundo o texto, não 
será mais necessário 
um capital mínimo para 

formar essa modalidade de 
empresa. O projeto segue para 
a Câmara dos Deputados.

O Código Civil hoje permite 
a constituição da Eireli por 
uma única pessoa titular da 
totalidade do capital social, 
devidamente integralizado, 
não inferior a 100 vezes o 
salário mínimo. O projeto 
aprovado pelo Senado acaba 
com a obrigatoriedade desse 
capital mínimo e abre a 
possibilidade de constituição 
da empresa por pessoa natural 
ou jurídica.

O texto ainda permite a 
criação de mais de uma Eireli 
pela mesma pessoa. Como a 
legislação atual não autoriza 
isso, muitos donos de empresas 
agem na informalidade, por 
meio de “laranjas”. A matéria é 
de autoria da Comissão Mista de 
Desburocratização. Ao fi nal dos 
trabalhos do grupo, foi aprovado 

O projeto abre a possibilidade de constituição da empresa por pessoa natural ou jurídica.
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A Comissão de Viação 
e Transportes da Câmara 
aprovou o projeto do deputado 
Laerte Bessa (PR-DF), que 
pretende disciplinar a fi xação 
de obstáculos nos limites 
nas quadras ou conjuntos 
residenciais, de forma a 
difi cultar a entrada e saída de 
veículos, mas desde que não 
comprometa o direito de ir e 
vir dos cidadãos.

O relator, deputado Milton 
Monti (PR-SP), recomendou 
a aprovação. “O projeto vai 
bem ao propor uma solução 
que pode contribuir de forma 
signifi cativa para a melhoria 
da segurança pública, sem 
comprometer a circulação das 

pessoas nas cidades”, afi rmou. 
O texto autoriza a construção 
de guaritas, desde que a medida 
seja aprovada pela maioria 
absoluta dos moradores do local 
abrangido. 

O projeto deverá ser aprovado 
pela Secretaria de Segurança 
Pública, ouvidos o Corpo de 
Bombeiros, o departamento de 
trânsito e a Defesa Civil. Quando 
for o caso, deverá ser consultado 
ainda o órgão de patrimônio 
histórico, artístico ou cultural. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Urbano; de Segurança Pública; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Documento 
particular de 
dívida poderá 
dispensar 
testemunhas

O Plenário do Senado aprovou 
o projeto que altera o Código 
de Processo Civil (CPC) para 
prever, como título executivo 
extrajudicial, o documento 
particular assinado pelo 
devedor, independentemente 
de testemunhas. A matéria 
segue agora para a análise 
da Câmara dos Deputados. 
Atualmente, o Código Civil 
requer duas testemunhas 
para que o documento seja 
considerado título executivo 
extrajudicial. 

O projeto,  de autoria 
da  Comissão  Mis ta  de 
Desburocratização, acaba com 
a necessidade das testemunhas 
para simplifi car o processo. 
As assinaturas de credor e de 
devedor serão sufi cientes.

Ao fi nal dos trabalhos da 
Comissão, em dezembro de 
2017, foi aprovado o relatório, 
elaborado pelo senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) ao 
ressaltar que as testemunhas 
não estão presentes no 
momento da assinatura do 
contrato, e, sim, são cooptadas 
depois, quando o credor quer 
cobrar a dívida. 

“Essa exigência legal de 
testemunhas mais se aproxima a 
tempos longínquos e medievais, 
quando a autenticidade dos 
documentos era marcadas pelo 
anel de sinete do rei”, observou. 
São considerados títulos 
executivos extrajudiciais, além 
do documento particular, a letra 
de câmbio, a nota promissória, 
a duplicata, a debênture e o 
cheque; a escritura pública 
ou outro documento público 
assinado pelo devedor; o 
instrumento de transação 
referendado por órgão do 
governo, contratos de hipoteca, 
penhor ou seguro de vida, entre 
outros (Ag.Senado).

Aprovada abertura facilitada de 
empresas de responsabilidade limitada
O Plenário do Senado aprovou o projeto que facilita a constituição de empresas individuais de 
responsabilidade limitada, as Eirelis

um relatório, elaborado pelo 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), com diversas 
propostas a serem analisadas 
pelos parlamentares.

A Eireli é uma categoria em-
presarial que permite a constitui-
ção de uma empresa com apenas 

um sócio: o próprio empresário. 
Essa modalidade foi criada em 
2011 com objetivo de acabar 
com a fi gura do sócio “fi ctício”, 
prática comum em empresas 
registradas como sociedade 
limitada, que antes só poderiam 
ser constituídas por, no mínimo, 

duas pessoas. A Eireli permite 
a separação entre o patrimônio 
empresarial e privado. Ou seja, 
caso o negócio contraia dívidas, 
apenas o patrimônio social da 
empresa será utilizado para 
quitá-las, exceto em casos de 
fraude (Ag. Senado).

Intervenção no Rio de Janeiro 
vai até dezembro, diz Witzel

98 propostas de emenda à 
Constituição (PECs) prontas 
para pauta do plenário da 
Câmara e que tiveram a 
votação suspensa em razão 
da intervenção federal no Rio 
de Janeiro.

Witzel disse desconhecer 
os pontos que poderão ser 
discutidos e eventualmente 
colocados em votação durante 
os debates da reforma da 
Previdência. A deputada 
federal Tereza Cristina 
(DEM-MS), confi rmada para 
o Ministério da Agricultura, 
reuniu-se hoje com Bolsonaro. 
A parlamentar lembrou que a 
bancada ruralista, que engloba 
cerca de 260 parlamentares, 
é “pluripartidária”, mas disse 
que confi a no apoio à reforma 
da Previdência (ABr).

Nacional, envolvendo alterações 
na Constituição Federal.

A Constituição não pode 
receber emenda, ser alterada 
ou modificada durante a 
decretação de estados de sítio, 
de defesa ou de intervenção 
federal. Em fevereiro, havia 

Assinado decreto que regulamenta 
novo regime automotivo

do local sob vaias. “[Mas]
saio sob aplausos”. Temer 
visitou os stands, destacou a 
tecnologia avançada presente 
nos automóveis e defendeu 
as parcerias entre o governo 
e a iniciativa privada para o 
desenvolvimento econômico 
para o país.

Segundo Temer, a partir 
do Rota 2030 haverá mais 
investimentos no país. “A próxima 
edição [do Salão do Automóvel] 
poderá exibir mais avanços”, 
disse o presidente, lembrando 
que o setor representa 4% do 
PIB, soma de bens e serviços 
produzidos pelo país (ABr).

TRF4 nega mais recursos 
da defesa de Lula

Construção de guaritas 
em quadras residenciais

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, negou ontem (8) 
que a Casa vote “pautas-bomba” 
para afetar o próximo governo. 
De acordo com o parlamentar, o 
reajuste de 16,38% concedido aos 
ministros do STF e à procuradora-
Geral da República, não cria novas 
despesas para o Poder Executivo. 
O projeto foi aprovado e segue 
para sanção presidencial.

“Não houve acréscimo de 
despesa porque todos nós 
temos um teto. O Judiciário e o 
Ministério Público vão ter que 
adequar seu teto para pagar 
seus funcionários. Não houve 
acréscimo nenhum de despesa 
nesse caso. Houve acréscimo 
de determinada rubrica e o 

Judiciário vai ter que cortar 
gastos em outros pontos para não 
ultrapassar o teto”, disse Eunício.

O presidente do Senado disse 
ainda que o Congresso não pode 
deixar de discutir e votar matérias 
— inclusive aquelas que fi xam 
gastos para o Poder Executivo. 
Eunício Oliveira afirmou, no 
entanto, que está à disposição do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
para discutir “adaptações” no 
Orçamento de 2019.

“Como temos mudança de 
gestor, um novo presidente, ele 
tem a liberdade de falar comigo 
quando quiser para discutir 
adaptações. Estou aberto para 
discutir qualquer matéria ”, 
afi rmou Eunício (Ag.Senado).

Senado não vota 
“pautas-bomba”
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FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
Empresa pode fracionar as férias como segue: 1º período 14 dias, 2º 
10 dias + 6 dias de abono, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE ESTÁ ENGAJADO EM SERVIÇO MILITAR OBRIGA-
TÓRIO ATÉ 01.06.2019, PODE SER DEMITIDO?  

O empregado que se encontra engajado no serviço militar obrigatório 
até junho de 2019, não pode ser dispensado e o contrato de trabalho 
dele com a empresa se encontra interrompido já que a empresa 
está obrigada a recolher o FGTS em face do § 5° do Artigo 15 da Lei 
8.036/1990, portanto, sem possibilidade de dispensa.

CIRURGIA ESTÉTICA
Empresa é obrigada a aceitar atestado médico por realização de cirurgia 
plástica? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONAR TEMPO PARA COMPARECER EM JUÍZO
Funcionário foi convocado a participar de audiência judicial em outra 
cidade, devemos abonar somente as horas da audiência, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DE PORTE ME E EPP SÃO OBRIGADAS A CONTRATAR APRENDIZ?
Nos termos do Inciso III do Artigo 51 da Lei Complementar 123/2006, as 
empresas do regime simplificado ME e EPP estão dispensadas de empregar e 
matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem.

PAGAMENTO DE PRÊMIO
Verbas pagas a título de premiação deverão ter encargos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DÉBITOS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE INSS
Com a entrada em vigor da DCTFWEB, onde serão consolidadas as 
informações prestadas no eSocial relativas aos encargos de INSS e IR, a 
partir da competência 08/2018, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ADMINISTRADORES
DE SERVIÇOS DO LAR - COOTRAAD

Edital de Convocação - Assembleia Geral Especial.
A Presidente da Cooperativa de Trabalho de Administradores de Serviços do Lar -
COOTRAAD, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus sócios cooperados em dia com
suas obrigações, para a Assembleia Geral Especial, a realizar-se na Av. Prof. Alfonso Bovero 153,
Sumaré, São Paulo-SP, no dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, em primeira
convocação às 10:30 horas, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ou;
em 2ª convocação às 11:30 horas, com metade mais um dos seus cooperados ou, em terceira
convocação às 12:30 horas com no mínimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados, para
deliberarem a seguinte ordem do dia: I - Gestão da Cooperativa; II - Disciplina, direitos e deveres
dos cooperados; III - Planejamento e resultado econômico dos projetos e Contratos firmados;
IV - Organização do trabalho. Para fins legais e estatutários, declaramos que o número de associados
em condições de votar até esta data é de 24 (vinte e quatro). São Paulo, 07 de novembro de 2018.

Teresa Cristina Mendes Carneiro, Presidente.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL MASTER - FPFM
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

para Destituição de Membros da Administração Executiva
A Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, com sede neste município de São Paulo, na
Praça Antonio Prado, 33, Conjunto 911, CEP 01010-010 através de sua Diretoria Executiva,
devidamente representada por Sr. Ivan Manoel de Oliveira, presidente em exercício com poderes
conforme artigo 37ª do Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM convoca através
do presente edital divulgado conforme Artigo 20 parágrafos 12º como rege o Estatuto e Artigo 20º
parágrafo 6º, todos os associados, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede da
Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, às 16 horas, do dia 14 de novembro de 2018, com a
seguinte ordem do dia, para deliberarem sobre a pauta do dia: a. Deliberar sobre o plano do
trabalho para o exercício de 2019 e 2020; b. Destituição dos Diretores que não comparecem nas
reuniões de trabalho na Sede da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, conforme
advertência fixada nos quadros de aviso na sede da Federação; c. Dar posse aos novos Diretores que
substituirão os destituídos no item (b) em cumprimento ao disposto no artigo 20º parágrafo 6º do
Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM. A Assembléia Geral instalar-se-á em
primeira convocação às16 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda
convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial Artigo 20
parágrafo 8º, Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM.

São Paulo, 09 de novembro de 2018
Diretor de Futebol: Ivan Manoel de Oliveira

Diretor de Integração de Atletas: Francisco Jose Paes
Diretor Jurídico: Silvio Poggi Nunes

Fair Corretora de Câmbio S/A – CNPJ/MF nº 32.648.370/0001-26

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1) Contexto Operacional: A Corretora tem por objetivo social intermediar 
operações de câmbio, inclusive em Bolsas de Mercadorias e Futuros e a 
prática de operações no mercado de taxas flutuantes. 2) Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: Tais Demonstrações foram elaboradas 
de acordo com as normas regulamentares constantes do Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e estão sendo 
apresentadas em conformidade com a atual legislação societária e com 
as práticas contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis 
homologados pelo Banco Central do Brasil, que incluem estimativas e 
premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a 
receber, estimativas do valor justo de certos instrumentos financeiros, 
estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões 
necessárias para passivos contingentes, portanto, os resultados efetivos 
podem ser diferentes destas estimativas e premissas. A Diretoria da Fair 
autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Financeiras em 
10 de setembro de 2018 3) Resumo das Principais Práticas Contábeis: 
a) Apuração dos Resultados: As receitas e Despesas são contabilizadas de 
acordo com o regime de competência; b) Caixa e Equivalentes de Caixa: 
São representados por disponibilidades em moeda nacional, estrangeira e 
aplicações no mercado aberto, cujos vencimentos das operações na data 
da efetiva aplicação são iguais ou inferiores a 90 dias, apresentando risco 
insignificante de mudança de valor justo, e são utilizadas com objetivo de 
gerenciar os compromissos de curto prazo. As aplicações interfinanceiras de 
liquidez estão reconhecidas pelos valores de aquisição (papéis de compra), 
cujos rendimentos incorridos estão reconhecidos até a data do balanço. c) 
Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas 
que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio 
das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda 
estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio 
da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de 
câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na 
demonstração de resultados. d) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: 
Estão apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. e) Ativo Circulante e Realizável a Longo 
Prazo: Demonstrados pelos valores de custo e/ou de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço; f) 
Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à 
avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior freqüência 
se as condições ou as circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos 

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 30 de junho de 2018 e 2017 (Valores expressos em R$ Mil))
Balanços Patrimoniais

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 64.673 48.184
Equivalentes de Caixa 4 32.158 15.640
Aplicações Interfinanc. De Liquidez 1 1
Carteira Própri\a 5.1 1 1
Titls e Vlres Mob. Instr. Financ. Deriv. 14.937 14.429
Carteira Própria 5.2 14.937 14.429
Outros Créditos 17.552 18.087
Câmbio 7.635 7.995
Rendas a Receber 3.807 2.776
Diversos 6.1 6.480 7.516
Provisão p/ Outros Créditos Liq. Duvidosa (370) (200)
Outros Valores e Bens 25 27
Despesas Antecipadas 25 27
Não Circulante
Outros Créditos 16.447 11.356
Impostos a Recuperar/Compensar 345 135
Diversos 6.2 16.102 11.221
Investimentos 81 81
Outros Investimentos 81 81
Imobilizado de Uso 363 420
Outras Imobilizações de Uso 8 363 420
Intangível 26 24
Outros Ativos Intangiveis 26 24
Total do Ativo 81.590 60.065
Passivo Nota 2018 2017
Circulante 48.268 29.986
Relações Interdependencias 23.063 6.762
Ordens de Pagamentos 23.063 6.762
Obrigações p/ Empréstimos 19 448
Obrigações ME 19 448
Outras Obrigações 25.186 22.776
Cambio 18.908 16.867
Fiscais e Previdênciarias 2.830 2.019
Diversas 9 3.448 3.890
Não Circulante
Outras Obrigações 16.874 14.457
Fiscais e Previdênciarias 15.034 12.609
Diversos 10 1840 1848
Patrimônio Líquido 16.448 15.622
Capital Social – –
De Domiciliados No País 12 8.617 8.617
Reserva de Lucros 242 201
Ajuste Vlr de Mercado 61 61
Lucros a Disposição dos Quotistas 7.528 6.743
Total do Passivo 81.590 60.065

Demonstração de Resultado
Nota 2.018 2.017

Resultado da Intermediação Financeira 15.977 16.305
Resultado de Operações de Câmbio 15.516 15.511
Resultado de Operações com Títulos e 

Valores Mobiliários 461 794
Resultado Bruto da Intermed. Financeira 15.977 16.305
Outras Receitas/Despesas Operacionais (14.659) (14.700)
Receitas de Prestações de Serviços 15.633 14.160
Provisão para Outros Créditos de Liqu. Duvidosa (144) (40)
Despesas de Pessoal (5.460) (5.208)
Outras Despesas Administrativas (22.421) (20.433)
Despesas Tributárias (2.276) (3.034)
Outras Receitas Operacionais 9 2
Outras Despesas Operacionais – (147)
Resultado Operacional 1.318 1.605
Resultado Antes da Tribut. sobre o Lucro 

e Participações 1.318 1.605
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.209) (769)
Lucro do Período 109 836
Quantidade de Ações: 11 8.617 8.617
Lucro por ação 0,01265 0,09702

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido 
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros a 
 Disposição Acionistas

Valor de Ajuste 
ao Mercado

 Lucros Prejuizos 
Acumulados Total

Saldos Em 01.01.2017 8.617 158 5.950 61 – 14.786
Lucro Líquido do Semestre – – – – 836 836
Reserva Legal – 43 – – (43) –
Lucros a disposição dos Acionistas 793 (793) –
Saldos em 30.06.2017 8.617 201 6.743 61 – 15.622
Mutações – 43 – – 793 836
Saldos em 01.01.2018 8.617 237 7.424 61 – 16.339
Lucro Líquido do Semestre – – – – 109 109
. Reserva Legal – 5 – – (5) –
Lucros a disposição dos Acionistas 104 (104) –
Saldos em 30.06.2018 8.617 242 7.528 61 – 16.448
Mutações – 5 104 – – 109

Demonstração do Fluxo de Caixa – Metodo Indireto 
Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2.018 2.017
Resultado do semestre/exercício 109 836
Depreciação e amortização 55 59
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/Redução em Titls e Vlres Mobls (1.585) –
(Aumento)/Redução em outros créditos (4.884) (10.938)
Aumento/(Redução) em outras obrigações 17.123 9.849
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas 

nas) atividades operacionais 10.818 (194)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado (20) (2)
Disponibilidades líquidas geradas pelas 

(aplicadas nas) atividades de investimentos (20) (2)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Aumento/Redução líquido(a) de caixa e 

equivalentes de caixa 10.798 (196)
Aumento (Redução) nas disponibilidades: 10.798 (196)
No inicio do semestre 21.360 30.266
No final do semestre 32.158 30.070

Relatório dos Auditores Independentes
Aos Diretores e Administradores da
Fair Corretora de Câmbio S/A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da FAIR Corretora de 
Câmbio S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho 
de 2018 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos assuntos 
descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, 
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
FAIR Corretora de Câmbio S/A, em 30 de junho de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base 
para opinião com ressalvas: A FAIR Corretora de Câmbio S/A aderiu ao 
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pelas Leis 
nº 13.496 de 24 de outubro 2017, o saldo de parcelamento ainda não foi 
consolidado pelos órgãos competentes. A contabilização dessa obrigação 
está sendo realizada pelo regime de caixa, por ocasião das parcelas 
recolhidas mensalmente. Como parte integrante dos procedimentos para os 
exames de auditoria independente, efetuamos pedidos de confirmações junto 
às Instituições Financeiras que mantém operações com a FAIR Corretora 
de Câmbio S/A, sobre os saldos e operações mantidos no semestre findo 
em 30 de junho de 2018. Toda via não recebemos todas as respostas até a 
emissão deste relatório, assim sendo, aplicamos procedimentos alternativos 
de auditoria através da análise dos extratos bancários disponibilizados 
pela administração, onde identificamos saldos nas conciliações bancárias 

em moedas estrangeiras a titulo de Valores a Liquidar para os quais, não 
foram apresentadas suas composições, entretanto, não nos foi possível 
certificarmos quanto à existência de eventuais operações e obrigações, 
porventura, não registradas na contabilidade. Diante do exposto ficamos 
impossibilitados de opinarmos sobre a adequação do saldo de disponibili-
dades apresentado em 30 de junho de 2018. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase: Destacamos o mencionado na nota explicativa nº 10.1 que 
descreve as contingências tributárias e cíveis referentes aos processos 
instaurados pelos órgãos reguladores contra a FAIR Corretora de Câmbio S/A, 
considerados pelos seus Assessores Jurídicos com probabilidade de perda 
possível. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade da FAIR Corretora 

de Câmbio S/A continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em mossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. São Paulo, 01 de novembro 2018.

Sacho – Auditores Independentes – CRC – 2SP 017.676/O-8
Marcelo Machado de Andrade – CRC – 1SP 223.997/O-8

José Lavia Junior
Diretor

Valdemir Soprani
Contador CRC-1SP 88327/O-0

seus valores e sua avaliação considera os seguintes aspectos: • Investi-
mentos – São avaliados pelo método de custo de aquisição, deduzidos de 
provisão para perda, quando aplicável. • Imobilizado – Está contabilizado 
ao custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com 
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos 
bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária sendo: 
4% a.a. para Edificações, 20% a.a. para Sistema de Transporte – Veículos 
e Sistema de Processamento de Dados e 10% a.a. para as demais contas. 
• Ativos intangíveis: São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das 
respectivas amortizações acumuladas. As amortizações são calculadas pelo 
método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos direitos de 
uso; A Corretora manteve os saldos dos bens registrados no Ativo imobilizado 
ao custo histórico, em razão de não terem sido identificados indícios de 
desvalorização, os quais não excedem o valor recuperável. g) Provisões, 
Ativos e Passivos Contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também 
das obrigações legais são efetuadas de acordo com os critérios definidos 
pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09 do CMN, sendo: 
Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando 
a Administração possui controle da situação ou quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, 
caracterizando o ganho como praticamente certo. Provisões: são constituí-
das levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza 
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, 
o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, é o 
termo utilizado para passivos que não são reconhecidos contabilmente, pois 
a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou 
mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle 
da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de 
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser 
apenas divulgados em notas explicativas. As obrigações classificadas como 
remotas não são provisionadas e nem divulgadas. h) Passivo Circulante 
e Realizável a Longo Prazo: Demonstrado por valores das obrigações 
assumidas e provisionadas até a data do balanço. i) Provisão para Imposto 
de Renda/Contribuição Social: O imposto de Renda da pessoa jurídica e a 
contribuição social sobre o lucro líquido foram calculados com base no lucro 
tributável ajustado nos termos da legislação pertinente.
4) Caixa e Equivalentes de Caixa: 2018 2017
Caixa – 111 1.010 2.160
Depósitos Bancários112 4.083 5.365
Disponibilidades em Moedas Estrang. 115 27.065 8.115
Total 32.158 15.640

5) Composição dos Títulos Em Carteira Própria: Estão contabilizados 
pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, com base na taxa de remuneração e em razão da fluência dos 
prazos dos papéis, de acordo com a Circular nº 3.068/01, e estão classifica-
dos nas seguintes categorias: Títulos para Negociação – Considerando que 
foram adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de 
forma ativa, são contabilizados a valor de mercado, com as perdas e ganhos 
reconhecidos diretamente no resultado do período; e Títulos Disponíveis para 
Venda – Títulos e valores mobiliários que não se enquadram como para 
negociação nem como mantidos até o vencimento, ajustados pelo valor 
de mercado em contrapartida à conta destacada no Patrimônio Líquido – 
Ajuste a Valor de Mercado, líquido dos correspondentes efeitos tributários.
5.1. Aplicação Interfinanceira de Liquidez 2018 2017
CDB Bco Itaú 1 1
5.2. Titls e Vlres Mobls e Instr. Financ. 

De Liquidez 2018 2017
CDB Banco Paulista 780 552
CDB Banco Bonsucesso 871 806
CDB Banco Rendimento 536 361
CDB Ouroinvest – 923
CDB Agiplan – 252
LC Ouroinvest – 339
Cotas de Fundo de Renda Fixa CEF 11.113 11.196
Vinculados a Prestação de Garantias 2018 2017
CDB Ouroinvest 1.637 –
Total 14.937 14.429
6) Outros Créditos
6.1 – Diversos 2018 2017
Adiantamentos a Funcionários 45 11
Adiantamentos a Autônomos 110 196
Devedores Diversos 6.325 7.309
Total 6.480 7.516
6.2) Outros Créditos – Realizável a Longo Prazo: 2018 2017
Cofins Interposição de Recursos 11.124 8.241
Interposição Recursos Trabalhista 133 123
PMSP Depósito Judicial 209 209
Cofins Deposito Judicial 690 690
Deposito Judicial Outros 1.043 1.043
Pagamentos a Ressarcir 2.903 915
Total 16.102 11.221
7) Outros Investimentos: 2018 2017
Bolsa Brasileira de Mercadorias 81 81
Total 81 81
8) Imobilizado: 2018 2017

Composição: Taxa

Custo de 
Aqui-
sição

Deprec. 
Acumul.

Valor 
Líquido

Valor 
Líquido

Instalações 10% 238 205 33 30
Móveis e equip. 10% 668 426 242 259
Sist. de comunicação 10% 82 80 2 2
Sist. de Proc. de dados 20% 604 526 78 113
Sistemas de segurança 10% 20 16 4 6
Veículos 20% 28 24 4 10
Total 1.640 1.277 363 420
9) Outras Obrigações Diversas – Circulante: 2018 2017
Despesas de pessoal 1.161 1.104
Aluguéis 161 164
Assessoria 1.796. 2.239
Banco Central 32 81
Outras 298 302
Total 3.448 3.890
10) Outras Obrigações – Não Circulante:
Exigível a Longo Prazo 2018 2017
Fiscais e Previdenciárias 15.034 12.609
Provisão Para Riscos Tributários 1.137 1.137
Valores a Pagar Ações Preferenciais 703 711
Total 16.874 14.457
10.1) Provisão para riscos tributários: A Corretora mantém acompanha-
mento de todos os processos administrativos e judiciais em que a instituição 

é autora ou ré. Cada processo esta suportado por avaliação de sua Assessoria 
Jurídica, que considera o risco de perda envolvida e classifica o caso como 
de risco provável, possível ou remoto. Considerando estes pressupostos, o 
principal caso classificado como risco possível são os processos relativos 
ao COFINS/CSLL, que a Corretora por Prudência, provisiona em seu Passivo 
Circulante, considerando os depósitos judiciais até a resolução das questões 
legais correspondentes, para serem utilizados em pagamento do débito 
ou levantamento do saldo, quando do desfecho do processo. A Corretora 
figura como parte em quatro processos que versam sobre matéria fiscal, 
avaliados pelos assessores jurídicos como sendo ações de risco possível no 
valor de R$ 17.044 mil. As contingências fiscais referem-se, principalmente, 
às discussões judiciais relativas ao COFINS e responsabilidade solidária 
referente o recolhimento de IOF e IRRF sobre intermediação de cambio. 
Processos de natureza cível: Em 30 de junho de 2018 a Corretora figurava 
como parte de 01 (um) processos judiciais, que versam sobre matéria cível, 
instaurados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e avaliados pelos 
Assessores Jurídicos com a probabilidade de risco possível no valor de 
R$ 4.286 mil, porém sem a previsão de honorários de êxito. Ressaltamos 
que os referidos processos, pertencem à época da Diretoria anterior, onde 
a Corretora ainda operava com valores mobiliários. Figura ainda em mais 04 
(quatro) processo avaliados pelos Assessores Jurídicos com a probabilidade 
de risco possível no valor de R$ 65 mil A Corretora figura como parte em um 
processo administrativos do Banco Central do Brasil, em virtude de suposta 
ausência de comunicação ao COAF. Nossos assessores jurídicos consideram 
a possibilidade de perda possível e ajuizaram ação cautelar a fim de sus-
pender liminarmente as penalidades aplicadas pelo BACEN no montante de 
aproximadamente R$ 7.780 mil. Processos de natureza trabalhista: A Fair 
Corretora é parte (polo passivo) em 03 (três) ações trabalhistas avaliadas 
pelos Assessores Jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração 
com suficiente segurança devido a eventos futuros incertos, no montante de 
R$ 532 mil. com depósito judicial de R$ 133 mil até a resolução das questões 
legais correspondentes, para serem utilizados em pagamento do débito ou 
levantamento do saldo, quando do desfecho do processo. 11) Capital Social: 
O Capital Social em 30/06/2018 é de R$. 8.617 mil e em 30/06/2017 era 
de R$. 8.617 mil sendo composto de 8.617 mil ações ordinárias, sem valor 
nominal. 12) Partes Relacionadas: A corretora não possui transações 
com outras partes relacionadas. 13) Remuneração do Pessoal chave da 
Administração: A remuneração total do pessoal chave da administração 
para o semestre findo em 30 de junho de 2018 foi de (R$. 216) e em 2017 
(R$ 260.), a qual é considerada benefício de curto prazo. 14) Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro: Em cumprimento à legislação específica e às 
melhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas 
e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses 
procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão 
de riscos e controles internos 15) Gerenciamento de Estrutura de Capital: 
Visando o atendimento à Resolução 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central 
do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital 
que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos 
que asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, 
abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo 
com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus 
clientes. 16) Gerenciamento de Risco Operacional: Em cumprimento 
da Resolução nº 4557/2017 do CMN, a corretora gerencia seus riscos 
operacionais em total consonância com as disposições regulamentares e 
as melhores práticas do mercado. Sua diretoria está plenamente engajada 
no processo, definiu e aprovou a política de gerenciamento e coordena as 
atividades relacionadas ao risco operacional e disponibilizou adequados 
recursos humanos e materiais. È responsável pelas informações e promoveu 
ampla divulgação aos clientes e colaboradores em seu site na rede mundial 
de computadores, disponível a todos os interessados. 17) Gerenciamento 
de Risco de Mercado: Em cumprimento da Resolução nº 4557/2017 do 
CMN, que implantou a estrutura de gerenciamento de risco de mercado, 
a qual é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos 
produtos e a dimensão da exposição em taxas de juros, taxas de cambio, 
cotação de mercadorias, da instituição. As aplicações são controladas pela 
Diretoria, que avalia a necessidade de diluição do Risco. 18) Ouvidoria: O 
componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e 
a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução 
nº 4433/2015 do Banco Central do Brasil.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARRITMIA, ELETROFISIOLOGIA E ESTIMULAÇÃO
CARDÍACA ARTIFICIAL - ABEC, CNPJ nº 00.419.787/0001-20, com sede na Rua Beira
Rio, 45,  7º andar, conj. 73 - Vila Olimpia, São Paulo/SP, comunica, para os devidos fins,
o extravio dos Livros Diário nº 02/1998 e nº 03/1999. São Paulo, 8 de novembro de 2018

Dr. Celso Salgado de Melo - Presidente

Por que 
empreendedores 

devem apostar em 
Inteligência Artifi cial?

Atualmente, o 

empreendedorismo é a 

força motriz que conduz 

à inovação

No Brasil, vemos isso 
expandir quase que 
diariamente. A base 

tecnológica é o seu principal 
pilar de sustentação, tanto na 
otimização, como para escalar 
e gerar novos negócios. E é por 
isso que o uso da inteligência 
artifi cial tem papel fundamen-
tal nesse ecossistema.

Não por acaso, os gastos 
globais com tecnologia cogni-
tiva e sistemas de inteligência 
artifi cial devem somar US$ 
77,6 bilhões até 2022, o que 
representa um montante três 
vezes superior ao projetado 
para este ano, de acordo com 
estimativa da consultoria IDC. 
Esse mercado avançará em alta 
velocidade. Por essa razão, os 
empreendedores devem con-
siderar com bastante atenção 
o seu uso.

Apesar de já estar presente 
em diversas áreas do conheci-
mento, como na medicina, no 
setor fi nanceiro, na engenharia 
e na agronomia, a inteligência 
artifi cial ainda é uma tecno-
logia em consolidação. Uma 
de suas vertentes, o machine 
learning, possui alto potencial 
de incorporação em novos 
negócios, como no reconhe-
cimento de voz e imagem, na 
identifi cação de padrões de 
comportamento e na gestão, 
resolução e predição de pro-
blemas. 

Em situações em que as 
empresas precisam aplicar 
conhecimento para se apro-
ximar de seus clientes com o 
uso de estratégias de marke-
ting, a inteligência artifi cial 
e o machine learning podem 
exercer total protagonismo. 
Com soluções desse tipo, é 
possível analisar uma grande 
quantidade de informações 
de uma base de clientes. Os 
algoritmos podem determinar 
padrões de comportamento a 
partir da análise de dados e as-
sim abrir caminhos para ações 
de marketing mais específi cas 
e assertivas.

Empreendedores também 
podem utilizar da inteligência 
artifi cial em tarefas adminis-
trativas e em situações que a 
restrição de orçamento não 
permite altos investimentos 
em contratação de pessoal 

ou mão de obra qualifi cada. O 
uso de chatbots, por exemplo, 
também pode ter grande utili-
dade, sobretudo em negócios 
que tenham uma demanda 
relevante de atendimento ao 
público.

O maior ganho a ser obtido 
é a otimização das operações 
diárias do negócio. Para isso, 
aplicações de machine learning 
podem conduzir à automação 
de processos e à redução de 
custos. O retorno sobre o 
investimento com o uso de 
soluções específi cas de inteli-
gência artifi cial pode resultar 
não apenas em capacidade de 
reinvestimento, como também 
novas fontes de receita.

É importante ressaltar que a 
inteligência artifi cial não subs-
titui o capital humano - e não 
estamos próximos dessa reali-
dade. Mas a tecnologia tem um 
potencial enorme para somar 
em áreas como criação e exe-
cução. O estabelecimento de 
uma relação entre máquinas e 
humanos são complementares 
para o desenvolvimento de um 
negócio. Enquanto uma parte 
possui melhor capacidade 
lógica, a outra conta com a sub-
jetividade e ética, capazes de 
corrigir as pequenas distorções 
dos modelos matemáticos da 
IA. Com isso, ocorre a geração 
de melhores resultados.

Além disso, apostamos em 
novos cargos e funções volta-
das a melhorar as inteligências 
artifi ciais e os dados utilizados 
por tais aplicações. A qualidade 
dos dados é essencial em siste-
mas de inteligência artifi cial, e, 
muitas vezes, será necessário 
a utilização da inteligência 
humana na geração de novos 
dados que melhorem o funcio-
namento das aplicações. 

Quanto mais cedo houver o 
entendimento dos empreende-
dores de que a inteligência ar-
tifi cial terá papel fundamental 
na próxima onda da inovação, 
mais rápido será o uso prático 
e os resultados para consumi-
dores e empresas. A busca por 
capacitação para compreender 
as possibilidades de negócio 
no uso dessa tecnologia se faz 
mais do que necessária para 
entender como isso pode aju-
dar a impactar o seu mercado. 

(*) É CDO e co-fundador da Semantix, 
empresa especializada em Big Data, 

Inteligência Artifi cial, Internet das 
Coisas e Análise de dados.

Leonardo Dias (*)A Adobe levantou cinco 
cases de como as orga-
nizações confi aram em 

tecnologias emergentes em 
2018 para trazer à realidade 
experiências que antes só eram 
possíveis em fi lmes:

1) Transformando carros 
em assistentes pessoais com 
voz - As fabricantes de carros 
foram algumas das primeiras 
empresas a adotar a tecnologia 
de voz por meio de integrações 
com a Alexa da Amazon e outros 
fabricantes de dispositivos de 
voz. Este ano, a BMW elevou o 
nível de sua estratégia de voz 
construindo seu próprio assis-
tente pessoal inteligente, que 
será encontrado em modelos de 
carros a partir de março. 

De acordo com um comuni-
cado da marca de automóveis 
de luxo, “isso marcará o início 
de uma nova era para o BMW 
Group, na qual os motoristas 
poderão cada vez mais operar 
seu carro e acessar suas funções 
e informações simplesmente 
falando”;

2) Empoderando artistas 
com IA e Machine Learning - 
Como parte do programa “Ado-
be Remix”, a Adobe convida 
os membros da comunidade a 
colocar sua marca no logotipo 
da Adobe. O projeto Adobe Re-

Cinco exemplos de como as marcas usam 
as novas tecnologias a favor da experiência
Assistentes de voz, realidade aumentada, inteligência artifi cial e chatbots são exemplos de tecnologias que 
têm possibilitado às empresas trazer à tona ideias e produtos que pareciam muito distantes há alguns anos

cirurgia;
4) Gerenciando processos 

seletivos com chatbots inteli-
gentes - Mya é uma empresa de 
recrutamento on-line que ajuda 
as empresas a atrair, engajar e 
contratar talentos da geração 
Millennial. O rosto da empresa é 
um chatbot inteligente chama-
do “Mya”, que gerencia a sele-
ção de candidatos. A Mya pode 
realmente “conversar” com 
milhares de candidatos de uma 
só vez por meio de mensagens 
de texto, Facebook, Skype, e-
-mail ou via chat. Seu papel está 
na parte de pré-contratação do 
processo seletivo. Ela responde 
a perguntas frequentes, forne-
ce atualizações de progresso 
do processo e fornece dicas 
e orientações aos candidatos;

5) Conectando as lojas on e 
off-line com prateleiras inte-
ligentes - A Kroger anunciou 
este ano uma parceria com a 
Microsoft Azure para imple-
mentar prateleiras inteligentes 
em suas lojas. O EDGE (Display 
Aprimorado para Ambiente de 
Supermercado, em tradução 
livre) processa os dados ge-
rados pelas ações dos clientes 
e em torno das prateleiras do 
supermercado em tempo real.

Fonte e mais informações: 
(www.adobe.com/br/).

mix mais recente foi do designer 
visual da Albânia, Vasjen Katro 
(também conhecido como Bau-
gasm), que usou a tecnologia 
de transferência de estilo do 
Adobe Sensei, a inteligência 
artifi cial da Adobe.

A tecnologia de transferência 
de estilo permite que os artistas 
apliquem automaticamente a 
estrutura e os detalhes de uma 
imagem a outra - antes um pro-
cesso tedioso. Como resultado, 
Katro conseguiu transferir rapi-
damente o estilo das pinceladas 
de Van Gogh para as texturas 
orgânicas que usou para a sua 
versão do logotipo da Adobe. 
Em seguida, ele combinou 
mídia digital e orgânica para 

concluir seu trabalho no Adobe 
Creative Cloud, usando o Adobe 
Photoshop, o Adobe Premiere 
Pro e o Adobe After Effects; 

3) Educação médica imersiva 
com Realidade Aumentada - A 
Cleveland Clinic, da Case Wes-
tern Reserve University, está 
usa realidade aumentada para 
permitir que os alunos estudem 
o corpo humano em um formato 
3D interativo. Isso aponta para 
uma transformação no setor 
de saúde. Hoje, a universidade 
está usando o headset Hololens 
para educar a próxima geração 
de cuidadores. Eventualmente, 
a realidade aumentada será 
implementada em exames e, 
gradativamente, em salas de 

R
ep

ro
du

çã
o

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 27/08/2018
Data/Hora/Local: 27/08/2018, ás 10hs, na sede social, São Paulo/SP. Convocações: Avisos pessoais 
enviados a todos os Diretores, de acordo com o §4º, do artigo 20, do Estatuto Social. Quórum de Ins-
talação: Presentes os Diretores Masazumi Takata-Presidente, Eiji Seki-Vice Presidente Econômico 
Financeiro, Hiromi Furumoto-Vice Presidente Executivo, e Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte, conforme 
assinatura lançadas ao final da presente ata. Mesa: Presidente-Masazumi Takata, Secretária-Ana Ma-
ria F. A. Ravaglia Duarte. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) A alteração do endereço da 
filial inscrita, no CNPJ 49.074.412/0002-46,  NIRE 35900982721, situada em São Paulo/SP, Avenida 
Angélica, 2197, 4º Andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01.227-200, para São Paulo/SP, Rua Giuseppe 
Crespi, 103, Bairro Jardim Santa Emília, CEP 04183-080. Encerramento: A Ata foi lida conferida e 
assinada por todos os diretores presentes e pelos membros da mesa Diretora, Masazumi Takata-
Presidente, Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte-Secretária. Diretores: Masazumi Takata-Presidente, 
Eiji Seki-Vice Presidente Econômico Financeiro, Hiromi Furumoto-Vice Presidente Executivo. SP, 
27/08/2018. JUCESP nº 520.516/18-7, em 01/11/2018. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Novembro de 2018. Dia de Santo Orestes, Santo Alexan-
dre, Santa Eustólia, São Salvador e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Dia do Município, Dia do Radiologista, Dia do Manequim e 

Dia do Hoteleiro. Hoje aniversaria o guitarrista Tom Forgety que faz 77 
anos, o técnico de futebol Luiz Felipe Scolari ( o Felipão) que nasceu em 
1948 faz 70 anos, o cineasta Bille August que também faz 70 anos, o ator 
Lou Ferrigno que nasceu em 1952 completa 66 anos e a atriz  Maria Ribeiro 
que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Escorpião é profundamente fascinado pelos 
mistérios da alma humana e pela passagem do tempo, tendo às vezes difi cul-
dade de se projetar no futuro, preferindo viver cada dia como se fosse o único. 
Essa maneira especial de vivenciar cada momento pode gerar experiências 
e criações maravilhosas, mas pode também ser uma fonte de angústia e 
inquietação. Sendo sempre muito emocional, possui uma dose sufi ciente de 
sabedoria, que o ajuda a alcançar percepções importantes sobre si mesmo 
e sobre a vida em geral.

Dicionário dos sonhos
CAVALO – Em geral é bom aviso. Se for forte musculoso, 
indica vitória sobre seus inimigos. Possuir muitos cavalos: 
riquezas, abundância no futuro. Correndo: grande vitória. 
Branco: boas novas. Preto: aborrecimentos. De outra cor: 
doenças passageiras. Cavalga-lo com arreios: problemas com 
pessoas da família. Sem arreios: adultério ou infelicidade. Ver 
muitos: felicidade no jogo durante cinco a sete dias. Cavalo 
também é um símbolo masculino nos sonhos das mulheres. 
Números de sorte:  41, 33, 86, 90, 95 e 99.

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

Esta sexta é o terceiro dia da lunação . A Lua plena em Sagitário deixa o astral mais leve e descontraído.  A Lua em 
conjunção com Mercúrio facilita a comunicação, as negociações e os contatos. Os estudos, o contato com a fi losofi a, 
religião, línguas estrangeiras e outras culturas estará favorecido durante toda esta sexta. Vênus em bom aspecto 
com Marte ajuda a ter iniciativas positivas para os relacionamentos e tomar novas atitudes.  O dia será positivo 
para fazer os ajustes necessários nas relações. A noite deve ser de descanso. A Lua em mau aspecto com Netuno 
pode trazer confusão emocional.
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Este é um período para redirecio-
nar a sua vida e suas relações. Há 
a ampliação do valor da amizade e 
forte inclinação para a observação e 
raciocínio em mente mutável junto a 
uma enorme adaptabilidade as novas 
situações. 77/577 – Verde.

É preciso aproveitar as oportunida-
des, as situações novas que se apre-
sentam pela manhã. O dia é de bom 
humor e mais otimismo, com atitude 
entusiasta durante toda a manhã. 
Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais e precisará ser maleável com 
as pessoas. 89/389 – Azul.

É bom neste momento evitar im-
pulsos, controlar as explosões de 
insatisfação e conter de forma rígida 
as pequenas discórdias. O descanso 
e o prazer estão bastante ativados. 
Coloquem em ação as decisões que 
foram tomadas e irá sentir-se bem 
nesta sexta. 94/594 – Branco.

A Lua em conjunção com Mercúrio 
facilita a comunicação, as negocia-
ções e os contatos. Aumenta o seu 
entusiasmo para realizar as tarefas 
e os trabalhos do dia-a-dia. Termine 
aquilo que começou e estava parado. 
As emoções ajudam a demonstrar o 
que se passa no seu íntimo. 86/286 
– Branco.

Muita coisa deverá mudar em sua 
vida e um novo rumo será tomado 
neste fi nal de ano. O Sol em Escor-
pião aconselha a conter as explosões 
temperamentais. Fortes impulsos 
surgirão, despertando o seu desejo 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. 51/351 – Amarelo.

O modo de agir pode afastar pessoas 
de seu relacionamento. Cuidado 
com algo que pode dar errado. As-
suntos materiais serão produtivos 
e trarão lucros. Seja direto e mais 
desenvolto na relação íntima e será 
mais feliz. Precisa controlar a insa-
tisfação. 09/609 – Verde.

O dia será positivo para fazer os 
ajustes necessários nas relações. A 
noite deve ser de descanso.  Mante-
nha-se fi rme em suas convicções, 
mesmo diante de dificuldades. 
Atitudes simpáticas serão melhores 
do que uma atitude crítica demais. 
29/829 – Cinza.

Surgem novos objetivos de vida, mas 
veja antes se os antigos estão sendo 
cumpridos. Há uma ampliação do 
valor da amizade e forte inclinação 
para a educação e o aprendizado. 
Um novo envolvimento melhora a 
vida íntima e também o relaciona-
mento sexual. 50/450 – Verde.

Uma fase de recolhimento está co-
meçando com o Sol indo em direção 
a Sagitário vai dar início ao período 
mais delicado do ano. Pode começar 
a mudar o seu modo de ver a vida, 
com mais paixão e disposição no seu 
dia a dia. 67/567 – Marrom.

A Lua em Sagitário ajuda nas rela-
ções grupais, contatos com amigos 
e pessoas conhecidas. O Sol em 
Escorpião dá mais pique e agilidade 
para decidir. Faça uma análise antes 
de apontar defeitos do outro. Tenha 
atenção para que a ambição não o 
impeça ver a realidade. 79/879 – Azul.

Muito pique e disposição no fi nal do 
dia. É um dia ótimo para estar mais 
ativo, de uma forma confi ante e ani-
mada pois terá boas novas no início 
da noite. Faça com que qualquer 
desejo possa se realizar, por mais 
impossível que pareça momento. 
57/257 – Branco.

Vênus em bom aspecto com Marte 
ajuda a ter iniciativas positivas para 
os relacionamentos e tomar novas 
atitudes. Profundidade nos proces-
sos de raciocínio ajuda a encontrar 
soluções neste dia do amor. A persis-
tência poderá levá-lo ao sucesso, por 
isso não desista diante de obstáculos. 
73/373 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para se livrar dos medos e enfrentar os problemas : 
Uma vela dourada, óleo de verbena, papel branco, fi ta 
branca. Unte a vela dourada com o óleo de verbena. Escre-
va no papel branco todos os medos dos quais você quer se 
livrar. Dobre o papel e amarre-o com a fi ta branca, dando 
sete nós. Acenda a vela e queime o papel completamente, 
fazendo desaparecerem todas as letras. Pegue as cinzas que 
restaram e faça-as virarem farelo. Procure um lugar com 
plantas (um parque, um jardim) e sopre-as para longe sete 
vezes. Nada deve restar.
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Envolvidos em acelerar 

ainda mais suas 

operações no país, os 

marketplaces brasileiros 

estão em pleno movimento

A política do ganha-ganha é 
aplicada ao negócio, onde 
grandes empresas diluem 

os seus custos e ampliam o es-
pectro de visitantes, enquanto 
as pequenas podem expor seus 
produtos em lojas com grande 
visibilidade, sem precisar arcar 
com um custo fi xo para a cria-
ção de uma loja física ou virtual. 
Neste caminho de crescimento 
acelerado, que levou a Amazon 
ao topo do mercado, existem 
alguns gargalos que devem ser 
enfrentados. Um deles é o frete.

Recente pesquisa feita pela 
PwC revelou que  64% dos con-
sumidores aceitam arcar com 
os custos de uma entrega mais 
rápida ou no mesmo dia; 11% 
fariam isso para garantir que 
seus pedidos cheguem uma ou 
duas horas após a compra. Eles 
reconhecem, portanto, que a 
entrega mais rápida seria um 
esforço especial de logística que 
vale a pena ser remunerado. E 
que esforço! Com o aumento das 
expectativas dos consumidores, 
a pressão agora é para encontrar 
maneiras de atendê-los, mas com 
uma operação lucrativa.

Especifi camente, no Brasil, o 
comércio digital tem uma pecu-
liaridade: ele está inserido em 
uma cultura de “frete grátis”. 
Esta é uma estratégia das grandes 
empresas, mas que é danosa para 
o negócio, pois o cliente passa a 
considerar que a entrega sem 
custo é uma condição para a 
compra. É preciso sair da briga de 
preços. Um dos grandes trunfos 
da compra online é a comodida-
de. A oferta é irresistível, mas o 
conforto na transação é o fato 
imprescindível.

Essa prática deveria ser pon-
tual, para alicerçar as vendas, 
por exemplo, já que ela tem um 
custo que deve ser pago por todas 
as partes envolvidas no negócio. 
Por isso, a gestão do frete é uma 
das partes mais importantes na 

estratégia de vendas online, tanto 
para os grandes quanto para os 
pequenos varejistas. Os lojistas 
de e-commerce vêm procurando 
alternativas às entregas tradicio-
nais, principalmente nos centros 
urbanos. Na prática, vale adotar 
as mais variadas opções. 

O estudo da PwC indica que 
em inúmeros países já existem 
parcerias de “última milha” com 
provedores de entrega hiperlo-
cais (o Uber está explorando essa 
alternativa); entrega de estoque 
de fabricantes pelo varejista 
(drop-shipping);  aquisição de 
empresas prestadoras de serviços 
de logística (a compra da Grand 
Junction e da Shipt pela Target);  
enquanto a Belgian Post adqui-
riu a Radial, uma empresa de 
entregas de comércio eletrônico 
sediada nos EUA.

Mas para construir um negócio 
efi ciente dentro de um marke-
tplace é preciso ter, além de um 
frete bem estruturado, outros 
requisitos que podem tornar o 
negócio sólido. Existe mais de um 
tipo de cliente. São muitas marcas 
e serviços e é responsabilidade 
do marketplace fornecer valor 
e serviços. A jornada do cliente 
deve ser a melhor experiência 
possível. É fundamental contar 
com uma plataforma que tenha 
imagens de qualidade, texto 
agradável, que dê uma boa visão 
e inspiração para encontrar o 
produto ou serviço perfeitos. 

Empresas tradicionais do vare-
jo, nos Estados Unidos, estão em 
busca de ecossistemas que sejam 
autossustentáveis. As marcas ofe-
recem, por exemplo, experiências 
online e offl ine, como comprar 
pela internet em telas instaladas 
nas lojas físicas. Assim, amplia-se 
o conceito de experiência omni-
channel. A Macy’s, nos Estados 
Unidos, está reabrindo dezenas 
de lojas para atrair consumidores 
para a compra online. 

O espaço para inovação está 
aberto e os compradores bra-
sileiros devem acompanhar o 
movimento do mercado global.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABComm) e Head de 
E-Commerce na Riachuelo.

Marketplaces brasileiros: 
os desafi os que precisam 

ser enfrentados! 
Carlos Alves (*)

Tudo combinado a paisa-
gens de cair o queixo, 
que o transformam no 

destino perfeito para as pró-
ximas férias. Para se preparar, 
conheça algumas experiências 
imperdíveis para aproveitar em 
terras alentejanas.

• Hospedar-se em um edifí-
cio medieval - O destino pode 
proporcionar hospedagem em 
muitos edifícios de centenas de 
anos, que fazem parte do acervo 
histórico e que atualmente abri-
gam hotéis elegantes e de puro 
conforto. São antigos conventos 
e palácios que permitem viven-
ciar o estilo e arquitetura da 
Idade Média, como a Pousada 
de Arraiolos, do século 14, que 
mescla a arte barroca à mobília 
minimalista e requintada.   

• Ver as planícies e vilas alen-
tejanas do alto - A paisagem 
natural alentejana é um brilho 
para os olhos, com planícies 
douradas a perder de vista. O 
voo de balão de ar quente é uma 

Um conceito “audaz, ousado”, que nasce como 
híbrido de dois ramos diversos no universo 
automotivo: o coupé e o SUV. Assim Antonio 
Filosa, responsável pela Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA) na América Latina, descreve 
o Fastback, carro-conceito apresentado pela 
empresa no Salão do Automóvel de São Paulo, 
que começou ontem (8) e vai até o dia 18.

O modelo, disse Filosa, constitui um “exercí-
cio estilístico de design que reúne muitos dos 
elementos que estarão presentes nos projetos 
de produtos futuros da Fiat”. “Poderia ser até 
um produto em si”, acrescentou. “É um modelo 
ousado porque é a fusão de dois conceitos: o 
coupé, que é baixo e feito para estar próximo 
ao solo, e o SUV, que é alto. O Fastback é a 
união de dois planetas de maneira diferente, um 
exercício estilístico árduo”, admitiu o executivo 
da FCA, ressaltando que a reação até agora é 
“muito positiva”.

“Estamos muito animados para apresentá-lo 
aos acionistas”, afi rmou.

O carro representa uma aposta estratégica 
para o futuro da marca Fiat na América Latina, 
já que, segundo Filosa, ela é “mainstream” na 
região, mas cobre apenas 67% do mercado 
porque não tem um SUV ou uma picape “metric 

Cinco experiências imperdíveis 
em uma viagem pelo Alentejo

O Alentejo, em Portugal, tem muito bem preservado não só o seu patrimônio histórico, grande parte 
reconhecido pela Unesco, mas também a autenticidade da cultura

das maneiras mais românticas 
e, ao mesmo tempo, aventureira 
de ver toda a beleza da região. 
Dá para levar a família toda para 
o passeio, já que alguns cestos, 
como os da empresa Up Alente-
jo, chegam a acomodar até 12 
pessoas. Podem ser realizados o 
ano inteiro e deve-se considerar 
o período de até cinco horas 
para toda a experiência. 

• Provar os vinhos premiados 
- A região é uma verdadeira 
Meca para os amantes da bebida 
e as opções de enoturismo são 
muitas. São cerca de 300 viní-
colas em seu território, que pro-
duzem variações como tintos, 
brancos, espumantes e talha, 

e alguns rótulos estão entre 
os mais premiados do mundo. 
Em lugares como a CARMIM, é 
possível conhecer o processo de 
produção, aprender mais sobre 
os vinhos e ainda degustar as 
melhores seleções.

• Visitar uma herdade - Nas 
herdades do Alentejo, você irá 
descobrir tradições e sabores 
que só as regiões mais rurais 
podem proporcionar. Essas 
propriedades familiares típicas 
são excelentes alternativas para 
vivenciar a cultura e a produção 
dos deliciosos ingredientes da 
culinária local. Algumas dis-
põem de charmosos alojamen-
tos e restaurantes fabulosos, 

como a Herdade da Malhadinha 
Nova, nos arredores de Beja.

• Fazer stand-up paddle entre 
os sobreiros - Para aqueles que 
buscam atividades de bem-es-
tar e lazer em meio à natureza, 
praticar stand-up paddle é a 
maneira perfeita de contemplar 
as belezas naturais do Alentejo. 
A Corktour realiza passeios 
que permitem a prática em 
lagoas rodeadas de sobreiros 
(árvore que fornece a cortiça) 
combinada a experiências de 
provas de vinhos e degustação 
de produtos regionais.

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

D
iv

ul
ga

çã
o

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada 

por Sharon Taphorn. Observe mais 

atentamente. Amplie sua perspectiva. Este 
é um momento de grande potencial. Você 
verá a realização de projetos, relacionamen-
tos mudando e fl orescendo, e potencial de 
crescimento que está assegurado. Seja o que 
for em que você esteja trabalhando agora, 
decida se você quer fazer as coisas da ma-
neira antiga, ou responder e agir de forma 
diferente para obter melhores resultados. É 
hora de se interiorizar e realizar suas novas 
maneiras de pensar, ser e fazer. Ação rápida 
e decisões inteligentes são as chaves para 
o seu sucesso agora, então prepare-se para 
agir pelo seu bem mais elevado e melhor, 
sabendo que isso tem que ser bom para todos. 
Espere resultados positivos, confi e em sua 
sabedoria interior e permita que surjam in-
sights e orientações. Pensamento para hoje: 
Neste momento, saiba que tudo é possível e 
tudo tem potencial para fl orescer e crescer. 
Observe mais atentamente e prossiga com o 
coração, mente e propósito claros. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias. http://www. playingwiththeu-
niverse.com/ - Tradução: Regina Drumond 
– reginamadrumond@yahoo.com.br

Fiat apresenta o híbrido coupé-
SUV Fastback em São Paulo

ton”, que a empresa está “estudando”. “Mas 
quando tivermos o SUV passaremos a 87% e 
nos tornaremos verdadeiramente mainstream, 
porque os SUVs são o setor que cresce”, disse.

A aposta, no entanto, deve ser feita “italia-
namente, com a visão da marca que está sendo 
desenvolvida na América Latina”, diferente da 
estratégia da Jeep, que controla atualmente uma 
fatia importante desse setor. “A cada cinco SUVs 
vendidos no Brasil, um é da Jeep”, ressaltou 
o executivo da FCA, que atribui ao CEO do 
grupo, Mike Manley, a responsabilidade pelo 
“milagre da Jeep”, que após ter se consolidado 
nos EUA agora se expande na América Latina 
e na Europa (ANSA).

Modelo representa aposta estratégica para 

o futuro da marca.

R
ep

ro
du

çã
o/

Tw
itt

er



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Página 7São Paulo, sexta-feira, 09 de novembro de 2018

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: ARMANDO FERNANDES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Barro - CE (Registrado no Distrito de Iara-Barro - CE), 
no dia 14/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Noé 
Gomes do Nascimento e de Francisca Fernandes do Nascimento. A pretendente: ALLANA 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida nesta 
Capital, Jabaquara - SP, no dia 06/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria de Lourdes do Nascimento.

O pretendente: OTAVIO BUENO MAIA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
vendas, nascido em Francisco Morato - SP, no dia 30/07/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo de Souza Maia e de Leni Aparecida 
Bueno Maia. A pretendente: THAÍS LOPES ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 19/07/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Gersivaldo Conceição Almeida e de Marta Lopes Canavieira.

A pretendente: CLEITON FERREIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de padaria, nascido em Campo Azul - MG, no dia 03/04/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amancio José Ferreira e de Luzia Nogueira 
Rocha. A pretendente: MARIA DILMA FERREIRA DE LIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em São Sebastião - AL, no dia 20/08/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Abel Silvino de Lira e de Maria 
de Fátima Ferreira de Lira.

O pretendente: DIRK MIESSEN, nacionalidade alemã, divorciado, profi ssão economista, 
nascido na Alemanha, no dia 25/03/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Helmut Miessen e de Ingeborg Miessen. A pretendente: 
ROSANGELA PROCOPIO CORREIA, solteira, profi ssão pedagôga, nascida em Rio 
Grande da Serra - SP, no dia 03/04/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Procopio Correia e de Julia de Souza Correia.

O pretendente: FLAVIO HENRIQUE RUFINO GAZANI, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Recife - PE, no dia 20/06/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Gazani e de Marineves Rufi no Gazani. O 
pretendente: DANIEL MAIA STAMATO BERGAMO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 09/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jeff erson Cardim Stamato Bergamo e de Suzana da Graça de 
Carvalho Maia Stamato Bergamo.

O pretendente: HENRIQUE CARVALHO SILVA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 21/02/1990, residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, 
fi lho de Pericles Rodrigues Silva e de Maria Fernanda Bastos Carvalho Silva. A pretendente: 
LETÍCIA LI KOGA, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/04/1993, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio 
Koga e de Helena Li Koga. Obs.: Enviado edital de proclamas ao subdistrito do pretendente.

O pretendente: SANTIAGO AIRES PRIETO NETO, solteiro, profi ssão engenheiro agrônomo, 
nascido em Rinópolis - SP, no dia 10/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Aparecido Aires Celeguin e de Marcia Bruno da Silveira Aires. A 
pretendente: NATALIE GONÇALVES SANTOS, solteira, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 13/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de João Carlos dos Santos e de Marisa Pires Gonçalves Santos.

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ANDERSON PINTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/06/1963, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dejair Pavão dos Santos e de Marly Pinto 
dos Santos. A pretendente: ALESSANDRA SANCHES KONDO SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil viúva, profi ssão assistente social, nascida em Terra Rica - PR, no 
dia 31/01/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldomiro Hideki 
Kondo e de Cleusa Sanches Kondo.

O pretendente: GUILHERME APOSTÓLICO BORTOLINI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/02/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Antonio Bortolini e de Sandra Regina 
Apostólico Bortolini. O pretendente: ATIEH PARISI COURI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Abraão Couri e de Silvia Cristina Parisi Couri.

O pretendente: GEORGE VICTOR MESQUITA DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro de software, nascido em Fortaleza - CE, no 
dia 12/07/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Magela de 
Carvalho e de Luciene Araujo Mesquita de Carvalho. A pretendente: LÍLIAN DA COSTA 
PATRICIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão geógrafa, nascida em 
Maranguape - CE, no dia 09/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Laert Patricio e de Liduina Maria da Costa Patricio.

O pretendente: DOUGLAS MARIS ANTUNES COELHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão historiador, nascido em Taubaté - SP, no dia 09/04/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Antunes Coelho Filho e de Marcia Cristina 
Maris Coelho. A pretendente: THAIS MENDES MOURA CARNEIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão historiadora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 12/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jurandy de Araujo 
Carneiro e de Vanda Mendes Moura Carneiro.

A pretendente: GEISE GABRIELE LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em Osvaldo Cruz - SP, no dia 03/05/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo Lopes e de Isabel Conceição 
Branco Lopes. A pretendente: PRISCILA PEDROSO VIOTTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão produtora audio visual, nascida em São Paulo - SP, no dia 
25/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Otávio Viotto e de 
Tereza da Costa Pedroso Viotto.

O pretendente: NILL HERNANDEZ SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/05/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Arnildo Menezes da Silva e de Maria do Carmo 
Miranda Santos. O pretendente: WATUFANI MTFUTA UKWELI POE, nacionalidade 
americana, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em Riverside, Estado da 
Califórnia, E.U.A, no dia 26/10/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Daryl Monroe Poe e de Evelyn Yvonne Davis.

O pretendente: ANDERSON APARECIDO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em Osasco - SP, no dia 08/01/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Santos Silva. A pretendente: 
LUCIENE CARDOSO DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar comercial, nascida em Curaça - BA, no dia 30/08/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Ednaldo Dias dos Santos e de Maria Alice Dias Cardoso.

O pretendente: RAUL DE SÁ CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão executivo de contas, nascido em Maceió - AL, no dia 08/06/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando de Oliveira Cardoso e de Genilda 
Moura de Sá Cardoso. A pretendente: KAROLINE REZENDE SAYAR, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão gestora de políticas públicas, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia 16/04/1992, residente e domiciliada em São Caetano do 
Sul - SP, fi lha de Samyr Crinitti Sayar e de Daniela Rezende.

O pretendente: SEBASTIÃO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão alfaite/aposentado, nascido em Neves Paulista - SP, no dia 23/01/1936, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Rodrigues e de Anna Ferreira de Souza. A 
pretendente: MARGARIDA ALVES MARCILIANO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Moreno - PE, no dia 18/08/1955, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Benvindo Francisco Marciliano e de Maria Alves Marciliano.

O pretendente: CLEDSON ROGERE ALMEIDA MONTINO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 
01/12/1967, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Almeida Montino 
e de Ondinez Aparecida Oliveira Montino. A pretendente: TAÍSMÁRIA SOUZA CRUZ, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Aragua-
tins - TO, no dia 20/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nazaré 
Souza e de Maria Perpétua da Conceição de Souza.

A pretendente: MARIANA LEMOS PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/07/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Pinto e de Maria Inez Lemos Pinto. A pretendente: 
GABRIELA SILVA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
produtora audiovisual, nascida em Salvador - BA, no dia 30/10/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Mario Justino de Souza e de Graça Maria Silva de Souza.

O pretendente: BRUNO SUURSOO DAGA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Daga e de Marly Suursoo. A pretendente: FERNANDA 
ABREU DE AZEVEDO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão publi-
citária, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1984, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Arnaldo de Azevedo Silva Junior e de Sonia Rachel de Abreu e Azevedo Silva.

O pretendente: GEORGE LUIS AZUMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão desenhista industrial, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1976, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Yoji Azuma e de Yoshie Okano Azuma. 
A pretendente: PATRICIA DE BARROS MENEZES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Osasco - SP, no dia 11/06/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Menezes e de Julia de Barros Menezes.

O pretendente: IGOR SZAJNBRUM FARAH, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão tradutor, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/07/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Cunha Farah e de Reni Szajnbrum Farah. A preten-
dente: FABIANA FERNANDES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão tradutora, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/03/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Ginaldo Capistrano de Souza e de Eurides Fernandes de Souza.

O pretendente: SERGIO ROBERTO CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em Sorocaba - SP, no dia 09/05/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Cardoso e de Maria Aparecida 
Clerice Cardoso. O pretendente: RICARDO KURAOKA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão editor, nascida em São Paulo - SP, no dia 
06/01/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Ataide Junior 
e de Terumi Kuraoka.

O pretendente: ROGÉRIO MARÇAL, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de sistema, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Garcia Marçal e de Evilazia Cavalcanti 
Marçal. A pretendente: LUCILEIDE RAQUEL MARIANO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteira, profi ssão desenhista, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/04/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alcidio Mariano e de Elza Kuniko 
Mimura Mariano.

A pretendente: LUCIANA SILVA ANTUNES, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Silva e de Neusa Maria do Nascimento 
Silva. A pretendente: MARIA CAROLINA PEREIRA ALVES LOUSINHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão economista, nascida em Santos - SP, no dia 
22/12/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manuel Alves Lousinha 
e de Maria Manuela Pereira Alves Lousinha.

O pretendente: WESLEY ARAÚJO SAMPAIO VIDAL, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido em Barbalha - CE, no dia 08/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Vidal da Luz e de 
Maria Araújo Sampaio Vidal. O pretendente: RICARDO FRUGOLI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/02/1969, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivo Frugoli e de Maria 
de Lourdes Frugoli.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: TOMAS FRAILE GUEDÓN, nacionalidade portuguesa, estado civil di-
vorciado, profi ssão administrador de empresas, nascido em Madrid - Espanha, no dia 
09/12/1961, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Tomas Fraile Jimenez e de 
Maria Del Pilar Guedón Martin. A convivente: SORAYA DUTRA BORGES DE CASTRO 
AMORIM, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida 
em Brasília - DF, no dia 30/01/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Wilson de Castro Amorim e de Doralice Dutra Borges. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III e V, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: FELIPE DE MEDEIROS PAIVA, nacionalidade portuguesa, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/12/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jalba de Medeiros Paiva e de Anna Olympia 
Bandeira de Mello de Medeiros Paiva. A convivente: MARISA MARQUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 28/06/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Walter Marques e de 
Neyde Occhiuto Marques. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III, 
IV e V, do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: MIRANILDO JESUS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motrorista, 
nascido em Feira de Santana - BA (Registrado em Ipecaetá - BA), no dia 01/01/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel dos Santos 
Oliveira e de Margarida Costa de Jesus. A pretendente: PATRÍCIA FROTA SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão auxíliar de expedição, nascida em Parnaíba - PI (1º Ofício), 
no dia 21/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
João Maria da Silva Sousa e de Maria de Jesus Frota Sousa.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SOUSA MARQUES LEMOS, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de suporte, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
17/10/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lemos 
Filho e de Antonia Sousa Marques Lemos. A pretendente: VITORIA CAROLINE COSTA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 13/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson 
Macedo Silva e de Alvacy Macedo Silva.

O pretendente: ANDRÉ PHILIPE PIO EVANGELISTA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante de carro forte, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 02/07/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Evangelista e de Marly 
Aparecida Pio Evangelista. A pretendente: NAHIARA CAROLINE GODOI DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Santana - 
SP, no dia 23/07/1992, residente e domiciliada no Jardim Brasil, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Carlos dos Santos e de Nair Aparecida Godoi dos Santos. Obs.: Cópia do Edital 
de Proclamas para ser afi xado no Cartório de residência da contraente.

O pretendente: RODRIGO SASSAKI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Sergio Sassaki e de Guilherma Matilvina da Silva Sassaki. A pretendente: 
IDAIARA MORGADO MINGATI, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/05/1990, residente e domiciliada em Santo 
André - SP, fi lha de José Paulo Pereira Mingati e de Renata Aparecida Morgado Mingati. 
Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil de Santo André, deste Estado.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PINTO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/05/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Pinto e de Rosangela 
dos Santos. A pretendente: JAQUELINE KELLY CRISTINA CARDOSO DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, no dia 11/11/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Luis de Souza e de Maria das Graças Gomes Cardoso.

O pretendente: HAILTON FERNANDO ARRUDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido nesta Capital, Liberdade - SP , no dia 24/03/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto da Silva e de Adrianna Arruda 
Cassimiro. A pretendente: GISILENE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assis-
tente fi nanceiro, nascida em Machado - MG, no dia 21/06/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Américo da Silva e de Maria Vita da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SCHEER, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital - SP, no dia 16/09/1964, residente e domiciliado em Pedra 
Branca, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Scheer e de Edeleide Scheer. A pretendente: 
FLÁVIA MENDES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Jacarezinho - PR, no dia 21/02/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Acel Mendes Ferreira e de Isolí de Lourdes Silva Ferreira. Obs.: Cópia do 
Edital para ser afi xado no Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: GUILHERME MACHADO DA PEDRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 20/10/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Guilherme da Pedra e de 
Adriana Machado da Pedra. A pretendente: ANDRESSA BARBOSA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 09/01/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Silva e de Eunice 
Barbosa da Silva Martinez.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: SERGIO RANGEL MORISSON DA SILVA, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Morisson da Silva e de Regina 
Rangel Morisson da Silva. A pretendente: FERNANDA MATARAZZO SUPLICY, 
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/11/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Matarazzo Suplicy e de 
Vera Lucia Matarazzo Suplicy.

O pretendente: CARLOS LEONHARD DA ROCHA WOELZ, divorciado, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/06/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mathias Aléxey Woelz e de 
Claudia da Rocha Woelz. A pretendente: CAMILA PAES RIBAS, solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Niterói - RJ, no dia 08/02/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rodolfo Ribas Junior e de Adriana Ferreira Paes 
Ribas.

O pretendente: GALDERISE FERNANDES TELES, solteiro, profissão advogado, 
nascido em Caicó - RN, no dia 20/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdir Rodrigues Teles e de Maria Elza Fernandes Teles. 
A pretendente: JADE THOMAZ VELOSO, solteira, profissão advogada, nascida 
em Santos - SP, no dia 13/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ricardo Antonio Loureiro Veloso e de Ana Valéria Thomaz da 
Silva.

O pretendente: EMMANUEL ERIC LEMAITRE, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em Charenton Le’ Pont, França, no dia 06/07/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pierre Jacques Lemaitre e 
de Anne Riff aud. A pretendente: CECÍLIA GURGEL AMARAL, divorciada, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/08/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Gurgel do Amaral e de 
Maria Alice Batista Gurgel do Amaral.

O pretendente: EDUARDO LONGO, divorciado, profi ssão arquiteto, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 26/06/1942, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jayme Watt Longo e de Olga Lunardelli Longo. A pretendente: MARIA 
VIRGINIA RIBEIRO LIMA, divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 29/06/1947, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Leardi e de Marilia Braga Leardi.

O pretendente: LEONARDO DE MORAIS CASTRO EDER, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 05/11/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Innozenz Kurt Eder e de Marta Lucilia de 
Morais Castro. A pretendente: NAYANA DE BRITO MACHADO, solteira, profi ssão 
cirurgiã dentista, nascida em Campo Grande - MS, no dia 27/11/1986, residente e 
domiciliada em Campo Grande - MS, fi lha de Cleideonir Henrique Machado e de Ligia 
Queiroz de Brito Machado.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEXANDRE SIMÃO DE OLIVEIRA CARDOSO, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto de Oliveira Cardoso e de Fatima 
Maria Simão Cardoso. A convivente: IVE CRISTINA DE ANDRADE, solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/12/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amilcar Donizeti de Andrade e de Cinira Aparecida 
de Lima Andrade. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em 
Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e 
IV, do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Cinco dicas para quem deseja
utilizar crowdfunding para abrir uma startup

Entretanto, esse conceito en-
volve muito mais do que isso 
– não à toa que se tornou uma 

opção interessante para quem deseja 
abrir uma startup e precisa conseguir 
fi nanciamento para tirar a ideia do 
papel. Surgiu o equity crowdfunding, 
voltado justamente para o ambiente 
empresarial e que, ao invés de brindes 
ou aquisição do produto, o investidor 
recebe uma contrapartida do investi-
mento realizado, como participação 
societária ou título de dívida conversí-
vel. Confi ra cinco dicas para aproveitar 
essas plataformas e fi nalmente realizar 
o sonho de abrir o próprio negócio: 

Rede de contatos – é um dos maiores 
benefícios do crowdfunding. O sistema 
de fi nanciamento coletivo permite 
um networking maior para a startup 
que está começando. Investidores 
satisfeitos com o produto ou serviço 
oferecido trazem clientes ou até outros 

Por muito tempo, a expressão crowdfunding confundia-se com “vaquinha virtual”, ou seja, iniciativas para arrecadar uma quantidade de dinheiro para um 
objetivo específi co, normalmente uma causa social

fi nanciadores, se colo-
cam à disposição para 
ajudar ou simplesmente 
encorajam os profi ssio-
nais a continuarem com 
o bom trabalho. 

Simples e rápido – 
esqueça os contratos, 
negociações demoradas 
e o processo burocrático 
que envolve o investi-
mento de capital em 
empresas. É um modelo 
bem mais rápido e efi -
ciente, inspirado na con-
fi ança e na causa envol-
vida. No crowdfunding, 
o investidor não está de 
olho apenas no retorno 
fi nanceiro, mas naquilo que a nova 
empresa pode oferecer à sociedade.

Habilidade para “se vender” – nesta 
modalidade não há o contato direto, 

com a empresa. O ganho é sempre 
proporcional ao risco: quanto mais 
arriscada for a operação, maior será 
o lucro. 

Estudo da regulamentação – por 
muito tempo havia a dúvida se o in-
vestimento levantado em plataformas 
de fi nanciamento coletivo era legal do 
ponto de vista jurídico. Para resolver 
essa questão, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) regulamentou a 
operação das plataformas de investi-
mento participativo para a realização 
de ofertas publicadas por meio da 
Internet. A determinação surgiu em 
julho de 2017 e, desde então, admi-
nistra o setor no país, oferecendo 
um maior arcabouço jurídico para as 
empresas envolvidas. 

(Fonte: Vinicius Ferraz é Cofundador e CEO da 
Solar21, startup fundada em Brasília e que ofe-

rece uma solução pioneira: o aluguel de sistema 
solar fotovoltaico a custo ZERO de investimento.

rosto a rosto, entre o empreendedor 
e o investidor. Logo, a startup precisa 
“se vender bem” para os interessados, 
ou seja, passar confi ança, seriedade, 

efi ciência no produto e 
onde deseja chegar no 
futuro (pontuando os 
meios para chegar até 
lá). Produção de vídeos 
institucionais, um plano 
de negócios, realização 
de webinars e movimen-
tação da marca nas redes 
sociais e veículos de 
comunicação são passos 
essenciais para isso. 

Sempre uma aposta – 
entenda que a natureza 
do investimento em 
startup é de alto risco. 
Assim, os títulos de dí-
vida conversíveis (TDC) 
emitidos por meio do 

crowdfunding não oferecem qualquer 
garantia. Entretanto, os ganhos podem 
ser estratosféricos: o investidor terá 
um documento que irá se valorizar 

D
iv

ul
ga

çã
o

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027896-
85.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOÃO SAMUEL STAREPRAVO, CPF 566.126.809-20 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 24.277,69, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018. 
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Especial

O câncer aparece nos manuais de 
medicina desde a Antiguidade, 
mas o entendimento dele como um 
problema de saúde pública é muito 
mais recente

Silvana Salles/Jornal da USP

Uma pesquisa de mestrado da FMUSP procurou desnatu-
ralizar a doença enquanto problema para mostrar que 
o câncer possui dimensões que vão além do biológico. 

Com isso, produziu uma narrativa que conta a história social 
do câncer em São Paulo do final do século XIX até meados 
do século XX.

O historiador Elder Al Kondari Messora, que desenvolveu 
a pesquisa, levantou uma grande quantidade de documentos 
que nunca haviam sido analisados: pôsteres, notas de jornais 
e teses doutorais de médicos do início do século passado. 
Messora defendeu o trabalho em março e recentemente foi 
contemplado com o prêmio da Sociedade Brasileira de História 
da Ciência de melhor dissertação.

Na metáfora do historiador, o câncer é uma grande quimera 
(monstro mitológico híbrido) que se metamorfoseia o tempo 
inteiro, renovando-se ciclicamente na forma de um “novo mal” 
ao longo da história. A nomenclatura é da Grécia Antiga, por 
volta do ano 400 A.C., e costuma ser atribuída a Hipócrates. 
Naquele período, o termo significava um inchaço numa parte 
do corpo que tinha determinadas características: a parte 
superior razoavelmente enrijecida, com veias grossas que 
alimentavam o tumor.

“Não tem absolutamente nada a ver com o que é o câncer 
hoje, que é a multiplicação celular descontrolada, com 
possibilidade de metástase”, alerta Messora. “Apesar do 
nome perdurar, a doença é outra coisa. O seu diagnóstico, 
o seu tratamento, o seu sofrimento, tudo é distinto, apesar 
do nome persistir”, completa o pesquisador.

Segundo o coordenador do Museu Histórico da FMUSP, 
professor André Mota, existe uma certa disputa na comunidade 
médica e na sociedade com relação à maneira como as doenças 
devem ser olhadas e qual a importância atribuída a elas. No 
caso do câncer, no período estudado por Messora, a doença 
ganhou notoriedade em São Paulo no contexto de um uso 
cada vez maior de tecnologias médicas avançadas.

“Ao mesmo tempo, o câncer começa a ser utilizado numa 
linguagem do viver social. Então, a política pode ser um 
câncer, a sociedade pode ser um câncer, os negros podem 
ser um câncer, os nordestinos que estão chegando podem 
ser um câncer. Há um espraiamento simbólico”, explica o 
docente, referindo-se a preconceitos que marcaram o período 
entre 1892 e 1953. “Essa aproximação do câncer o tempo 
todo como uma coisa muito ruim e que pode também servir 
de peça acusatória de determinados grupos, determinadas 

Estigmas e tabus: por que o câncer 
de ontem não é o mesmo de hoje

situações, ele [Messora] consegue flagrar na documentação”, 
emenda Mota, que orientou o trabalho.

Por meio da análise das representações e da simbologia da 
doença durante o período, Messora identificou quatro aspectos 
que permaneceram sempre presentes: a nomenclatura, a 
invencibilidade, a individualidade e o “estatuto maldito” 
da doença. “O trabalho mostra que isso não se dá de uma 
maneira natural. É uma construção histórica que vai se dar 
por diversos discursos e por diversas interações médicas, 
de saúde e socioculturais, todas elas em um eixo circular no 
qual todas as coisas se conversam”, comenta André Mota.

A história que Messora conta em sua dissertação de mestrado 
começa em 1892, ano em que surge o Serviço Sanitário 

do Estado de São Paulo. O 
câncer, então, ainda não era 
compreendido da mesma 
forma que hoje. Causava medo 
e era tratado como motivo de 
vexame para as famílias dos 
pacientes. Os doentes eram 
culpabilizados pela doença por 
não levarem uma “vida correta” 
e frequentemente o câncer era 
associado à homossexualidade, 
numa perspectiva bastante 
moralista.

As famílias pediam para 
os médicos no atestado de 
óbito não colocarem que foi 
câncer”, conta o historiador. 
Nos jornais, a doença apare-
cia pontualmente nos obitu-
ários, mais frequentemente 
como metáfora – “o câncer 
do papel moeda, o câncer da 

escravidão” – e eventualmente em conteúdo sobre o trata-
mento com elixires, pomadas, massagens e, já no começo do 
século XX, gabinetes radioterápicos. Os médicos ainda não 
tinham o monopólio do tratamento. Esse panorama começa 
a mudar com a criação do Serviço Sanitário. 

Na avaliação do pesquisador, a instituição foi fundamental 
para iniciar uma mudança na forma como as pessoas 
percebiam a doença. Havia um setor responsável pelos 
Anuários Demográficos, que eram enormes cadernetas 
onde se anotavam os dados estatísticos relativos a doenças, 
mostrando uma alta nos registros de mortes por câncer. Essas 
estatísticas acabaram servindo como “um instrumento retórico 
de convencimento do poder público”, analisa Messora. Havia 
também uma Inspetoria de Profilaxia de Lepra e Doenças 
Venéreas, que, apesar do nome, também cuidava dos casos 
de morte por câncer.

Após a virada do século, as iniciativas para desenvolver 
a pesquisa e o tratamento começaram a se multiplicar. Es-
tudantes e médicos passaram a se debruçar mais sobre o 
tema na Faculdade de Medicina e teorias como a da origem 
bacteriana do câncer, que circulava no século XIX, foram 
perdendo espaço. A comunidade médica se organizou sem 
ajuda financeira do governo federal para fazer frente à ocor-
rência da doença.

Foram fundados o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, na 
Santa Casa, para atender pacientes de câncer e outras doen-
ças; o Hospital Umberto I, que tinha um setor especializado 
para os cancerosos; e a Associação Paulista de Combate ao 
Câncer, embrião do Hospital A. C. Camargo. Já na década de 
1940, o discurso nos jornais e cartazes era diferente daquele 
da virada do século. Agora, os médicos estavam travando uma 
guerra contra o câncer. Não por acaso, a conjuntura política 
era a da Segunda Guerra Mundial.

O marco final da dissertação é justamente a fundação do A. 
C. Camargo, o primeiro centro médico de São Paulo dedicado 
exclusivamente ao câncer, em 1953. O hospital “foi celebrado 
em São Paulo como um grande hospital, a grande vitória dos 
paulistas contra o câncer, contra um obstáculo civilizacional”, 
diz o pesquisador. O preconceito, no entanto, não havia sido 
vencido. Messora lembra que um dos fundadores do hospital, 
o médico Antônio Prudente, chegou a publicar em O Estado 
de S. Paulo um pedido às pessoas que parassem de atravessar 
a rua com medo ao passar perto do local, pois não pegariam 
a doença respirando o ar do centro médico.

“Eu percebi com essa pesquisa que existem dimensões 
para além do biológico a respeito do câncer, que se referem 
basicamente aos estigmas e tabus que os sujeitos na época 
chamados cancerosos carregavam. E que esses estigmas e 
tabus também são determinados pela conjuntura da época 
em que eles viviam. Não são medidas medicamentosas que 
vão dar conta desses tabus”, conta o pesquisador, que tra-
balha também como educador na Escola Móvel do hospital 
do Graacc. Para Messora, a escola é um exemplo prático de 
medida não medicamentosa que procura combater um efeito 
não biológico do câncer: a evasão escolar das crianças em 
tratamento.

Imagem: Montagem com fotos do arquivo da pesquisa

André Mota, coordenador do Museu Histórico da FMUSP. 
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Elder Al Kondari Messora. Construção e um novo mal: Representação do Câncer 
em São Paulo 1892-1953/FMUSP.
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