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BOLSAS
O Ibovespa: +0,02% Pontos: 
85.641,21 Máxima de +0,72% : 
86.233 pontos Mínima de -1,86% 
: 84.030 pontos Volume: R$ 
15,73 bilhões Variação em 2018: 
12,09% Variação no mês: -2,04% 
Dow Jones: -0,59% 
(às 18h33) Pontos: 26.036,92 
Nasdaq: -1,8% (às 18h33) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7380 Venda: R$ 3,7385 
Variação: -0,25% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,81 Venda: R$ 3,91 
Variação: -0,34% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7500 Venda: R$ 
3,7506 Variação: +0,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7100 
Venda: R$ 3,8800 Variação: 
-0,26% - Dólar Futuro (dezem-

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$ 1.208,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,35% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,600 
Variação: -1,11%.

bro) Cotação: R$ 3,7380 Variação: 
-0,73% - Euro (às 18h33) Compra: 
US$ 1,1332  Venda: US$ 1,1333  
Variação: -0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2350 Venda: R$ 
4,2370 Variação: -0,56% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1930 Ven-
da: R$ 4,4000 Variação: -0,68%.

tos: 7.395,09 Ibovespa Futuro: 
+0,28% Pontos: 86.250 Máxi-
ma (pontos): 86.735 Mínima 
(pontos): 84.420. Global 40 
Cotação: 841,351 centavos de 
dólar Variação: +0,7%.

“Três entre quatro 
políticos não 
sabem que país 
é este. O quarto 
acha que é a 
Suiça”.
Ivan Lessa (1935/2012)
Escritor brasileiro

Dois dos maiores bancos 
do País, o Itaú e o Bra-
desco, elevaram suas 

projeções de crescimento 
da economia para 2019. De 
acordo com os comunicados, 
a mudança nas estimativas são 
condizentes com a melhora 
das condições fi nanceiras e 
dos prêmios de risco. O Itaú 
elevou sua projeção de expan-
são do PIB de 2% para 2,5%, 
enquanto o Bradesco alterou 
de 2,5% para 2,8%. 

No entanto, as instituições 
fi nanceiras ressaltam a impor-
tância do ajuste das contas 
públicas para a manutenção 
de um ritmo de crescimento 
elevado. O Bradesco destaca 

 Bradesco e Itaú elevam 
projeções de crescimento 
do PIB para o próximo ano

que, do lado positivo, houve 
surpresas com os dados de 
atividade de curto prazo, in-
dicando um crescimento do 
PIB no terceiro trimestre mais 
próximo de 0,5%, na compa-
ração com a projeção anterior 
de 0,3%. 

Para o banco, a economia brasi-
leira encontra-se em uma posição 
cíclica favorável à retomada 
do crescimento, citando como 
exemplo a infl ação e os juros em 
níveis baixos, a menor alavanca-
gem das empresas e das famílias, 
o défi cit externo reduzido e a 
grande ociosidade no mercado 
de trabalho e na indústria. 

O Itaú também alterou as 
expectativas para a taxa Selic 

no fi nal de 2019. Agora, o banco 
vê o juro permanecendo estável 
em 6,50% ao ano no fi m de 
2019, e não mais espera alta 
de 8,00%. “O Copom vê riscos 
menos assimétricos para a in-
fl ação e mantém projeções em 
torno da meta para os próximos 
anos, no cenário de referência. 
Assim sendo, revisamos nosso 
cenário para manutenção da 
taxa Selic em 6,5% ao longo do 
próximo ano”, explica.

Para o Itaú, a expectativa para 
o PIB deste ano manteve-se em 
expansão de 1,30%. Para 2020, 
o banco estima incremento de 
3,0% do PIB, com a economia 
ainda benefi ciada por condi-
ções fi nanceiras expansionistas 

Os bancos ressaltam a importância do ajuste das contas públicas para

a manutenção de um ritmo de crescimento elevado.

e uma herança estatística mais 
favorável do que em 2019. Já o 
Bradesco manteve a projeção 
em um crescimento de 1,1%. 
Em 2017, a expansão do PIB 

foi de 1,0%. O Itaú acrescenta 
no relatório que a manutenção 
de um cenário de condições 
financeiras mais favoráveis 
requer avanço nas reformas. 

Já o Bradesco pondera que o 
Brasil possui grandes desafi os 
pela frente, sendo o principal 
deles o reequilíbrio das contas 
públicas (AE).

Incidência do Diabetes
No próximo dia 14 (quarta-feira) é 

comemorado o Dia Mundial do Dia-
betes, criado em 1991 em resposta 
às preocupações sobre os crescentes 
números de diagnósticos da doença. 
O Brasil é o 4º no ranking mundial 
de incidência do Diabetes. Segundo 
dados da OMS, 16,8 milhões de bra-
sileiros já desenvolveram o estágio 
inicial da doença. E o mais agravante 
é que apenas 1/3 destes pacientes 
foram diagnosticados. No mundo, são 
mais de 400 milhões de diabéticos.

Presidente eleito Jair Bolsonaro.

São Paulo - A Polícia Federal 
afi rmou na sexta-feira (9), que 
as investigações da Operação 
Capitu, defl agrada em cinco 
Estados e no DF, deixaram 
claro que o empresário Joesley 
Batista, do Grupo J&F, “mentiu 
e ocultou fatos” na delação pre-
miada que fi rmou no âmbito da 
Operação Lava Jato. O objetivo 
de Joesley era “tirar” a PF “da 
linha de investigação correta”, 
afi rmaram os delegados res-
ponsáveis pelo caso.

A Capitu, desdobramento da 
Lava Jato, investiga pagamento 
de propina a representantes 
do Ministério da Agricultura, 
pelo setor de fornecedores de 
proteína animal, conforme a 
PF, em 2014 e 2015. Entre os 
presos está o vice-governador 
de Minas Gerais, Antônio An-
drade, que foi ministro da pasta 
no governo Dilma Rousseff. O 
delegado regional da PF em 
Minas Gerais, Rodrigo Morais, 
disse que a colaboração tinha 

O objetivo de Joesley era “tirar” a PF “da linha de investigação 

correta”, afi rmaram os delegados responsáveis pelo caso.

Brasília - O ministro Edson 
Fachin, do STF, disse na sexta-
-feira (9) que a Constituição 
Federal “transcende, antecede, 
convive e sucede a administra-
ções do Estado”, não sendo 
apenas um fenômeno conjun-
tural. “E é por isso que ela se 
tornou o pão nosso de cada dia”, 
disse o ministro, ao defender 
que mais importante do que 
“mudanças ou hemorragias 
legislativas” é o cumprimento 
da legislação brasileira; “mais 
do que discurso de efetivida-
de, precisamos de prática de 
efetividade”, porque “se educa 
pelo comportamento, mais do 
que se educa pelas palavras”.

O ministro participou do “IV 
Congresso Nacional de Direito 
e Fraternidade” no STJ, em 
Brasília. O evento debate os 
rumos da Justiça brasileira com 
base em temáticas de fraterni-
dade no sistema de Justiça e 
educação em direitos. Para o 
ministro, debater fraternidade 
“signifi ca também debater a 
programação de realização de 
políticas públicas que atendam 
às necessidades essenciais para 
que o ser humano não só seja 
digno da humanidade, mas a 
dignifi que também”.

Ministro Edson Fachin, do STF.

O presidente eleito Jair 
Bolsonaro disse na sexta-feira 
(9), nas redes sociais, que não 
é da sua equipe a proposta de 
reforma da Previdência que 
estabelece um aumento do 
tempo de contribuição para 
aposentadoria integral, ele-
vando o prazo para 40 anos. 
Ele também negou a autoria 
da criação da alíquota de 22% 
para o INSS. “Não são de nossa 
autoria como tentam atribuir 
falsamente”, destacou.

Ao longo da semana, em que 
passou a maior parte dos dias 
em Brasília, Bolsonaro tratou 
do assunto com parlamentares, 
integrantes da equipe de transi-
ção e com o próprio presidente 
Temer. A ideia é tentar garantir 
a aprovação, ainda este ano, de 
alguns pontos “possíveis” pelo 
Congresso. Ele chegou a defen-
der a fi xação da idade mínima 
de 61 anos para os homens e 56 
para mulheres. O economista 
Paulo Guedes acredita que se 
houver avanços até dezembro, o 
futuro governo pode aprofundar 
outras questões mais polêmicas 
a partir de 2019, como a que 
trata da idade mínima.

Em meio a difi culdades pela 
falta de consenso no Congresso 
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A recuperação ambiental 
da bacia do Rio Doce, três 
anos após o rompimento da 
barragem da mineradora Sa-
marco, ainda dá o primeiros 
passos, na avaliação do Ibama. 
A presidente do órgão, Suely 
Araújo, calcula que serão pre-
cisos aproximadamente mais 
15 anos para se ter resultados 
mais concretos para as ações 
que estão sendo feitas na área 
afetada. Considerado a maior 
tragédia ambiental do país, o 
rompimento da barragem em 
Mariana completou três anos 
na última segunda-feira (5). 

No episódio, foram libera-
dos no ambiente cerca de 39 
milhões de metros cúbicos de 
rejeitos, que destruiu comu-

nidades, devastou florestas 
e poluiu rios, além de deixar 
19 mortos. “Temos programas 
para mais 15 anos. A natureza 
tem seu tempo. Não se faz recu-
peração ambiental em dois ou 
três anos. Isso não existe”, disse 
Suely Araújo. No entanto,o 
Ibama informa que há avanços 
no refl orestamento. 

A qualidade da água do 
Rio Doce vem sendo vista de 
forma distinta. Por um lado, a 
Fundação Renova garante que 
os parâmetros de metal já são 
similares ao que se observava 
antes da tragédia. De outro, a 
Justiça Federal mantém suas 
reservas e ainda não suspendeu 
a liminar que proibiu a pesca na 
foz (ABr).

O refl orestamento se dá de forma integrada com a recuperação 

produtiva em sítios e fazendas.

Secom/BG.ES/ABr
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Investigações mostram que Joesley 
‘mentiu e ocultou’ fatos, diz PF

ser invalidada futuramente ou 
não”, afi rmou Veloso. 

Conforme lembrou o delega-
do, a colaboração de Joesley 
foi rescindida unilateralmente 
pela PGR e aguarda posiciona-
mento fi nal do ministro Edson 
Fachin, do STF. Segundo 
Veloso, quando as investiga-
ções foram confrontadas com 
as delações feitas dentro da 
Lava Jato, foram dadas quatro 
oportunidades para que os 
colaboradores fornecessem in-
formações, o que não ocorreu.

“A PF descobriu omissões 
intencionais e contradições 
graves que colocam em cheque 
a credibilidade da delação. 
Isso caracterizou obstrução de 
Justiça e prejuízo à instrução 
criminal do inquérito. Menti-
ram e omitiram sobre pontos. 
Há indícios fortes disso”, disse 
Veloso. Nas delações, sócios 
e executivos da JBS afi rmam 
ter repassado recursos para 
políticos (AE).

a tendência de direcionar a 
investigação da Polícia Federal. 

“E tirar a Polícia Federal da 
linha de investigação correta, 
levando ao interesse desses 
colaboradores, colocando em 
risco a própria credibilidade 
da PF, responsável pela inves-
tigação, do Ministério Público 

e da própria Justiça”, disse o 
delegado Mario Veloso, respon-
sável pela investigação. “Isso 
(a investigação) prejudica a 
legitimidade dessa colabora-
ção, embora muitas das provas 
apresentadas e declarações dos 
colaboradores sejam válidas in-
dependente dessa colaboração 

Refl orestamento avança
e pesca segue restrita

no Rio Doce após 3 anos

Bolsonaro nega alíquota 
de 22% para a Previdência

Constituição ‘transcende a 
administrações do Estado’

Na avaliação de Fachin, a 
prestação judicial é um ato de 
fraternidade. “O juiz é antes de 
tudo um juiz da Constituição, 
um juiz da liberdade, da igual-
dade, do direito e da justiça”, 
afi rmou.  Em sua fala no evento, 
o ministro do Supremo disse 
ainda que o magistrado, para ter 
independência da decisão, tem a 
dependência da fundamentação. 

“Nenhum juiz está imune de 
prestar contas da fundamen-
tação de suas decisões. E é 
dessa visibilidade, que devia ser 
mais das decisões do que dos 
magistrados, evidente, que nós 
estamos a tratar dessa vivência 
constitucional” (AE).

Nacional, Bolsonaro indicou 
que a negociação passa por 
buscar a aprovação de medidas 
que não alterem a Constituição. 
Assim, fi ca assegurada, como 
consequência, a intervenção 
federal no Rio de Janeiro até 
31 de dezembro. 

O presidente eleito recebeu 
em sua casa, no Rio de Janei-
ro, a visita do embaixador da 
Argentina, Carlos Magariños, 
acompanhado do cônsul no Rio, 
Cláudio Gutierrez. Também 
esteve com representantes da 
Embaixada da Alemanha. Os 
dois países se somam a outras 
visitas diplomáticas que o pre-
sidente eleito já recebeu (ABr).

O desembargador Paulo Pas-
tore Filho, da 17ª Câmara de 
Direito Privado do TJ-SP, sus-
pendeu na tarde de sexta-feira 
(9), uma decisão de primeira 
instância que determinava a 
penhora e a avaliação da taça 
do Mundial de Clubes do Sport 
Clube Corinthians Paulista, 
conquistada em 2012. O des-
pacho suspende a penhora até 
o julgamento do mérito pelos 
demais desembargadores da 
17ª Câmara de Direito Privado, 
sem data ainda marcada. 

Na quinta-feira (8), o juiz Luís 
Fernando Nardelli, da 3ª Vara 
Cível de São Paulo, expediu 
mandado de penhora e avalia-
ção da taça. O ofício atendeu a 
pedido do Instituto Santanense 
de Ensino Superior, que cobra 
do clube paulista uma dívida 
de R$ 2,48 milhões desde 2008. 
O Corinthians deveria saldar a 

dívida no prazo de 48 horas, 
para evitar que taça fosse ava-
liada por um ofi cial de justiça 
e colocada em leilão judicial.

O clube havia sido aciona-
do na Justiça em 2008 pelo 
Instituto Santanense, dono 
das Faculdade Unisantana, 
que alegava que o Corinthians 
difi cultava o acesso a alunos e 
funcionários a um campus que 
funcionava em espaço alugado 
pela instituição no Parque São 
Jorge – estádio que pertence 
ao Sport Clube Corinthians. O 
clube foi condenado em 2010 
a indenizar a instituição, mas 
nunca pagou a dívida.

Em entrevista na tarde de 
sexta-feira (9), o presidente do 
Corinthians, Andrés Sanchez, 
afi rmou que o clube resolverá 
a questão dentro do prazo, mas 
ressaltou que o ocorrido era 
uma “ação midiática” (ABr).

TJ suspende penhora da taça 
do Mundial do Corinthians
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Armadilhas do ego
Minha refl exão é sobre 

as armadilhas do ego 

que invadem a empresa

De recepcionista a ge-
rente do instituto de 
beleza, Sarah parece 

que não havia percebido que 
o crachá de gerente foi dado 
a ela pelo mérito do que já 
vinha fazendo no seu dia a dia, 
e não pelo que através da sua 
aparência, ela tinha que provar.

Sarah não tinha essa sa-
bedoria, e em prol, segundo 
sua visão, de ser respeitada e 
aprovada como tal, ela compra 
um carro melhor do que o da 
dona da empresa, parcelado 
em 72 vezes, comprometendo 
cerca de 70% por cento do seu 
novo aumento por seis anos 
com aquela aquisição.

Elaine, a proprietária, ao 
ver a sua nova gerente com 
um carro novo, fi ca feliz pela 
conquista, mas após alguns 
minutos é invadida e deses-
truturada quando se dá conta 
que o carro de sua funcionaria 
é de maior valor e representa-
tividade que o seu, e isso ela 
não podia permitir. “O que a 
sociedade vai dizer? Minha 
gerente. Ex-recepcionista do 
meu salão, com um carro me-
lhor que o meu. Daqui a pouco 
estarão confundindo ela como 
a proprietária!”

Movida pela mente coletiva, 
verdades vendidas pela socie-
dade, Elaine, a empresária, 
lança mão do caixa da empresa 
e troca seu carro antigo por um 
carro incrível, e assim como sua 
funcionária, que compromete 
o salário dos próximos meses 
que ainda não ganhou, Elaine 
sacrifi ca, através dos juros do 
parcelamento, grande parte 
da previsão de faturamento da 
empresa dos meses que ainda 
estão por vir.

Sarah, após a conquista do 
sonhado cargo, salário, carro, 
renovação do guarda roupa e 
outros bens adquiridos, passa 
então a se dar conta que pre-

cisa garantir a segurança de 
seu emprego e salário porque 
fez muitos compromissos. 
O foco do seu trabalho, que 
antes estava em empreender 
no negócio, trabalhar para os 
clientes e empresa, se arriscar 
para crescimento, neste novo 
cenário passa a ser trabalhar 
para garantir seu emprego e 
não contrariar sua chefe. Sarah 
estava a serviço e refém de 
seus parcelamentos e dividas.

Enquanto Sarah, ex-recep-
cionista, vive a experiência 
de estacionar em sua carreira, 
Elaine, a proprietária, sofre 
duplamente quando também 
inverte a ordem e foco do seu 
negócio. Elaine passa a con-
fundir faturamento com lucro 
e se coloca acima da empresa. 
Ela coloca a empresa a serviço 
de priorizar os desejos dela.

Ninguém está falando aqui 
que você não poderá ter o que 
você quiser. Você pode ter o 
que quiser, mas não sacrifi que 
a sua empresa. Quem aqui já 
ouviu a história do fazendeiro 
ansioso que mata a galinha 
que botava um ovo de ouro 
por semana, achando que con-
seguiria antecipar seu estado 
de riqueza?

Assim quero dizer a você 
empresário: cuide da sua em-
presa e esteja para servi-lá. 
Coloque-a sempre acima de 
você e suas necessidades, e 
tenha tudo que quiser.

Tenha a paciência de acu-
mular os ovos da galinha, e 
não a ansiedade de matá-la 
em prol das suas necessidades 
egoístas. Paciência. Ter segu-
rança de quem você é, é fruto 
de muito autoconhecimento, 
porque a sociedade te cobra, 
só que você tem que ser mais 
sábio que ela.

Expanda sua consciência e 
gere ações transformadoras!

 
(*) - É psicóloga empresarial e coach 

na Grandy Desenvolvimento
Humano e especialista no

Desenvolvimento
de Líderes e Empresas

(cynthia@grandy.com.br@GrandyDH).

Cynthia Lemos (*)
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News@TI
do mundo, realizado em Lisboa, Portugal. O intuito foi 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 empre-
endedores interessados participaram do EDP Elevator Pitch, e, em 
apenas um minuto, apresentaram o seu projeto a um responsável da 
Empresa. Foi uma oportunidade única para, numa conversa rápida e 
convincente, desencadear oportunidades de negócio. 

Cashback Solutions
@Aa Cashback World, maior comunidade de compras do mun-

do, oferece a Cashback Solutions, plataforma desenhada para 
PME's oferecerem aos clientes programas de fi delização com base 
em tecnologia e informação que proporcionam maior conhecimento 
sobre os consumidores. Essa solução ainda conta com um módulo 
de CRM para gestão de relacionamento com os clientes e criação de 
promoções exclusivas na comunidade, além de terem a possibilidade 
de fomentar negócios B2B e aumentar sua exposição por meio da 
visibilidade proporcionada pela comunidade. Já os clientes da PME 
terão diferentes benefícios ao fazer parte da comunidade Cashback 
World, como até 5% de cashback (dinheiro de volta) nas compras que 
realizam e também acumular Shopping Points que podem ser trocados 
por ofertas das exclusivas.

 

Dimension Data anuncia tendências de TI 
@A Dimension Data, provedora de serviços gerenciados e integradora 

de tecnologia global, com receita de US$ 8 bilhões, acaba de anunciar 
o relatório Tech Trends 2019. Desenvolvido por sua equipe de especia-
listas em tecnologia, ele identifi ca as principais tendências do setor que 
defi nirão o cenário de negócios em TI, no próximo ano, no que se refere 
à experiência do cliente, segurança cibernética, negócios digitais, infraes-
trutura digital, local de trabalho digital, futuro de tecnologias e serviços. 
No relatório, o CTO da Dimension Data, Ettienne Reinecke, afi rma que, 
em 2019, a transformação digital fi nalmente se tornará uma realidade, e 
prevê uma série de interrupções em toda a indústria, à medida que com-
panhias inovadoras vêem projetos de longo prazo frutifi carem. Segundo 
ele, os projetos de transformação constantemente referenciados, mas, 
raramente bem sucedidos, começarão a ganhar vida graças à maturidade 
das tecnologias revolucionárias, como IA, machine learning, e automação 
de processos robóticos (https://www.dimensiondata.com/).

EDP tem 45 milhões de euros para investir 
em startups
@A EDP participou pelo terceiro ano consecutivo do Web Summit 

2018, um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação 

O Paris Saint-Germain (PSG) está envolvido novamente em 
uma grande polêmica. De acordo com um dossiê publicado 
na quinta-feira (8) pela plataforma “Football Leaks”, o clube 
francês praticou discriminação racial para selecionar atletas 
para as categorias de base. Algumas horas depois da informa-
ção ter sido publicada no jornal “Mediapart”, ela foi confi rmada 
pelo próprio PSG. O clube disse ter aberto uma investigação 
interna para apurar os métodos utilizados pelos seus agentes 
na seleção de jogadores.

Segundo os dados do “Football Leaks”, alguns agentes cata-
logaram quatro “graduações” de acordo com a origem étnica do 
atleta para avaliar os jovens candidatos: “francês”, “do norte da 
África”, “das Antilhas” e “africano”. A plataforma apontou que, 
na hora de fazer o registro e preencher as instruções dos atletas 
no computador, há um espaço em branco que, quando clicado 
com o mouse, mostra as quatro categorias para selecionar a 
etnia do jogador.

Neste método, baseado na etnia do adolescente, o PSG vetou 
em 2014 a contratação do meio-campista Yann Gboho, jogador 
da seleção francesa sub-17. O atleta, nascido na Costa do Mar-
fi m, é negro e defende atualmente o time B do Rennes. Gboho, 
na época, tinha 13 anos e suas atuações no FC Rouen teriam 
chamado a atenção de um dos agentes do PSG, Serge Fournier. 
Segundo Marc Westerloppe, que na época era o líder da área 
de recrutamento do clube em diversos países, o PSG orientou 
ele para “equilibrar a diversidade”, por ter “muitos atletas de 
origem das Antilhas e africanos” na equipe.

“A Direção Geral do clube nunca teve conhecimento de um 

Agentes do clube dividiam os atletas pelas suas etnias.

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
a inclusão do nome de Nelson 
de Souza Carneiro no Livro dos 
Heróis da Pátria. O livro fi ca no 
Panteão da Pátria e da Liber-
dade Tancredo Neves, na praça 
dos Três Poderes, em Brasília. 
O projeto aprovado segue para 
o Senado.

O texto aprovado da deputa-
da Maria Helena (PSB-RR), afi r-
ma que “a trajetória política de 
Nelson Carneiro, suas lutas em 
prol da afi rmação dos direitos 
das mulheres, sua fundamental 
contribuição para a instituição 
do divórcio no País, seu engaja-
mento na defesa das garantias 
sociais e sua integridade cívica e 
pessoal são argumentos inques-
tionáveis para fundamentar a 
inscrição de seu nome no Livro 
dos Heróis da Pátria”.

Nascido na cidade de Salva-
dor, em 8 de abril de 1910, e 
tendo falecido em Niterói, no 
Rio de Janeiro, em 6 de feve-
reiro de 1996, Nelson de Souza 
Carneiro era fi lho de Antônio 
Joaquim de Souza Carneiro 
– primeiro especialista a reco-
nhecer a existência de petróleo 
em Lobato, bairro de Salvador, 
nacionalmente conhecido como 
local onde foi descoberto o 
primeiro poço de petróleo bra-
sileiro na década de 1940 - e é 
pai da deputada federal Laura 
Carneiro (DEM-RJ).

Começou a vida pública em 
1929, como repórter em O Jor-
nal e formou-se em Direito na 
Universidade Federal da Bahia. 

Senador Nelson Carneiro e 

esposa, durante a assinatura da 

Constituição Federal de 1988.

Alba Santandreu/Agência EFE

“Não há falta de talen-
to, há uma falta de 
brasileirismo. Tem 

a minha geração, a geração 
de Tom Jobim e por que não 
há uma geração (de artistas) 
agora? Há pessoas talentosas, 
mas não há uma geração. Não 
há um Brasil”, disse o artista.

De acordo com Toquinho, 
a geração de Caetano Veloso, 
Chico Buarque e Gilberto Gil 
viveu um Brasil “maravilhoso”: 
o da fundação de Brasília, do go-
verno de Juscelino Kubitschek 
e da chegada do Cinema Novo. 
“Não foram os nossos talentos 
que forjaram a minha geração, 
foi o Brasil. O Brasil não forja 
nada agora. Talentos exis-
tem, mas uma geração unida, 
não”, ressaltou. Esses artistas 
nasceram com “a semente da 
bossa nova” e encontraram 
uma ditadura militar no meio 
do caminho que os obrigou a 
serem criativos “para dizerem 
certas coisas que queriam dizer 
diante de uma censura que era 
muito rigorosa”.

“A censura forjou a nossa 
criatividade, mas nenhuma 
ditadura forja artistas, as dita-
duras sempre são muito ruins”, 
alertou o cocriador de “A Tonga 
da Mironga do Kabuletê”, uma 
canção de atrevimento que 
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Com mais de cinco décadas de carreira, Toquinho tem a mesma 

sensação do começo, no início dos anos 70, quando

começou a compor para o mestre Vinicius.

Simon Plestenjak/UOL

Toquinho diz que “há falta 
de brasileirismo” na nova 

geração de artistas
Filho da bossa nova e um dos grandes nomes da MPB, Toquinho lamenta a ausência de uma nova geração 
de artistas, como o foi a sua, um fato que atribui à falta de um ‘Brasil maravilhoso’

melodia, que se tornou samba, 
deu origem à primeira canção 
assinada por ambos, “Como di-
zia o poeta”, cuja letra Vinicius 
escreveu meses depois em uma 
viagem de ônibus à Bahia.

“Porque a vida só se dá para 
quem se deu. Pra quem amou, 
pra quem chorou, pra quem 
sofreu”, diz a canção, que mar-
cou o início de uma década de 
trabalhos da dupla. Segundo 
Toquinho, após a morte de Vi-
nicius, em 1980, havia “canção 
e violão todos os dias, o lado 
profi ssional era uma conse-
quência da amizade”. “Demos o 
que ambos necessitávamos. Ele 
me deu um conhecimento de 
vida e eu lhe dei o que ele não 
tinha mais, que era a juventu-
de, o vigor de fazer as coisas, a 
criatividade, as canções novas”, 
contou.

Das histórias que pode contar, 
Toquinho retém na memória a 
viagem de navio a Buenos Aires. 
Ele estava enjoado e Vinicius, que 
considerava o uísque o melhor 
amigo do homem, bebia sem 
parar, como ‘costumava fazer 
todos os dias’. “Um dia, discu-
tindo umas coisas, ele me disse 
que quem não sabe beber não 
tem personalidade. Não falava de 
coração, falava da boca para fora. 
Era uma agressão carinhosa”, 
relembrou entre risos.

compôs com Vinicius de Moraes 
durante a ditadura no Brasil. O 
compositor de “Aquarela” diz se 
sentir otimista sobre o futuro 
de um “país enorme que o tem 
tudo”, mas que nos últimos anos 
foi prejudicado pela corrupção 
e por “políticos que os brasilei-
ros não merecem”.

Sobre o futuro, Toquinho se 
mostrou confi ante em relação 
ao governo do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, do qual espera 
um freio à antiga ‘classe política 
que monopoliza tudo’ no país 
e que, segundo ele, agora está 
‘assustada’ devido ao aumento 
da rigidez ‘das leis contra a cor-
rupção’. “Para limpar alguma 
coisa, é preciso sujar as mãos. 
Basta não roubar o que rouba-

ram, trilhões, e que haja um 
pouco mais de dignidade nessa 
política. Acredito que agora o 
Brasil está nas mãos de pessoas 
que são incorruptíveis. Não 
vejo o juiz Sergio Moro como 
corrupto, nem Jair Bolsonaro. 
Isso é segurança total de não 
corrupção”, analisou.

Com mais de cinco décadas 
de carreira, Toquinho disse ter 
a mesma “sensação do começo”, 
a de um jovem músico que no 
início dos anos 70 começou a 
compor para o mestre Vinicius 
de Moraes. Em uma viagem de 
navio a Buenos Aires, Toquinho, 
que na época tinha pouco mais 
de 20 anos, mostrou a Vinicius 
uma adaptação do adágio “rou-
bado” de Tomaso Albinoni. A 

PSG admite racismo para recrutar 
jogadores na base

sistema de registro étnico dentro de um departamento de re-
crutamento nem o autorizava. Em vista das informações men-
cionadas, essas formas traem o espírito e os valores do Paris 
Saint-Germain”, afi rmou o clube em um comunicado. O PSG 
também informou que já está tomando medidas para combater 
o racismo dentro da equipe francesa, entre elas, a elaboração 
de um outro método de recrutamento de jogadores para as 
categorias de base focado no comportamento e habilidade do 
atleta (ANSA).

Nelson Carneiro tem o 
nome aprovado para o 

Livro de Heróis da Pátria

Deputado federal pela Bahia, 
pelo Distrito Federal e pelo 
antigo estado da Guanabara 
(atual Rio de Janeiro), Nelson 
de Souza Carneiro foi também 
senador por três mandatos, 
chegando a presidir o Senado 
Federal entre 1989 e 1991. 
Entre as contribuições como 
político, Carneiro foi autor da 
Emenda Constitucional 9/77, 
que, regulamentada pela Lei 
6.515/77, instituiu o divórcio - 
rompimento legal e defi nitivo 
do vínculo de casamento civil 
- no Brasil (Ag.Câmara).



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

de confi ança, ou ligue para
T : 3043-4171

Preservar o meio ambiente 
é investir na manutenção 

das fl orestas 
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A - Cursos de Idiomas 
Alunos da rede estadual de São Paulo já podem garantir a vaga em uma 
das classes do Centro de Estudos de Línguas (CEL). São 200 unidades 
com matrículas abertas para aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, 
italiano, japonês e mandarim. Os cursos são gratuitos para alunos do 
ensino regular e integral. A programação do primeiro semestre de 2019 
tem início previsto para fevereiro. Para fazer o cadastro, basta com-
parecer a uma unidade do CEL e apresentar os documentos pessoais 
do candidato. No caso de menores de 18 anos, o processo precisa ser 
realizado por pais ou responsáveis. A oferta de idiomas varia de acordo 
com a escola e a região. Outras informações: (www.educacao.sp.gov.br).

B - Doutores em Ciência
Estão abertas chamadas nas Escolas Internacionais de Pesquisa Max 
Planck para a formação de doutores em ciência. Os cursos são oferecidos 
conjuntamente por um ou mais institutos e universidades alemãs. Atual-
mente, 66 programas desse estilo estão em operação nas três principais 
áreas dos Institutos Max Planck: 24 em Biologia e Medicina; 31 em Física, 
Química e Tecnologia e 11 em Humanidades, Ciências Sociais e Direito. 
Os estudantes de doutorado participarão de ofi cinas regulares, o que 
facilita a troca de informações e traz perspectivas diferentes sobre seus 
tópicos de pesquisa. Mais informações: (www.latam.mpg.de/4737/).  

C - Artes de Okinawa 
A Fundação Japão (Av. Paulista, 52) promove, a partir deste sábado (10), 
a exposição ‘Ryukyu Bingata: Cores e Formas das Artes Têxteis de Okina-
wa’. Estarão expostos quimonos de bingata; um vestido de noiva ocidental, 
tingido com padrões bingata; quimonos produzidos por meio da técnica de 
tecelagem Bashofu, feitos de fi bras de Itobasho, uma bananeira de Okinawa, 
cujo frescor combina com o clima quente e úmido do arquipélago; quimonos 
de Ryukyu kasuri, tradicional técnica de tecelagem da cidade de Haebaru; 
bonecas tecelãs, além de fotografi as e outros itens que atestam a importância 
e o carinho dos okinawanos e seus descendentes no Brasil por seus tecidos. 

D - Construção e Mineração
Entre os próximos dias 26 e 29, os mercados de construção e mineração 
poderão conhecer, no São Paulo Expo, os mais recentes lançamentos 

em máquinas, componentes e serviços e as novas tecnologias, sistemas e 
soluções para contribuir com o dia a dia das empresas, promovendo mais 
produtividade, efi ciência, rentabilidade e sustentabilidade. Neste período, 
acontece a M&T Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos 
para Construção e Mineração, principal feira de negócios no segmento 
América Latina, que irá contar com cerca de 800 marcas nacionais e 
internacionais, entre os mais importantes fabricantes de máquinas, com-
ponentes e serviços. Outras informações: (http://www.mtexpo.com.br).

E - Área de Games
O cenário está propício para investir na indústria de games, exigindo 
profi ssionais qualifi cados e antenados às transformações tecnológicas. 
O Centro Universitário Senac reformulou sua área de games, e os alunos 
do ensino superior vão contar com novidades no portfólio de cursos. 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. Interessados podem obter 
informações pelo site (http://www.sp.senac.br/graduacao/vestibular)

F - Campo & Cozinha
Nesta segunda-feira (12), o Sebrae-SP promove o encontro ‘Do Campo 
para a Cozinha do seu Negócio’. A ação vai aproximar os produtores 
rurais e proprietários de negócios de alimentação (restaurantes, bares, 
lanchonetes, indústrias de alimentação) para que eles possam gerar 
negócios. Contará com uma exposição de produtores rurais da região do 
Alto Tietê para que o empresário conheça novos fornecedores e possa 
comprar diretamente dos mesmos, isto é, sem a fi gura de atravessadores 
e com melhores condições seja na pontualidade da entrega, logística, 
preço ou outros fatores que interferem na decisão de compra. Das 15h 
às 19h, na Faculdade Cantareira (R. Marcos Arruda, 729 - Catumbi). 
Informações tel. 0800 570 0800.

G - Estágio na Petrobras 
O Programa de Estágio da Petrobras Distribuidora está com inscrições 

abertas, com oportunidades para estudantes de níveis superior e médio 
(cursos técnicos). Para se cadastrar e obter mais informações sobre 
a lista de cursos disponíveis, duração, processo seletivo, benefícios e 
requisitos do estágio, basta acessar o site (www.br.com.br/estagios). Os 
alunos devem estar cursando os dois últimos anos ou os quatro últimos 
semestres. Para os estudantes de nível médio (técnico) que já conclu-
íram o curso, é possível realizar o estágio na companhia desde que a 
instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio 
é condição indispensável para a obtenção de certifi cado ou diploma. 

H - Implantação do eSocial
A FecomercioSP realiza, no próximo dia 27, a partir das 9h, o “2º Encontro 
eSocial”, que objetiva - além de debater questões jurídicas, trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias e o papel do contador no dia a dia da nova 
realidade do eSocial - destacar a quarta e última fase do programa, que 
determina os envios de dados de segurança e saúde do trabalhador 
(SST). O tema, que tem gerado dúvida entre empresários e contadores, 
será apresentado pela a professora Zenaide Carvalho. O evento ainda 
contará com outros três painéis: os aspectos da negociação coletiva 
no eSocial; a gestão do sistema de segurança e saúde no trabalho; e os 
aspectos de segurança e saúde do trabalho no eSocial.

I - Infância e Juventude
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, acre-
dita que a educação é um dos principais caminhos para transformar vidas. 
Pensando isso, a companhia reforça seu compromisso de investimentos 
através programa P&G pela Educação, que visa ajudar a melhorar os 
indicadores macroeconômicos do país e oferecer educação de qualidade a 
crianças de todas as faixas etárias, por meio de parcerias com o Instituto 
Ayrton Senna e a organização United Way Brasil. O programa funciona 
a partir do engajamento dos funcionários da P&G que colaboram com 
doações fi nanceiras, sendo que a cada valor doado, a companhia doa 
a mesma quantia, somando os dois montantes e dividindo igualmente 
entre as duas instituições.

J - Leilão do TRT-2 
Para quem busca oportunidades para adquirir um imóvel, carro ou até 
mesmo objeto de uso comercial, este mês acontece dois leilões, de 
modalidades online e presencial, da Justiça do Trabalho da 2ª Região, 
organizados pela Gustavo Reis Leilões. A primeira hasta terá 92 itens, 
sendo imóveis, veículos e objetos, nas regiões da Capital, Grande ABC, 
Atibaia, Pirituba, Cotia, Barueri, Santos, São Vicente, Bertioga, Cubatão, 
Guarujá e Peruíbe. Já no segundo leilão, com 103 elementos, terão lotes 
em diversos bairros de São Paulo, além de oportunidades nas cidades 
de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e outros. Saiba mais em: 
(www.gustavoreisleiloes.com.br). 

A - Cursos de Idiomas 
Alunos da rede estadual de São Paulo já podem garantir a vaga em uma 

em máquinas, componentes e serviços e as novas tecnologias, sistemas e 
soluções para contribuir com o dia a dia das empresas, promovendo mais 
produtividade eficiência rentabilidadeesustentabilidade Nesteperíodo

As fl orestas estão entre 

os maiores patrimônios 

naturais do planeta, por 

isso é sempre importante 

refl etirmos a respeito 

das ações capazes de 

conter a degradação do 

meio ambiente

Diante do tema, um as-
sunto que merece aten-
ção é o Relatório Anual 

do Estado do Clima, emitido 
pelo governo dos Estados Uni-
dos neste ano. O documento 
apontou que a quantidade de 
gases do efeito estufa liberados 
na Terra alcançou o nível máxi-
mo histórico em 2017, com uma 
concentração média mundial 
de dióxido de carbono de 405 
partes por milhão (ppm), 2,2 
ppm a mais que em 2016.

Apesar dos números alar-
mantes, esse é um problema 
que pode ser minimizado com 
a manutenção das fl orestas, 
bosques e outras composições 
naturais. Nesse sentido, para 
se ter uma ideia da importân-
cia de iniciativas em prol das 
fl orestas, com a redução do 
desmatamento entre os anos 
de 2006 e 2014 na Amazônia, 
foi possível evitar que mais de 
5 bilhões de toneladas de CO2 
chegassem à atmosfera. 

Inclusive, um exemplo po-
sitivo que podemos citar é o 
crescimento da valoração de 
serviços ecossistêmicos, consi-
derando que grande parte dos 
produtos consumidos derivam, 
em algum grau, da transfor-
mação de matérias-primas 
originadas na natureza. 

Dessa forma, entende-se os 
recursos naturais, antes vistos 
como oferecidos sem custos 
pela natureza, da perspectiva 
do capital natural em que há 
valor econômico nestes insu-
mos ou produtos e que poderá 
facilitar na compreensão de 
riscos, impactos e externali-

dades quando se considera, 
principalmente, a dependência 
da indústria frente a estes 
recursos.

A proposta é que, com a 
conservação dos recursos 
naturais, o país tenha con-
dições de ampliar o valor do 
patrimônio genético e ainda 
contribuir com a desaceleração 
da emissão de poluentes na 
atmosfera terrestre. 

Para entender a importân-
cia de iniciativas capazes de 
manter as fl orestas em pé, a 
Beraca promoveu um estudo 
sobre o serviço ecossistêmico 
de regulação global em áreas 
de extrativismo de andiroba, 
murumuru, açaí e pracaxi 
destinado às indústrias de 
beleza, cuidados pessoais e 
farmacêutica. 

A análise identifi cou que foi 
possível evitar a emissão de 
1.400 ton de CO² e ainda apoiar 
a regeneração de 2.350 hec-
tares de fl oresta de um único 
fornecedor da matéria-prima, 
o que equivale a R$ 180 mil em 
estoque de carbono gerado. 

Em mais de dez anos de 
trabalho em prol do meio am-
biente, a empresa já evitou o 
desmatamento de um milhão e 
meio de acres de fl oresta, o que 
representa metade do tamanha 
da Bélgica ou 850 mil campos 
de futebol. No entanto, mesmo 
diante de iniciativas positivas, 
combater o desmatamento é 
um grande desafi o, por isso é 
necessário realizar um traba-
lho intenso de conscientização. 

É preciso investir em ini-
ciativas capazes de garantir 
a manutenção das fl orestas 
constantemente, pois qual-
quer espécie viva depende 
das árvores para garantir a sua 
sobrevivência.

(*) - É coordenadora da área de 
Sustentabilidade da Beraca, 

líder global no fornecimento de 
ingredientes naturais provenientes 

da biodiversidade brasileira para as 
indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais.

Érica Pereira (*)

Infl ação
chinesa mantém
crescimento em 2,5%

O índice de preços ao consu-
midor (IPC) da China, principal 
indicador da infl ação, aumentou 
2,5% em outubro a respeito do 
mesmo mês do ano passado, 
replicando o avanço registrado 
em setembro, informou nesta 
sexta-feira o Escritório Nacio-
nal de Estatísticas (ONE). No 
entanto, o estatístico do ONE, 
Sheng Guoqing, afi rmou que se 
registrou uma “ligeira diminui-
ção” na taxa de crescimento da 
infl ação em relação a setembro, 
que foi de 0,2% frente ao 0,7% 
do mês passado, algo que atri-
buiu principalmente à queda 
dos preços de alimentos.

Em termos anualizados, no 
entanto, o principal impulsor do 
avanço foi precisamente o preço 
dos alimentos, que subiu 3,3% 
em relação a outubro de 2017. 
Por sua parte, os produtos não 
alimentícios experimentaram 
uma valorização de 2,4%, com 
protagonismo destacado dos 
preços da gasolina (22,5%) e do 
diesel (25%), com avanços mui-
to superiores aos dos serviços 
de educação (3,2%), de saúde 
(2,6%), e de habitação (2,5%).

O ONE divulgou também que 
o índice de preços à produção 
(IPP), que mede a infl ação 
atacadista, subiu 3,3% anua-
lizado em outubro, um dado 
menor que o crescimento de 
3,6% que este indicador tinha 
registrado em setembro. A meta 
de infl ação do governo chinês 
para 2018 é de 3%, número que 
reafi rmou em abril apesar de no 
ano passado não ter conseguido 
cumprir com expectativas simi-
lares, já que o avanço registrado 
no IPC foi fi nalmente de 1,6% 
(Ag.EFE).

As tarifas postais foram reajustadas em 5,99%. O 
aumento vale desde sexta-feira (9), quando a medida 
foi publicada no Diário Ofi cial da União pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), ao qual os Correios estão vinculados. Com 
isso, os valores de diversos serviços serão alterados. A 
carta comercial sairá de R$ 1,85 para R$ 1,95. Pela carta 
não comercial passará a ser cobrado R$ 1,30, contra 
R$ 1,25 antes do reajuste. O telegrama escrito pela 

internet passará de R$ 7,69 para R$ 8,15 por página.
Segundo os Correios, o reajuste corresponde à 

infl ação acumulada do período de fevereiro de 2017 
a setembro de 2018, usando como referência o Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). A 
majoração das tarifas vale apenas para os produtos 
vinculados à atuação da estatal como monopolista, 
não abrangendo encomendas e marketing, onde há 
concorrência com outras empresas (ABr).

Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.

“Se aprovar algo in-
fralegal esse ano, 
ótimo, é uma sina-

lização. Mas se não aprovar 
não é o fi m do mundo. O que o 
mercado espera é a aprovação 
da reforma da Previdência no 
próximo ano. É necessária e 
o governo novo tem tempo de 
aprovar”.

O economista passou o dia 
no CCBB com a equipe de 
transição do governo eleito de 
Jair Bolsonaro. Mansueto tratou 
do ajuste fi scal com a equipe 
de transição e apresentou 
números do governo Temer. 
“Devemos terminar o ano com 

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste dos contratos de alu-
guel, registrou queda de preços 
(defl ação) de 0,11% na primeira 
prévia de novembro. A taxa é 
inferior à apurada na primeira 
prévia de outubro, quando o 
IGP-M registrou inflação de 
1,06%. Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), apesar da 
defl ação da prévia de novembro, 
o IGP-M acumula alta de 9,13% 
no ano e de 10,1% em 12 meses.

A queda da taxa de outubro 

para novembro foi puxada prin-
cipalmente pelos preços no ata-
cado, já que o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo passou de 
uma infl ação de 1,4% na prévia 
de outubro para defl ação de 
0,31% na prévia de novembro. 
A infl ação do Índice de Preços 
ao Consumidor, que analisa o 
varejo, caiu de 0,44% em ou-
tubro para 0,3% em novembro. 
Já a infl ação Índice Nacional de 
Custo da Construção recuou de 
0,31% para 0,29% no período 
(ABr).

As principais altas foram observadas nos estados do Ceará 

(3,7%) e Pará (3,5%).

Apesar da queda nacional 
de 1,8%, a produção indus-
trial avançou, de agosto para 
setembro, em oito dos sete 
locais pesquisados pelo IBGE. 
As principais altas foram 
observadas nos estados do 
Ceará (3,7%) e Pará (3,5%). 
Também tiveram alta os esta-
dos de Pernambuco (1,7%), 
Goiás (1,4%), Rio Grande do 
Sul (1,3%), Rio de Janeiro 
(1,0%), Espírito Santo (0,9%) 
e Mato Grosso (0,9%).

Por outro lado, sete locais 
puxaram a queda da produ-
ção nacional, em especial 
os estados do Amazonas 
(-5,2%) e São Paulo (-3,9%). 
Outros estados com queda 
foram Bahia (-3,3%), Paraná 
(-3,1%), Minas Gerais (-1,9%) 
e Santa Catarina (-1,8%). A 
Região Nordeste que tem sua 
produção também calculada 
pelo IBGE recuou 1,9%.

Na comparação com setem-
bro de 2017, sete locais tiveram 
alta, sete tiveram queda e um 
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Deixar Previdência para 
2019 ‘não é fi m do mundo’
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afi rmou que se o governo Michel Temer não 
conseguir aprovar a reforma da Previdência este ano, não haverá nenhum impacto negativo para o 
mercado fi nanceiro

défi cit primário bem melhor 
que a meta, em torno de R$ 120 
bilhões. Fui mostrar a dinâmica 
da despesa”.

Ao deixar o local, Mansueto 
teceu elogios à equipe. “Acho 
que o governo novo está muito 
comprometido em aprovar a 
reforma da Previdência. Tenho 
muitos amigos aí, funcionários 
públicos muito competentes, 
uma equipe muito comprome-
tida com o ajuste fi scal, que 
quer fazer avaliação de gasto 
público, que quer fazer o ajus-
te fi scal cortando a despesa”, 
disse o secretário do Tesouro 
(ABr).

Produção industrial cresce em 
oito dos 15 locais pesquisados

apresentou estabilidade (Para-
ná). Os maiores crescimentos 
na produção foram observados 
em Pernambuco (15,9%), Pará 
(14,1%) e Rio Grande do Sul 
(12,4%). Já a principal queda 
fi cou com o Amazonas (-14,8%). 
No acumulado do ano, houve 
altas em 12 dos 15 locais pes-
quisados, com destaque para os 
estados do Pará (9,8%), Ama-
zonas (7,8%) e Pernambuco 
(7,1%). Os três locais em queda 

foram Goiás (-3,6%), Espírito 
Santo (-2,7%) e Minas Gerais 
(-1,6%).

Por fi m, no acumulado de 
12 meses, 11 dos 15 locais 
pesquisados registraram taxas 
positivas, com destaque para 
o Pará (10,2%) e Amazonas 
(8,1%). Três tiveram queda: 
Espírito Santo (-2,5%), Minas 
Gerais (-1%) e Goiás (-0,2%). 
A Bahia manteve estabilidade 
na produção (ABr).

Infl ação do aluguel tem queda 
de 0,11% Tarifas postais são reajustadas em 5,99%
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Modernização regulatória 
deve alavancar 

saneamento básico

Um dos principais 

problemas brasileiros 

está relacionado 

à defi ciência no 

suprimento de água 

encanada e saneamento 

básico 

Estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) sobre o 

estoque de ativos de diferen-
tes setores da infraestrutura 
destaca que o Brasil tinha em 
1970 um estoque de 4,4% do 
PIB em infraestrutura de água 
e saneamento. O índice chegou 
a 5,8% em 1984, quando iniciou 
uma curva descendente que 
atingiu o ponto mais baixo em 
2012. Neste ano, o estoque de 
infraestrutura de saneamento 
correspondia a apenas 3,7% do 
PIB nacional.

O quadro continua preocu-
pante. Dados do Trata Brasil 
revelam que, em 2018, 35 
milhões de brasileiros não 
dispõem de água encanada e 
quase 100 milhões de pessoas 
não têm seu esgoto coletado. 
Mas os problemas não param 
por aí: entre os que estão 
conectados à rede de água, 
são comuns interrupções no 
abastecimento, e entre todo 
o esgoto coletado, apenas 45% 
é tratado.

Na cidade mais rica do país, 
São Paulo, informações do 
Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento (SNIS) 
indicam que apenas 62% de seu 
esgoto é tratado. Além disso, 
37% da água é desperdiçada 
por defeitos nas tubulações 
da distribuidora ou ligações 
clandestinas. Como o serviço 
ainda precisa chegar para 
todos, é necessário que sejam 
destinados mais recursos. De 
acordo com o Plano Nacional 
de Saneamento Básico (Plan-
sab), serão necessários cerca 
de R$ 420 bilhões para univer-
salizar o serviço, em valores 
atualizados.

Em termos regulatórios, 
há mudanças promissoras. 
A Medida Provisória 844, de 
2018, atualiza o marco legal do 
saneamento básico e altera leis 
já existentes. Com a alteração, 

a Agência Nacional de Águas 
(ANA) tem competência para 
editar normas de referência 
nacionais sobre o serviço de 
saneamento – uma atividade, 
hoje, pulverizada, e muitas 
vezes negligenciada pelas 
autoridades locais.

Apesar de algumas questões 
ainda controversas, a MP 844 
traz avanços à universalização 
do serviço de saneamento 
básico. A padronização de 
conceitos regulatórios reduz 
custos aos prestadores e ajuda 
a atrair novos investidores, au-
mentando a concorrência – e, 
por consequência, reduzindo 
custos e melhorando o serviço 
prestado.

Um dos exemplos interes-
santes é o da Inglaterra, que 
adota há décadas um modelo 
centralizado de regulação. A 
Ofwat, agência britânica para 
o saneamento, foi fundamental 
para viabilizar a privatização do 
setor, o que ocorreu na década 
de 1980. No entanto, ao contrá-
rio do modelo inglês (onde as 
empresas foram privatizadas 
de maneira “perpétua”), no 
Brasil as concessões duram 
algo em torno de 30 anos, o que 
permite testar periodicamente 
a efi ciência do mercado.

Espera-se que, com este 
novo modelo, maus presta-
dores (sejam eles públicos ou 
privados) sejam impedidos 
de continuar a operação, 
passando compulsoriamente 
este atendimento a presta-
dores mais efi cientes; como 
consequência, prestadores já 
efi cientes teriam não só a pos-
sibilidade de permanecer em 
seus mercados atuais, como 
também expandir, ganhando 
mais escala e reduzindo custos 
ao usuário. 

Em um país onde uma popu-
lação equivalente à do Canadá 
não tem acesso a água e onde 
uma população equivalente à 
da Argentina e da Colômbia, 
somadas, não tem acesso a 
coleta de esgoto, esta é uma 
notícia que traz a esperança 
de um futuro melhor.

(*) - É Sócio-líder de Governo e 
Infraestrutura LatAm da KPMG.

(**) - É Sócio-diretor de Governo e 
Regulação da KPMG no Brasil.

Mauricio Endo (*) e Diogo Mac Cord (**)

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) recomendou à 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) que contratos de dez 
obras custeadas com recursos 
federais tenham a execução 
paralisada por apresentarem 
indícios de irregularidades 
graves. São empreendimentos 
fl agrados pelas auditorias com 
indícios de superfaturamento, 
projetos defi cientes e sobre-
preço, entre outros proble-
mas. O acórdão com a relação 
será analisado pelo Comitê de 
Avaliação das Informações 
sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades, 
que é coordenado pelo depu-
tado Covatti Filho (PP-RS). 

Caberá ao comitê propor a 
paralisação ou não dos contra-
tos. A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias estabelece a rotina 
que deve ser seguida para 
referendar ou não a posição do 
TCU, como audiência pública 
com técnicos do tribunal e 
representantes dos órgãos 
públicos responsáveis pelos 
projetos e análise do impacto 

Trecho de rodovia na Bahia está entre as obras com sugestão de 

paralisação.

Com 12 itens na pauta, a Co-
missão de Assuntos Econômicos 
do Senado realiza reunião na 
terça-feira (13). Os senadores 
que a integram podem votar o 
projeto que garante benefício de 
um salário mínimo para artesãos 
durante o período em que suas 
atividades estiverem interrompi-
das por circunstâncias especiais. 
A proposta será votada em ca-
ráter terminativo: se aprovada, 
seguirá para a Câmara.

Do senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), o projeto 
determina que o seguro-pro-
dução artesanal (no valor de 
um salário mínimo) poderá 
ser concedido a artesão que 
for obrigado a paralisar suas 
atividades profi ssionais por de-
terminação legal ou normativa; 
ato da administração pública; 
ou evento severo da natureza 
assim declarado pelo órgão 
competente. 

Ficará a cargo do INSS receber 
e processar os requerimentos de 
concessão do benefício. O artesão 
deverá ter pelo menos 36 meses 
de contribuição na Previdência. 

Artesã mostra seu trabalho com capim dourado, no estado do 

Tocantins.

Pelo acordo, que envolve 
os quatro membros do 
Mercosul (Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai - e 
os países associados - Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador e Ve-
nezuela), ocorrerá o reconheci-
mento dos cursos fundamentais 
e médios cursados em qualquer 
um desses países. 

Isso permitirá a mobilidade 
de estudantes entre esses paí-
ses sem necessidade de toda a 
burocracia que envolve hoje o 
reconhecimento desses diplo-
mas e certifi cados. O protocolo, 
que foi assinado em dois de 
agosto de 2010, só havia sido 
enviado pela Presidência da 
República ao Congresso Nacio-
nal em 30 de junho de 2017. No 
Legislativo tramitou em regime 
de urgência na Câmara e no Se-
nado, onde teve sua aprovação 
fi nal nesta quarta-feira.

O protocolo reconhece as 
equivalências corresponden-
tes entre os sistemas educa-

Para Jorge Viana, acordo pode efetivar a integração latino-americana, facilitando a migração de 

estudantes e trabalhadores no continente.
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Um décimo do valor das 
multas por descumprimen-
to da legislação ambiental 
será destinado à arborização 
urbana e à recuperação de 
áreas degradadas. É o que 
prevê a Lei 13.731, de 2018, 
sancionada pelo presidente 
da República e publicada 
na sexta-feira (9) no Diário 
Ofi cial da União. Essa lei tem 
origem no projeto da Câmara, 
aprovado no Senado no último 
dia 16. 

Segundo a legislação, a arbo-
rização urbana e a recuperação 
de áreas degradadas poderão 
contar com 10% do valor 
dos recursos arrecadados da 
aplicação de multa por crime, 
infração penal ou infração admi-
nistrativa, no caso de condutas 
e atividades lesivas ao meio 
ambiente, arrecadadas pelos 
órgãos ambientais integrantes 
do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (Sisnama).

O dinheiro deve ser aplicado 
no município onde ocorreu a 
infração ou o crime ambiental. 
A aplicação desse recurso vai 
atender a critérios a serem 
defi nidos por regulamentação 
posterior. No texto enviado à 
sanção estava prevista também 
a destinação de recursos vindos 
de taxa cobrada antecipada-
mente referente a poda e corte 
de árvores. Mas o mecanismo foi 
vetado pelo presidente Temer, 
depois de consulta à AGU e aos 
Ministérios da Justiça, do Meio 
Ambiente, do Planejamento e 
da Fazenda.

De acordo com a justifi cativa 
para o veto, o dispositivo viola o 
princípio da autonomia dos en-
tes federados, estabelecido na 
Constituição e, ao estabelecer 
a base de cálculo do valor a ser 
arrecadado e a destinação do 
recurso, fere também o prin-
cípio da legalidade tributária 
(Ag.Senado).

Árvores em rua de Curitiba: proposta prevê recursos para 

ampliar a arborização das cidades brasileiras e ajudar a 

recuperar áreas urbanas degradadas.

Jaelson Lucas/SMCS

Recursos de multas 
ambientais para 

arborização urbana

Reconhecimento de diplomas 
de países da América do Sul

O Senado aprovou o Protocolo de Reconhecimento de Certifi cados de Educação de Nível Fundamental e 
Médio para os países do Mercosul e Associados

cionais de cada um deles. O 
senador Jorge Viana (PT-AC), 
que defendeu o relatório 
favorável feito por Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
na Comissão de Relações 
Exteriores (CRE), foi forte 
defensor do acordo: “É algo 
imprescindível ao processo 
de integração sul-americana, 

cujo objetivo é facilitar o livre 
trânsito de capital e mão de 
obra. Favorece o desenvol-
vimento educativo, cultural 
e científi co para todos. Além 
disso, facilita o acesso de 
estudantes a cursos que lhes 
permitam o prosseguimento 
de estudos em outros países”.

O protocolo prevê a criação 

de uma Comissão Técnica Re-
gional com os representantes 
dos ministérios da Educação 
de cada país participante, 
que deverá desburocratizar 
os mecanismos administra-
tivos de reconhecimento dos 
diplomas, além de favorecer a 
adaptação dos estudantes aos 
países (Ag.Senado).

Tribunal de Contas recomenda 
paralisação de 10 obras em 2019

econômico e social da paralisa-
ção e do custo da desmobilização 
do canteiro de obras.

Dos dez empreendimentos, 
cinco constam no Anexo 6 da 
Lei Orçamentária deste ano: 
travessia urbana nas BRs-
235/407, em Juazeiro/BA; im-
plantação do BRT em Palmas/
TO; trechos 1 e 2 do corredor 
de ônibus Radial Leste, em São 
Paulo; e obra de construção da 

BR-040, em Petrópolis. Uma 
das obras nunca havia entrado 
no radar do TCU: o corredor 
de ônibus Aricanduva, obra 
realizada na região sudeste da 
cidade de São Paulo. A fi sca-
lização encontrou indícios de 
sobrepreço, restrição de com-
petidores à licitação, critérios 
inadequados de habilitação e 
julgamento e problemas no 
projeto básico (Ag.Câmara).

Em debate proposta que cria 
seguro para artesãos

O benefício será concedido por 
um, dois ou três meses.

Também na pauta está o 
projeto do senador Alvaro 
Dias (Pode-PR), que facilita o 
licenciamento de tecnologias 
da Embrapa para os produtores. 
O projeto garante à Embrapa o 
recebimento de royalties pela 
exploração comercial das tec-
nologias, dos produtos, dos cul-
tivares protegidos, dos serviços 

e dos direitos de uso da marca.
Pode ser votado ainda o pro-

jeto do senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA), que modifi ca as 
faixas de consumo e percentu-
ais de desconto aplicados aos 
benefi ciários da Tarifa Social 
de Energia Elétrica. 

Trata-se de um programa que 
dá descontos na conta de luz 
para famílias de baixa renda 
(Ag.Senado).

Validade 
nacional para 
receitas de 
remédios 

controlados
As receitas de medica-

mentos controlados ou 
manipulados terão vali-
dade por todo o país. É o 
que estipula a Lei 13.732, 
de 2018, sancionada pelo 
presidente da República 
e publicada na sexta-feira 
(9) no Diário Oficial da 
União. A nova lei tem 
origem no substitutivo da 
Câmara ao projeto aprova-
do no Senado no último dia 
16. O texto entra em vigor 
daqui a 90 dias.

Pelo texto sancionado, 
a receita médica ou odon-
tológica valerá em todo o 
país, independentemente 
do estado em que tenha 
sido emitida. A regra vale 
inclusive o de medicamen-
tos sujeitos ao controle 
sanitário especial, nos 
termos disciplinados em 
regulamento. O objetivo 
da proposta do ex-senador 
Jayme Campos (MT) é per-
mitir que o cidadão possa 
adquirir os medicamentos 
de que necessita onde quer 
que esteja, inclusive os su-
jeitos a controle especial.

Os deputados esten-
deram a permissão aos 
medicamentos sujeitos ao 
controle sanitário espe-
cial. No entendimento da 
Câmara, explicitar os me-
dicamentos sob controle 
especial é necessário, uma 
vez que, na prática, são 
os únicos remédios cujas 
receitas não podem ser 
aviadas fora do estado em 
que tenham sido emitidas.

A relatora da proposta 
na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), senado-
ra Ana Amélia (PP-RS), 
concordou, argumentan-
do que as farmácias já 
contam com um rigoroso 
controle, exigem a receita 
médica e os documentos 
do paciente que vai usar o 
remédio.”Esse é um proje-
to de grande interesse da 
população porque unifor-
miza a receita médica em 
todo o território nacional”, 
concluiu Ana (Ag.Senado).

A Comissão de Meio Ambiente do Senado deve analisar, na reunião da 
próxima terça-feira (13), projeto que estabelece o descarte ambientalmente 
adequado do óleo de cozinha. Hoje, esse resíduo costuma ser despejado no 
ralo da pia, o que leva ao entupimento de instalações sanitárias e as redes de 
esgoto. “Óleo de cozinha jogado nas águas chega a contaminar em torno de 
até dez mil litros de água. Então, é uma política não muito difícil de fazer, e 
que vai contribuir para o meio ambiente”, ponderou o senador José Medei-
ros (Pode-MT), autor do projeto. A proposta altera a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos para incluir o óleo de cozinha e demais gorduras de uso 
culinário na lista de produtos do sistema de logística reversa. A intenção é 
repassar a responsabilidade pela coleta, pelo reaproveitamento e descarte 
correto desses materiais para os fabricantes. Hoje, fabricantes de pneus, 
pilhas, baterias, lâmpadas e produtos químicos, entre outros, já têm sua 
responsabilidade defi nida no processo de logística reversa.

O relator do projeto, senador Cristovam Buarque (PPS-DF), recomendou 
a aprovação da medida. A iniciativa trará impactos positivos sobre a coleta 
e a reciclagem de óleos e gorduras comestíveis, acredita o parlamentar, 
observando que o processamento ambientalmente adequado não chega 
a 5% do volume descartado. “A logística reversa caracteriza-se por um 
conjunto de ações para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos só-
lidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo produtivo 
ou para outra destinação fi nal ambientalmente adequada”, comentou.

Ainda no parecer, o relator reconheceu a existência de algumas polí-
ticas de reciclagem de óleos e gorduras culinários tocadas no país, seja 
por companhias de saneamento, órgãos ambientais ou organizações não 
governamentais. Mas chamou atenção para a necessidade de maior enga-
jamento dos fabricantes nesse processo, de modo a tornar a reciclagem 
dessas substâncias mais sistemática e organizada no país (Ag.Senado).

Projeto garante descarte adequado de óleo de cozinha



Provavelmente, 

mudança é o 

substantivo mais 

proferido já reportado 

na evolução humana

A tecnologia e as intera-
ções sociais são particu-
larmente os principais 

motivadores que estão mu-
dando o comportamento, os 
desejos e as necessidades do 
consumidor. Isso força as em-
presas a embarcar na onda da 
transformação digital, susten-
tada pela mudança dramática 
em seus modelos de negócio, 
tecnologia e operação, a fi m de 
prosperar na chamada econo-
mia digital.

Sob uma perspectiva de ne-
gócio, a abordagem centrada 
no usuário foi colocada em pri-
meiro plano, devido às rápidas 
mudanças no comportamento 
dos consumidores no mercado. 
Nesse sentido, as empresas 
começaram a conhecer mais 
a respeito dos hábitos de 
consumo de seus clientes, de 
forma a alinhar seus produtos 
e serviços. É claro que isso não 
poderia ser suportado pelo mo-
delo corrente de operações, em 
que os frameworks tradicionais 
de entrega proviam resultados 
monolíticos em estágios fi nais 
do processo. 

É aí que as metodologias e 
frameworks ágeis protagoni-
zam a mudança. Além disso, os 
modelos tecnológicos precisa-
ram ser rapidamente reconfi -
gurados, deixando de ser uma 
barreira, para se tornarem os 
principais facilitadores para a 
transformação digital.

Entretanto, ainda há muita 
relutância em relação à imple-
mentação da agilidade, suas 
metodologias e frameworks. 
De acordo com a pesquisa 12th 
Annual State of Agile Report do 
grupo Collabnet, somente 12% 
dos entrevistados reportaram 
que suas organizações tinham 
um alto nível de competên-
cia nas práticas ágeis, o que 
demonstra um baixo nível de 
maturidade em agilidade. 

A semântica é outro as-
pecto que não ajuda nessa 
sensibilização. As técnicas 
e os frameworks ágeis são 
concebidos para gerar valor 
mais rapidamente, desde o 
planejamento estratégico até 
a entrega ao cliente,  por meio 
de  ciclos  mais curtos. 

Porém, o pensamento que 
ainda predomina é que todo 
software será desenvolvido 
mais rapidamente ou de uma 
forma “mais ágil”, reduzindo 
de forma considerável o time 

to market. Isso vai acontecer 
com o tempo, mas não pelo 
simples fato de que uma célula 
ágil foi criada, e que com isso 
alguém tenha bradado “Somos 
Ágeis!”, mas como resultado 
de um programa abrangente 
de sensibilização em agilidade, 
com exposição e patrocínio 
corporativo. 

Assim, não é coincidência 
que a principal razão para a 
adoção da agilidade, segundo 
o Agile Report, é acelerar a 
entrega de software (75% das 
respostas), ao mesmo tempo 
em que a velocidade ficou 
apenas com o quarto lugar na 
lista de benefícios reportados 
na adoção da agilidade, citada 
por 62% dos entrevistados. 

A cultura organizacional é 
o fator-chave para o sucesso 
da adoção da agilidade, mas 
mudar paradigmas organiza-
cionais envolve uma grande 
dose de incerteza. A forma 
tradicional de lidar com esse 
cenário requer muito plane-
jamento prévio, o que usual-
mente pode levar a uma série 
de documentos extensos, que 
nunca serão lidos. 

Por outro lado, uma aborda-
gem contemporânea aborda a 
combinação de um programa 
abrangente de sensibilização 
em agilidade com uma gradual 
implementação operacional, 
de forma priorizada e colabora-
tiva. Além disso, e igualmente 
importante, a governança deve 
permear essa combinação, 
sendo essencial defi nir, coletar, 
analisar e comunicar as métri-
cas de maturidade e operação 
em agilidade. 

Em uma perspectiva geral, 
as organizações perceberam 
que estão obtendo os bene-
fícios previamente alinhados 
na adoção da agilidade. Essa 
perspectiva também pode ser 
sumarizada pelo dado da pes-
quisa apontando que 98% dos 
entrevistados no relatório da 
Collabnet reportaram sucesso 
nos projetos ágeis em suas 
organizações. 

Olhando para o futuro, 
outra boa tendência é que 
59% dos entrevistados afi r-
maram que suas empresas 
ainda estão amadurecendo e 
criando as condições em suas 
organizações para uma maior 
adaptabilidade às mudanças 
do mercado, sendo um grande 
indicador de que investimen-
tos em agilidade continuam a 
crescer.

(*) - É gerente sênior da Cognizant, 
uma das maiores consultorias de 

tecnologia do mundo, com mais de 
20 anos de atuação e faturamento de 

US$ 14,8 bilhões.

Um olhar sobre as 
práticas ágeis no mundo

Luiz Sergio Batista das Neves (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2018

REDUÇÃO DO INTERVALO DE ALIMENTAÇÃO
Empresa que não concede integralmente o intervalo de alimentação, 
teria que indenizar o tempo suprimido com o acréscimo de no mínimo 
50%, como horas extra e com encargos, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS, 
COMO PROCEDER COM O E-SOCIAL?

Será possível realizar adiantamento salarial a funcionários com o 
início do eSocial, vez que a tabela 03 - natureza das rubricas da folha 
de pagamento dos leiautes do eSocial versão 2.4.02, relaciona esta 
hipótese na rubrica 5501 - adiantamento de salário.

COMPENSAR VALOR RETIDO
As empresas prestadoras de serviço que sofrem retenção de INSS no 
documento fiscal, podem compensar o valor retido de INSS na GPS 
no mês de competência da nota fiscal, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARGOS DE DIREÇÃO DA CIPA
Os suplentes e titulares eleitos na CIPA possuem estabilidade, qual o 
período? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EM QUAIS CASOS A EMPRESA DEVE ENVIAR O CAGED DIÁRIO?  
Informamos que o CAGED diário é devido para os empregados admiti-
dos, que estão em vias de recebimento ou estejam recebendo o seguro-
-desemprego, conforme art. 6º, inciso I da Portaria MTE nº 1.129/2014.

DESPESAS DE VIAGEM
Quando a empresa não exigir comprovação de despesas de viagem do 
funcionário, o valor pago integra o salário, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRATIFICAÇÃO DE CARGO POR CONFIANÇA
Funcionário que recebe a gratificação por cargo de confiança, este valor 
incide sobre férias e 13º salário, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

ESTAMPARIA PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que requereu
a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA a Licença Previa e de Instalação
para Fabricação de outras Peças e Acessórios para Veículos Automotores n.e.
anteriormente, sito à Rua Serra de Botucatu, nº 2.309. Tatuapé. São Paulo/SP.

Edital  de  Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002941-75. 2018.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Álvaro Luiz 
Valery Mirra, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eddie Albert Silva, CPF nº 276.573.318-01, que 
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, 
visando à execução da sentença proferida nos autos principais nº 0013587-57.2012.8.26.0006. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, parágrafo 2º, 
inciso IV, do Código de Processo Civil, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 14.228,56 (fevereiro/2018), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente ainda que, nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 
16/10/2018.                                                                                                                         10 e 13/11 

Edital de Leilão Judicial. 2ª Varal Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/SP. 
Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados, MELKISEDEK DONADON 
(CPF/MF, 204. 047.782-91), bem como sua cônjuge se casado for, e demais interessados, que 
extraído na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial Processo de nº 0027123-85.2005.8.26.0005, em 
trâmite perante a 2ª Varal Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/SP, requerida 
por, WAGNER PONTES AGOSTINHO – (CPF 601.897.998-68 ). O Dr.Trazibulo José Ferreira da 
Silva , MM. Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, Faz Saber 
que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Zukerman Leilões 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição dos Bens e Especificações para 
Condições de Uso: Um conjunto de (02) duas Turbinas Hidráulicas, com marca aparente Wolth, tipo 
Francis, GR SO F 225AR. Dados Normais: Tipo Francis – GR 5,0F225AR, potência: 2400Ps, queda 
82,5m, vazão 2,6m³/S, rotação: 1.200RPM, Rotação de disparo: 2270ROM c/H máximo 91m; Dados 
Construtivos: Tipo de Construção: Vertical, sentido rotação: direita – visto lado Gerador para Turbina, 
entrada caixa espiral 0,600mm, empuxo axial: 10,5 T hidráulicas x 1T – partes rotativas, distribuidor: 
a o = 100mm b o = 1600mm z o = 10, palhetas diretoras: GS – 45, trabalho de regulação, 285mkg, 
rotor: D1a= 533mm, D4+610mm, Dn=123mm, Z2=13, material = GS-45. Regular D250 com bomba e 
acionamento pêndulo, golpe de aríete: 205, tensão comando 250 v, tensão trabalho 440v, 60Hz e; 2) 
Dois Geradores, Marca GE, capacidade de 2.500KW, tipo ATGW6, toda desmontada. Dados normais: 
tipo ATJ W 6p, potência nominal: 2500KW, tensão nominal 2400v, 3,0, fator de potência: 0,8, corrente 
nominal 600ª, frequência 60Hz, rotação nominal, 1200RPM, tensão de excitação: 125v, corrente de 
excitação: 170ª, Dados Construtivos: tipo de construção: W – vertical, tipo de proteção, IP-23, tipo de 
excitação: escovas, tipo de mancais: Anéis esféricos, classe de isolação: B, tipo de turbina: Francis, 
rotação de disparo: 2.270RPM. Referidos bens se encontram na Rua 36-A, esquina com a 13-A, 
Bairro Tangará II – Tangará da Serra-MT. 2. Avaliação Total dos Bens: R$ 563.464,11 (abril/2011), 
que será atualizada na data do efetivo leilão. 3. Débito Exequendo: R$ 1.194.108,54 (folha, 924 dos 
autos ,08/2018). 4. Visitação – Interessados em visitar o bem, deverão se apresentar na Rua 36-A, 
Esquina com a 13-A – Bairro: Tangará II – Tangará da Serra/MT, trazendo consigo cópia do presente 
edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário Melkisedek 
Donadon - CPF nº 204.047.782-91, o interessado deverá comunicar o MM. Juízo 2ª VARA CÍVEL DO 
FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA/SP, que adotará as sanções cabíveis. 5. Datas Dos 
Leilões - 1º Leilão começa em 11/12/2018, às 14h00min, e termina em 14/12/2018, às 14h00min e; 2º 
Leilão começa em 14/12/2018, às 14h01min, e termina em 05/02/2019, às 14h00min. 6. Condições de 
Venda – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior do valor de avaliação 
(1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2º leilão). 
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação 
parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo 
único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o 
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de 
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 
895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 7. Pagamento - O preço do bem arrematado deverá ser depositado 
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas 
após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito 
(Art. 884, IV do CPC). 8. Comissão Do Leiloeiro – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação 
(não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, 
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: 
Fabio Zukerman CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 27012-4 (Art. 884, parágrafo 
único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 9. Do Cancelamento/Suspensão 
Do Leilão Após A Publicação Do Edital: Caso o leilão seja cancelado/suspenso após a publicação 
do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o 
reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele 
que der causa ao cancelamento. 10. Débitos e Obrigações do Arrematante - A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Correrão por conta exclusiva 
do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial 
do bem arrematado (carta de arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências, 
nos termos dos Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos 
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será 
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 
11. Dúvidas e Esclarecimentos: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou 
ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Para participar 
acesse www.zukerman.com.br. Ficam os executados, MELKISEDEK DONADON, bem como seu 
cônjuge se casado for, e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja 
(m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente 
de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 
18 de outubro do ano de 2018.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000463-57. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Celina Dietrich E Trigueiros Teixeira 
Pinto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Raissa Dini Landa, Brasileiro, RG 43.534.426-2 e 
CPF/MF 229.307.148-08, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, no valor de R$11.769,16 referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não cumprido . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito ou embargue a 
ação. Não sendo embargada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.   
                                                                                                                                                 10 e 13/11 

Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ  60.713.823/0001-96 - NIRE  35 3 0004768 1

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 26 de novembro de 2018, às 8:00 horas, na sede social localizada na 
rua Cristóvão de Gouveia, 320, em São Paulo, SP, para tratarem da seguinte Ordem do 
Dia: a) Eleição da Diretoria para o Triênio 2018/2021; b) outros assuntos de interesse 
social. São Paulo, 9 de novembro de 2018. aa) Leontina Gioconda Bordon - Presidente.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0052641-05.2013.8.26.0100 - 952/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Gizella Heisfurter, Stefan Gutmann, Ludwig Hensfurter, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que JEAN TUDY DOS SANTOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua das Giestas, 945, lt. 15, qda. 19, Vl. Bela, Vl. 
Prudente, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1071930-67.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Klekin Comercio e Importação e Exportação S/A, CNPJ 
61.591.780/0001- 86, Geraldo dos Santos Basílio, Elizio Messias Guimarães, José Gonçalves de 
Jesus, Gildete Bispo Liberino e Maria de Fatima Cavalcanti, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sergio 
Fortunato Mendonça e Susi Aparecida Manhani Mendonça ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Travessa Manuel Antonio Duarte, 21, 
Jardim Fontalis, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES BETTIN, 
REQUERIDO POR SILVIA APARECIDA PARDAL - PROCESSO Nº1032921-70.2015.8.26.0001. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
23/05/2018 15:59:55, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DE LOURDES BETTIN, CPF 
608.984.108-00, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Silvia Aparecida 
Pardal, CPF: 074.835.988-59 e RG: 9.423.472-3. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 03 de agosto de 2018. 

9ª VC – Reg. Santana. RELAÇÃO Nº 0393/2018 Processo 0019805-53.2011.8.26.0001 - Monitória - 
Prestação de Serviços - Instituto Presbiteriano Mackenzie - Por meio desta decisão, que servirá como 
EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER à DANIELA APARECIDA DA SILVA, CPF Nº 
307.121.348-40, que lhe foi proposta uma ação monitória, no valor de R$ 11.695,42, ajuizada por 
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE. Frustradas as tentativas de sua localização, foi determinada 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta para que, efetue o pagamento do 
valor principal acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios calculados sobre o valor da 
causa, facultando-se ao oferecimento de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
constituição, de pleno direito, de título executivo judicial. Fica a parte ré advertida de que, no caso de 
pagamento da quantia reivindicada na inicial, estará isenta do pagamento das custas e despesas do 
processo. O prazo para defesa fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 24 de setembro de 2018.. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

A ex-primeira-dama dos 
Estados Unidos, Mi-
chelle Obama, revelou 

que se submeteu a tratamen-
tos de fecundação in vitro 
para engravidar de suas duas 
fi lhas, Malia e Sasha, segundo 
trechos de uma entrevista 
divulgada nesta sexta-feira 
pela emissora de televisão 
americana “ABC”

A esposa do ex-presidente 
Barack Obama reconheceu 
que ela e seu marido decidiram 
optar por essa via depois que 
Michelle sofreu um aborto es-
pontâneo há cerca de 20 anos, 
uma situação que a fez sentir 
‘que tinha falhado’. “Eu senti 
como se tivesse falhado porque 
não sabia que os abortos espon-
tâneos eram tão comuns, pois 
não falamos sobre eles”, disse 

Michelle Obama fez fertilização
in vitro para gerar suas fi lhas

Ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama.
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es acrescentou a ex-primeira-da-
ma. Michelle Obama, advogada 
graduada na Universidade de 
Harvard, explicou que, a uma 
certa idade, se deu conta de 
que “o relógio biológico é real” 
e que “a produção de óvulos 
é limitada”.

“Me dei conta disso quando 
tinha 34 e 35 anos. Tínha-
mos que fazer fecundação 
in vitro”, afirmou Michelle 
Obama, cujas filhas, Malia 
Ann e Sasha, têm agora 20 e 
17 anos, respectivamente. O 
casal Obama aproveitou lon-
gas férias em lugares exóticos 
depois que Donald Trump 
assumiu a presidência, mas, 
depois deste período, os dois 
voltaram a marcar presença 
em eventos públicos (Agência 
EFE).

Michelle Obama em entrevista 
ao programa “Good Morning 
America” da emissora “ABC”, 
exibido na íntegra neste do-
mingo (11).

“Essa é uma das razões pelas 
quais acredito que é importan-
te falar com as jovens mães 
sobre o fato de que abortos 
involuntários acontecem”, 

A proposta tem o relatório 
pela aprovação, elabo-
rado pelo senador João 

Alberto Souza (MDB-MA). Ele 
relembra que Ulysses elegeu-
-se pela primeira vez deputado 
federal por São Paulo em 1951, 
conseguindo depois 10 reelei-
ções sucessivas, exercendo 
mandatos até a sua morte em 
1992.

“Nesta trajetória, um dos 
pontos altos foi o combate ao re-
gime militar que se instalou em 
1964. Ele foi incessante na luta 
contra os desmandos daquele 
período, e na defesa das liber-
dades civis e políticas. Também 
foi memorável o movimento 
pelas eleições diretas em 1984, 
quando inclusive passou a ser 
chamado pelo povo de “Senhor 
Diretas”. O movimento cresceu 
muito e o regime militar chegou 
ao fi m, aponta João Alberto em 
seu relatório.

Com a redemocratização 
em 1985, Ulysses elege-se 
presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte que 
trará à luz a Constituição de 
1988. Morreu no dia 12 de 
outubro de 1992 aos 76 anos, 

O Dr. Ulysses, como era chamado, destacou-se na defesa da democracia durante mais de meio 

século de vida pública, interrompida pela morte trágica em acidente de helicóptero.

Ulysses Guimarães pode ser 
considerado herói da pátria

com a queda do helicóptero 
onde se encontrava no mar 
de Paraty. Também estavam 
no helicóptero o ex-deputado 
Severo Gomes e as respec-
tivas esposas. Entre eles, o 
corpo de Ulysses foi o único 

que nunca foi localizado.
Na mensagem encaminhada 

pelo MinC, a pasta também des-
taca a participação de Ulysses 
na Assembleia Constituinte, 
que resultou num texto mar-
cado pelo “avanço dos direitos 

sociais e pela garantia dos 
direitos individuais. Ulysses foi 
um político honesto, marcado 
pela retidão e pela firmeza 
de propósitos, austeridade e 
caráter”, conclui o documento 
(Ag.Senado).

A Comissão de Educação do Senado volta a se reunir na terça-feira (13) para analisar uma pauta de 18 
itens. Entre eles está a proposta do Ministério da Cultura (Minc) que inclui o nome do ex-presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte em 1988, Ulysses Guimarães, no Livro dos Herois e Heroínas da Pátria

ABACO INCORPORAÇÕES E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF 69.276.897/0001-87 - NIRE 35.211.884.838

Com fundamento no Art. 1.072 da Lei 10.406 de 2002, convoca os Sócios para Reunião
de Sócios a realizar-se aos 16/11/2018, às 9:30h, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Manduri, nº 119, Jardim Paulistano, CEP 01457-020, para deliberar
sobre: i) encerrar as atividades da filial situada na cidade de Araraquara; ii) alterar o
endereço da sede da sociedade; iii) alterar o objeto social da sociedade; e iv) aprovar a
nova minuta de alteração do contrato social a ser firmada pelos sócios na reunião.
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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
SEGUNDA 12 de Novembro de 2018. Dia de São Josafá, São Livino, 
São Cuniberto, São Martinho, São Cristiano, e Dia do Anjo Leuviah, 
cuja virtude é a modéstia. Dia do Supermercado. Hoje aniversaria 
o cantor e compositor Paulinho da Viola que faz 76 anos, a cantora 
Sula Miranda que nasceu em 1963 e o ator Reynaldo Gianecchini que 
chega aos 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é amável, honesto e suporta 
com resignação à adversidade. É sempre idealista, muito sincero e 
voltado para grandes causas da humanidade. Deixa sua vida pessoal 
de lado diante de algo de objetivo nobre. Simpático, fi el e um grande 
amigo para todas as horas. Compreensivo e sensível você também sabe 
usar métodos cooperativos para alcançar as suas metas e seus objetivos. 
Quando alcança o equilíbrio entre a sua necessidade de expressão e 
a inclinação natural para ajudar as pessoas, conquista a realização.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou 
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto 
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números 
de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.

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

Esta segunda é o sexto dia da lunação . Com a Lua plena em Capricórnio neste início de semana é preciso se or-

ganizar durante o dia. De manhã pode haver intolerância e restrições aos desejos e uma maior tendência ao mau 

humor perto da metade do dia. No fi nal da tarde, as atividades ganham uma nova energia e boa disposição para 

serem executadas. Boa disposição à tardinha e começo da noite com uma sensação de que o dever foi cumprido. 

Haverá maior harmonia entre os casais e a colaboração entre as pessoas fi cará facilitada.
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Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira neste começo de semana 
com a Lua na fase crescente. Dia de 
efervescência e alegria, busca por 
prazer, lazer e contato com as pes-
soas de suas relações. Faça viagens 
e passeios. 71/271 – Vermelho.

Mais sensível, precisará de algum 
isolamento para produzir. Use a ima-
ginação e sinta o ambiente profun-
damente. Melhorar o relacionamento 
com o ambiente será importante para 
alcançar paz e tranquilidade. Está 
sujeito a enfrentar confl itos pessoais 
devido à autoridade de alguém. 
29/429 – Azul.

O seu conforto vai melhorar, tanto 
em casa como nas atividades profi s-
sionais. Deve manter a rotina e ser 
solidário com seu próximo. Depois é 
à hora de ter uma visão mais positiva 
do mundo e da vida. Pode começar a 
colocar em prática algumas decisões 
importantes. 67/467 – Amarelo.

Uma decisão deverá ser bem pensada 
antes. Uma fase de intensas emo-
ções, em que pode demonstrar o que 
sente no íntimo, abertamente. O dia 
é bom para a saúde, mas não deve 
exagerar nos excessos. Os sonhos 
terão um valor revelador nesta fase 
de lua crescente. 95/495 – Branco.

A Lua em Capricórnio alerta contra 
falsos julgamentos e situações pouco 
claras. Imponha algum limite a sua 
imaginação que está muito fértil, 
ultrapassando a realidade. Nos con-
tatos pessoais, você se sentirá muito 
mais satisfeito se for solidário com 
seu próximo. 79/379 – Amarelo.

Mantenha o romantismo que podem 
lhe dar momentos muito felizes 
e inesquecíveis neste começo de 
semana. Uma visão mais positiva 
do mundo domina a sua mente, não 
exagere. Compromissos materiais 
poderão ser produtivos e trarão 
lucros. 67/467 – Verde.

Encare tudo dentro da realidade, 
como ela é não imagine além dos li-
mites. Sonhos podem ser reveladores 
e mostrar o que ainda não conseguiu 
compreender. Olhe o lado bom de 
uma situação ou de uma pessoa, evite 
preocupar-se tanto com os defeitos. 
67/367 – Verde.

Busque a sintonia de alma com 
seu par. Mais sensível, precisará de 
algum isolamento para produzir. A 
refl exão e a meditação são funda-
mentais para saber o que deseja 
com a Lua em Capricórnio. Depois 
do aniversário irá conquistar o que 
deseja, saiba esperar. 68/368 – Azul.

Com o Sol em Escorpião precisam 
evitar atitudes moralistas demais que 
o levam ao pessimismo. Vai querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia. Muda o seu modo de ver a 
vida, mas a imaginação precisa ser 
contida, nada de exageros com a Lua 
em Capricórnio. 55/355 – Branco.

Pode ter graves difi culdades desa-
fi ando a autoridade de alguém. Man-
tenha o ritmo naquilo que é realizado. 
O gosto pela harmonia e a carência 
afetiva completam esta infl uência do 
último signo da água. Tenha muita 
habilidade nas negociações e nas 
relações de negócios. 21/521 – Azul. 

Ótimo momento para o lazer e con-
tato com as pessoas de suas relações 
no fi nal do dia. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer e 
só com calma e bom senso tudo 
irá melhorar. Atividades sociais e 
ligadas ao conhecimento serão as 
mais favorecidas. 54/454 – verde.

Estará mais carinhoso e irá querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia, junto da família, amigos ou 
da pessoa amada. Tente realizar que 
não deu certo, mais uma vez, mas 
prepare tudo antes. A persistência 
e a força de vontade poderão trazer 
sucesso. 88/288 – Branco.

Simpatias que funcionam
Adoçar a relação:  Ingredientes: duas velas brancas 
e açúcar. Execução: consagre uma vela ao anjo da 
guarda do seu namorado ou de sua namorada e outra 
ao seu próprio anjo da guarda. Escreva o nome de 
cada um deles várias vezes nas suas respectivas velas 
e passe açúcar nelas. Acenda-as, com orações que 
peçam para que os dois anjos da guarda façam com 
que a união de vocês seja mais doce, sem brigas e 
com muito amor. Após dez minutos, apague as velas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BIAM
PONTEAEREA
ATERMEUS
PICARPUC

SEPARATISTA
ELOSDORIOR

ATRANCADA
RAROSTAAP

FITAADESIVA
AIDURAMIAR

ROTEVLPA
CHARLIEHEBDO

ADADIARR
AROTORITEM
APRESSADAI

AACASALAR

Partícula
neutra do

átomo
(símbolo)

Baseadas
na expe-
riência

O grupo
como o
ETA, por
seu ideal

"Black (?)
White", 

sucesso do
Rei do Pop

A qualidade
de itens 

de origem
obscura

Paço (?),
centro
cultural 
do Rio

De (?) a z:
do início
ao fim

Alexandre 
Dumas, ro-
mancista
francês

(?)-déum,
cântico
católico

Forma do
espeto de
churrasco

A pessoa 
que vive

na correria

Reunir
para pro-
criação

(?) Caym-
mi, cantor
A Rainha

das Flores

Cortar em
peda-
cinhos

Serviço 
de voo

contínuo
entre duas

cidades

Característica física 
de cada pessoa (Gen.)
Loja na qual se com-
pra material escolar

"(?) Dois
Amores",
filme de

2015 (BR)
Plutônio

(símbolo)
Ficar
zonzo

Item como
o durex
Ajuda, 

em inglês
Hospedeiro
Pátios para
secagem

de cereais

Cada
artigo do

leilão
Oferece

Berne
Protege
janelas,

em prédios

Imitar a 
voz do gato
Sílaba de
"lhama"

Confinada
Soldado
como o
sniper

É usada sobre os 
olhos durante o sono

A resposta que não 
marca ponto, na prova

(?) fogo, obsessão 
do piromaníaco

Os beneficiados 
pelo álibi (Dir.)

"Cerebral",
em AVC
Porém;
contudo

Instrumen-
to lírico

Jornal francês vítima
de atentado terrorista 
em janeiro
de 2015

Está bem
(pop.)

Repressor
(fig.)

Chá, em
inglês

A bíblia
judaica 

Transferir
para outra

data

Os eclipses
solares,
por sua 

ocorrência

Partes que
formam a
corrente 

2/or. 3/aid — tea — ura. 4/torá. 5/eiras. 7/biotipo. 9/castrador.

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões

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

Belisário dos Santos Jr – Rafael Valim 

(Coords) – Imprensa Ofi cial Est S. Paulo – Sob a 
égide da celebração dos trinta anos da promulgação 

da nossa Constituição Federal, os mestres coordenaram os 
trabalhos de 21 articulistas, todos com grande repercussão 
nacional, que abordaram temas de caráter humanos e fi losó-
fi cos, contidos nos artigos da nem sempre bem tratada balza-
quiana. Obra de vulto e necessário manuseio. Com a qualidade 
irreparável da Imprensa Ofi cial do Est S Paulo, tem ao fi nal, 
como bônus, além dos esclarecimentos, a própria Constituição 
atualizada até dezembro de 2017 e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Oportuna.

30 Anos da Constituição Federal 
do Brasil: 1988-2018

Nello Scavo – Roberto Beretta – Paulus –  
Importante trabalho sobre um tema atualíssimo, que 
todavia, ocorre desde tempos seculares. Claro que não 
com a mesma e quase cruel velocidade atual! Os auto-
res fi xaram-se na fi gura papal, naturalmente pela sua 
importância e virtual exposição, contudo no decorrer 

de suas páginas, são analisados momentos de erros e acertos, 
que receberam o devido tratamento com efi caz demonstração. 
Fica evidente que a população deverá ser esclarecida quanto 
a veracidade ou não de um fato noticiado. Daí a importância e 
magnitude da profi ssão e atuação do jornalista. Inquietante!

Fake Pope: As falsas notícias 
sobre o Papa Francisco

Alisson Matos e Danilo Quintal – Pontes 
–  Lances grandiosos, muito choro e impagáveis 
alegrias, são contadas aos leitores, num transcorrer 
histórico, devidamente documentado, desde março 
de 1933. Astros que brilharam com muita e merecida 
luminosidade, são homenageados. A dupla de autores 
conseguiu tornar interessante, graças a uma pena 

fl uida, embora incisiva, um relato que poderia ser monótono. 
Deve ser lido pelos amantes do futebol, mesmo não torcendo 
para as agremiações em foco. Interessante!

San X São: A história dos grandes

Vanessa Balula – Taline Schubach (Ilus-

tr) – Bolacha Maria – Garota nada trivial, super 
diferente, cheia de curiosidade, sempre emocionada 
com as coisas à sua volta, enfrentou a separação dos 
pais com alguma naturalidade. Continuou a busca 
de sua plena felicidade. Conheceu um menino que 

“balançou” sua estrutura, pois entendia muito de estrelas! Um 
livro simplesmente encantador, suas ilustrações, algumas em 
preto e branco, garantem uma tonalidade mágica. Adultos e 

crianças viajarão numa grandiosa onda de sensibilidade.

Marina Nada Morena

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Maria Roldán/Agência EFE

O local é parada obrigatória para quem 
quer conhecer a história dos “cristãos 
ocultos”, que declararam sua fé nesse 

lugar e colocaram fi m a mais de 250 anos de 
clandestinidade. Considerada uma das mais 
antigas do Japão, a Oura faz parte dos 12 locais 
dos cristãos escondidos reconhecidos pela 
Unesco em Nagasaki e na região de Amakusa.

A igreja foi construída em 1864 pelo mis-
sionário francês Bernard-Thadée Petitjean, 
pouco depois de o porto de Nagasaki ser rea-
berto, junto com as fronteiras do Japão, mais 
de dois séculos de isolamento depois. Com o 
veto que tinha sido imposto ao cristianismo 
no país em 1614 e a presunção de que a co-
munidade cristã japonesa tinha desaparecido 
após a brutal perseguição sofrida no século 
17, o templo se voltou aos fi éis estrangeiros 
que moravam na cidade.

Menos de um mês depois da inauguração, 
algo surpreendente aconteceu. Em 17 de 
março de 1865, um grupo de camponeses 
de Urakami foi à igreja e disse que sempre 
fi ngiu professar a fé local e que, na verdade, 
eles eram católicos. Esse acontecimento, 
batizado de “A descoberta dos cristãos es-
condidos”, foi imortalizada em um mural que 
hoje decora o jardim da igreja. A revelação, 
liderada por Isabelina Yuri Sugimoto, fez com 
que as autoridades japonesas retomassem a 
repressão contra os católicos até que críticas 
internacionais conseguiram a suspensão da 
proibição em 1873.

Com a reintrodução do cristianismo no 
Japão, alguns Kakure Kirishitan – descen-
dentes dos católicos que se esconderam 
durante a Rebelião de Shimabara, em 1637 
e 1638 – voltaram a se reunir na igreja, ape-
sar de ainda hoje os cristãos serem menos 
de 1% da população. Séculos de ocultação 
e isolamento, no entanto, transformaram a 
religião em um culto totalmente diferente. 
Prova disso são algumas das relíquias expos-
tas no Museu e Monumento dos Vinte e Seis 

Vista da igreja de Oura, em Nagasaki,

datada de 1854 e considerada a mais antiga do Japão.

Nagasaki abriga igreja símbolo do 
renascimento do cristianismo no Japão
A Igreja Oura, em Nagasaki, se tornou Patrimônio da Humanidade em 2018 e é o símbolo do renascimento 
do cristianismo no Japão

Antonio Hermosín/EFE

Mártires, que fi ca ao lado da igreja. Quando 
os japoneses fi caram sem padre, torturados 
por se negarem a renunciar a própria fé e 
assassinados, os que resistiram criaram as 
próprias autoridades e esconderam as suas 
imagens de devoção.

O museu reúne, por exemplo, várias 
imagens de Nossa Senhora retratada como 
Kannon (Maria Kannon), a representação 
budista da misericórdia, com as quais os fi éis 
tentavam disfarçar e evitar serem descober-
tos, e os cajados que os líderes religiosos 
deviam usar nas cerimônias. Além disso, 
vários crucifi xos, cujo signifi cado era muitas 
vezes desconhecido para estes devotos, estão 
sendo encontrados em antigos vilarejos e 
acredita-se que possam existir mais de 200 
deles espalhados pela região.

“As pessoas que mantiveram a fé come-
moraram quando a proibição ao cristianismo 
foi retirada e agora estão novamente felizes 
com a designação desses espaços como 

patrimônio. Isso signifi ca dar valor ao que 
elas guardaram”, disse Minako Uchijima, 
pesquisadora do museu. As salas também 
comprovam a perseguição dos católicos feita 
pelos xogums, militares do Japão feudal que 
atuaram no país entre 1603 e 1868. Toda Na-
gasaki foi obrigada a se submeter ao “Fumi-e”, 
uma prática criada para identifi car quem era 
e quem não era cristão com o ato de pisar em 
uma imagem de Jesus ou de Nossa Senhora. 

Muitos fi éis aceitaram fazer isso para não 
serem mortos, mas acredita-se que cerca 
de 5.500 cristãos tenham morrido naquela 
época. Um dos episódios mais marcantes foi 
a crucifi cação, em fevereiro de 1597, de 26 
mártires – 9 europeus e 16 japoneses – em 
uma colina de Nagasaki. No altar da Igreja 
Oura está um lenço que lembra esse caso. A 
intenção do padre Petitjean era construir o 
templo nesse lugar, mas as autoridades não 
permitiram. Ele então escolheu a localização 
atual e orientou a igreja virada para a colina. 

SABEDORIA DOS ANJOS - por Sharon 
Taphorn. Prosperidade. Abra-se para um 

fl uxo mais próspero. Deixe de lado qualquer 
preocupação, stress ou impaciência em relação ao 
dinheiro, tempo ou inspirações. Se você sente que 
foi impedido de algum modo de ver a manifestação 
da magia, então isto é um sinal de que as coisas 
estão prestes a mudar e você está pronto para 
estar no fl uxo com o ritmo da vida. Trabalhe para 
eliminar pensamentos e sentimentos limitantes e 

siga suas orientações ao agir. A parte mais difícil 
para aqueles que lutam é aprender a sentir-se 
de forma diferente sobre o que é prosperidade 
e também confi ar que isso é um fl uxo contínuo. 
Tanto quanto você puder, concentre-se em uma 
nova realidade e deixe-se sentir relaxado, aliviado, 
feliz, grato e empolgado com o seu agora e o seu 
futuro. As expectativas positivas são poderosas 
quando você se concentra nelas e elas ajudarão a 
ativar sua prosperidade e potencial ainda mais e 

de novas maneiras. Pensamento para hoje: Confi e 
em si mesmo e no universo. Concentre-se em um 
novo e mais próspero você, tenha expectativas 
positivas sobre sua vida e crie um canal claro 
através do qual o pensamento de prosperidade 
abra o seu fl uxo para receber. E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/ 
Tradução: Regina Drumond - reginamadru-
mond@yahoo.com.br



netjen@netjen.com.br

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

www.netjen.com.br T : 3043-4171
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INICÍO A COLUNA comentando a demissão em massa de 
profi ssionais da TV Gazeta. No ar desde 1970, a emissora, que 
faz parte da Fundação Cásper Líbero, resolveu iniciar uma 
restruturação para otimizar os departamentos resultando nas 
demissões.

ESSAS DEMISSÕES ATINGIRAM MEDALHÕES da TV 
Gazeta. Wanderley Nogueira, comentarista esportivo que parti-
cipava há mais de 14 anos do ‘Mesa Redonda’, clássica atração 
esportiva do canal, acabou surpreendentemente dispensado.

ALÉM DE WANDERLEY, A GERENTE FÁTIMA ROG-

GIERI, que estava na emissora há mais de 30 anos, e o editor 
chefe João Batista, contratado há mais de 20 anos, também 
foram surpreendidos com a demissão.

A TV GAZETA NUNCA DEU MAIS DE 2 POTOS DE 

AUDIÊNCIA, porque nunca teve uma grade de programação 
que fi zesse uma diferença opcional aos telespectadores. Certa-
mente, daqui para frente só restará a expectativa da emissora 
contratar novos profi ssionais e ter uma grade competitiva no 
mercado. Caso contrário vai continuar no ostracismo. 

A APRESENTADORA ANA HICKMANN RENOVOU seu 
contrato com a Record Tv por mais três anos, até 2021. Ana é 
contratada desde 2004, quando teve sua estréia fazendo uma 
coluna no programa ‘Tudo a Ver’. O salário não foi revelado, mas 
a apresentadora está muito feliz com a renovação.

A MENSAGEM DE NATAL DO SBT será feita de uma forma 
diferente. A empresa de cosméticos de Sílvio Santos produziu 
um especial com o título ‘As Mulheres de Sílvio Santos’ que, 
todos sabem, são: Iris Abravanel, esposa do apresentador, e suas 
fi lhas, Patrícia, Rebeca, Renata, Cíntia, Sílvia e Daniela Beyruti.

DE OLHO NA PROGRAMAÇÃO DE 2019, A TV GLOBO 
resolveu alterar a data da estréia do ‘Big Brother Brasil 19’. 
Comandado por Tiago Leifert, teria sua estreia no dia 21 de 
janeiro, mas tudo indica que a data será mudado. A nova ainda 
não foi confi rmada pela emissora.

APRESENTADO POR DANIELA ALBUQUERQUE, nas 
noites de quintas feiras na Rede Tv, o programa ‘Sensacional’ 
começou o mês de novembro em alta registrando bons índices 
de audiência. Com a base de 3 pontos e Share de 5, o programa 
é atualmente a maior audiência da emissora.

DE OUTRO LADO, A REDE TV, é também uma das emis-
soras de menor audiência atualmente. Com uma programação 
muito fraca na sua grade, e sem as participações das Igrejas 
Evangélicas, que deixaram a emissora o mês passado, a Emis-
sora capenga com sua programação. Todos os anos ela anuncia 
mudanças que nunca acontecem.

FRASE FINAL: Os conceitos e pricípios fundamentais da 
ciência são invenções livres do espírito humano (Albert Einstein).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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:

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

O pretendente: HIDEO MAJIKINA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Quatá - SP, no dia (07/09/1940), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sincei Majikina e de Uto Majikina. A pretendente: OLGA SETSUKO MAZAKINA, 
estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia (09/01/1941), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Saburo Higa e de Uto Higa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/10/1947), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Viterbo Ribeiro Junior e de Alaíde Piereti Ribeiro. 
A pretendente: HAYDEE PEDROSO COELHO, estado civil solteira, profi ssão aposenta-
da, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (22/01/1960), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anacleto Coelho e de Maria Suzana Pedroso Coelho.

O pretendente: CLEBER DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/08/1974), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orodisio da Silva Santos e de Celia da Costa San-
tos. A pretendente: ALESSANDRA LEITE, estado civil divorciada, profi ssão funcionária 
pública municipal, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (25/02/1972), residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Otilia da Silva Leite.Obs: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço, do 1º Subdistrito do município de Guarulhos, neste 
Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: RAPHAEL FRANÇA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão téc-
nico segurança de trabalho, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/11/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alberto de Souza e de 
Rosilene Placido Babo de Souza. A pretendente: ANDREA PASTRANA LIBANORE, 
estado civil solteira, profi ssão chefe de cozinha, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (17/12/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ageo Libanore e de Isilda Pastrana Libanore.

O pretendente: WEVERTON QUEIROZ BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão gerente de restaurante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/02/1989), 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Cicero Bezerra da Silva e de Andrea 
Landa Queiroz. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de supermercado, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (04/05/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Feliciano Damião da Silva e de Luciene Caetano dos Santos Silva. Obs: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: EDSON RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (19/10/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eliecim Batista da Silva e de Carmosa Ribeiro dos Santos Silva. A 
pretendente: QUITÉRIA SOARES DOS SANTOS FILHA, estado civil solteira, profi ssão caixa 
responsável, nascida em São José da Laje - AL, no dia (10/04/1977), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Batista dos Santos e de Quitéria Soares dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS FELCHI, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (15/11/1958), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Felchi e de Serafi na Fazzolari Felchi. A pretendente: 
DÉBORA TEIXEIRA SIMENES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (07/01/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Arsenio Simenes e de Maria Dilma Mendes Teixeira Simenes.

O pretendente: AGUINALDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (25/12/1959), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nelson dos Santos e de Zilda Fernandes dos Santos. A preten-
dente: IARA ELISABETE SOARES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Novo Hamburgo - RS, no dia (13/09/1956), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Washington Luiz Soares e de Geny Almira Soares.

O pretendente: GERALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Gotardo - MG, no dia (25/10/1958), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Sonia Lopes da Silva. 
A pretendente: CLEIDE ALEXANDRE ALVES, estado civil divorciada, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/1972), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Alexandre Alves e de Maria Iranete Alves.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

A monarca visitou São Paulo, cidade 
na qual viveu durante dez anos, por 
ocasião da renovação de um acordo 

entre a organização que ela fundou e o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, para 
proteger os menores vítimas de violência 
sexual durante os processos judiciais.

Ao término do ato, que também contou 
com a presença do presidente do STF, 
José Antonio Dias Toffoli, e a do TJ-SP, 
Manoel de Queiroz Pereira Calças, a rainha 
expressou seu agradecimento ao Brasil, ao 

qualifi car como “um gesto de coragem” 
que o Brasil tenha acolhido o 3º Congresso 
Mundial contra a Exploração Sexual de 
Crianças em 2008 e comemorou a impor-
tância que o evento teve “não só para o 
Brasil, mas para a América Latina e para 
o mundo”.

Por sua vez, Toffoli também destacou a 
necessidade de proteger as “vítimas que 
mais sofrem e estão mais desprotegidas: 
as crianças”, Ele lembrou que este projeto 
levou o Congresso a aprovar em 2017 uma 
lei que estabelece um sistema de garantia 

Rainha da Suécia,

Silvia Renate Sommerlath.

Rainha da Suécia elogia papel
do Brasil na proteção da infância

A rainha Silvia da Suécia, que preside a organização mundial Childhood Foundation, ressaltou na 
sexta-feira (9) o “grande papel” do Brasil em matéria de “proteção da infância” e também a “força 
internacional do país”, e disse que isso a deixa orgulhosa de ser descendente de brasileiros

Paulo em 2009, e que já é praticado em 24 
dos 27 estados, consiste em levar o menor 
a uma sala mais acolhedora do que a de 
audiências para ser atendido por uma equi-
pe de psicólogos e assistentes sociais. São 
esses profi ssionais que fazem a entrevista 
com a criança ou adolescente enquanto o 
juiz e as partes do processo assistem em 
tempo real ao relato e se comunicam com 
a equipe entrevistadora, que tem sempre 
a última palavra para fi ltrar as perguntas, 
levando em conta como ela pode afetar 
os envolvidos.

A juíza, que também trabalha como tu-
tora nos cursos de formação, explicou que 
o magistrado mantém o mesmo papel, mas 
seu trabalho dentro do programa consiste 
em assimilar este método de entrevistas. 
Segundo sua opinião, foi a “especial vul-
nerabilidade dos menores” o que levou 
à implantação do sistema, mas Camila 
considera interessante que o mesmo possa 
ser implantado em outros casos, como os 
de mulheres vítimas de violência sexual 
(Agência EFE).
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de direitos das crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de violência.

A juíza do TJ-SP, Camila de Jesus Mello, 
explicou que o sistema, que chegou a São 

Uma das mais conhecidas 
“angels”, a brasileira Adriana 
Lima, de 37 anos, se despediu 
da passarela da Victoria’s Se-
cret na noite de quinta-feira 
(8), durante desfi le anual da 
marca de lingerie, ocorrido no 
Pier 94, em Nova York, depois 
de 19 anos. 

A baiana, que iniciou sua 
carreira na marca em 1999, 
se emocionou e deixou cair 
algumas lágrimas em sua des-
pedida. Considerada a “angel” 
que mais desfi lou no Victoria’s 
Secrets Fashion Show, Adriana 
publicou uma mensagem de 
agradecimento em sua conta 
no Instagram. 

“Querida Victoria, obrigada 

por me mostrar o mundo, 
dividir seus segredos e, o 
mais importante, não apenas 
me dar asas, mas me ensinar 
a voar. E todo o amor aos 
melhores fãs do mundo. Com 
amor, Adriana”, escreveu. Em 
seu último desfi le, a brasileira 
apareceu ao som da versão da 
música “Praise You”, de Fat 
Boy Slim. 

O evento será exibido na TV 
no próximo dia 2 de dezembro. 
Mesmo depois de “pendurar as 
asas”, Adriana não pretende 
parar de trabalhar. Segundo a 
revista “People”, a top model 
quer se dedicar a projetos para 
mulheres em todo o mundo 
(ANSA).

Adriana Lima se despediu da passarela da Victoria’s Secret.

Adriana Lima faz último 
desfi le pela

Victoria’s Secret
AFP/Getty Images

Imelda Marcos é deputada 

federal e poderá

recorrer em liberdade.

A ex-primeira-ministra das 
Filipinas, Imelda Marcos, mu-
lher do ex-ditador local, Fer-
dinand Marcos (1965-1986), 
foi condenada na sexta-feira 
(9) a entre seis e onze anos 
de prisão por corrupção. Mar-
cos, de 89 anos, é deputada 
federal e poderá recorrer em 
liberdade. O Tribunal Especial 
Anticorrupção do arquipélago 
asiático também condenou a 
ex-primeira-dama a pagar US$ 
200 milhões aos cofres públicos. 

O processo, que já dura duas 
décadas, investigou fundações 
criadas por Marcos na Suíça en-
tre 1968 e 1986. Se os recursos 
forem negados, ela será presa e 
não poderá mais assumir cargo 
público. 

Durante os 21 anos em que 
Ferdinand Marcos esteve no po-
der, o casal teria desviado mais 
de US$ 10 bilhões em recursos 
públicos para contas na Suíça. 
Imelda foi ministra de Estado e 
governadora de Manila durante 
o governo do marido.

Quando uma revolta popular 
tirou o ditador do poder, em 
1986, a família teve de ir para o 
exílio no Havaí, onde Ferdinand 
Marcos morreu, em 1989. A 
coleção de sapatos milionária 
da ex-primeira dama, com cerca 
de 1.100 pares, foi colocada em 
exposição no palácio presiden-
cial após a fuga para mostrar o 

Ex-primeira-dama
das Filipinas é condenada 

por corrupção

contraste entre a opulência da 
família do ditador e a extrema 
pobreza do país.

Durante o período mais vio-
lento do regime, entre 1972 
e 1981, 3.240 pessoas foram 
mortas, outras 70 mil presas 
e pelo menos 34 mil tortura-
das, de acordo com a Anistia 
Internacional. Imelda Marcos 
voltou às Filipinas em 1991 e foi 
condenada criminalmente pela 
primeira vez em 1993. Cinco nos 
depois, ela conseguiu absolvi-
ção da Suprema Corte do país. 

A prisão de Marcos foi ordena-
da novamente em 2009, também 
por corrupção, mas ela foi liber-
tada após pagar fi ança. O fi lho do 
casal, Marcos Jr, quase foi eleito 
nas eleições presidenciais de 
2016 e é visto como o sucessor 
natural do atual presidente, 
Rodrigo Duterte (ANSA).

A
N

SA

Senador Acir Gurgacz cumpre pena em regime semiaberto no 

Complexo Penitenciário da Papuda.

O plenário do STF decidiu, 
por oito votos a um, manter 
a pena de quatro anos e seis 
meses, em regime semiaber-
to, do senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), condenado em 
fevereiro pela Primeira Turma 
da Corte por crime contra o 
sistema fi nanceiro nacional. 
A defesa do senador havia 
recorrido ao plenário para que 
a condenação fosse suspensa 
devido a uma inconsistência 
no cálculo da pena. 

Atualmente, Gurgacz se-
gue trabalhando no Senado 
durante o dia  e dorme no 
Complexo Penitenciário da 
Papuda à noite. Na quarta-
-feira (7), por exemplo, o 
congressista votou a favor do 
aumento de salário de minis-
tros do Supremo. O advogado 
Cleber Lopes argumentou que 
a fraude pela qual Gurgacz foi 
condenado foi reparada pela 
empresa do senador após ter 
sido identifi cada pelo banco, o 
que implicaria numa redução 
de pena que, na prática, resul-
taria na prescrição do crime.

“Não houve vantagem in-
devida e também não houve 

Supremo mantém pena de 
senador Acir Gurgacz
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prejuízo para o banco. Foi re-
parado muito antes de sequer 
haver inquérito policial”, disse 
o defensor. Para o relator do 
pedido da defesa, ministro 
Edson Fachin, a pena imposta 
permanece válida por ter sido 
adequadamente embasada no 
julgamento que levou à conde-
nação, não se devendo discutir 
com critérios matemáticos a 
dosimetria da punição.

“Compreendo que não res-
tou demonstrado o fl agrante 
e incontestável desacerto na 

decisão, nomeadamente, da 
fi xação da pena privativa de 
liberdade”, afi rmou Fachin. 
Ele foi acompanhado pelos 
ministros Alexandre de Mo-
raes, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux, Rosa Weber, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello e 
Dias Toffoli. Barroso destacou 
que, para ele, a defesa buscava 
alongar indefinidamente o 
processo, “que um dia acaba”. 
Somente o ministro Ricardo 
Lewandowski votou a favor 
do parlamentar (ABr).

Governo autoriza 
aumento do volume de 
biodiesel no óleo diesel

O volume de biodiesel dentro do 
diesel vai crescer, gradualmente, 
até 2023. A medida foi autorizada 
pelo Ministério de Minas e Energia 
(MME) e está publicada no Diário 
Ofi cial da União de quinta-feira 
(8). Até o fi m do cronograma, 
essa participação na composição 
do combustível vai aumentar de 
10% para 15%. De acordo com o 
cronograma, a mudança começa a 
partir de junho de 2019, quando o 
percentual passa de 10% para 11%. 

A partir de 2020 até 2023, haverá 
o aumento de um ponto percentu-
al, sempre em março, até chegar a 
participação de 15%. Em nota, o 
ministério afi rmou que “a medida 
oferece previsibilidade ao setor, 
incentiva a geração de empregos e 
investimentos na área de combus-
tíveis”. O texto ainda permite que 
distribuidores de combustíveis 
autorizados coloquem, volunta-
riamente, biodiesel ao óleo diesel 
vendido ao consumidor fi nal. Esse 
volume, no entanto, não pode 
ultrapassar os 15%.

O ministério prevê, com essa 
medida, que a produção do biodie-
sel no País passe de 5,4 bilhões de 
litros por ano para 10 bilhões de 
litros até 2023. “Esse crescimento 
representa um aumento de 85% da 
demanda doméstica, o que deve 
consolidar o Brasil como um dos 
maiores produtores de biodiesel 
no mundo”, avaliou o ministério 
em nota (gov.br).
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Império Russo
O confl ito terminou com a vitória da Tríplice Entente, formada 

por Reino Unido, França e Império Russo. O triunfo, no entanto, 
não impediu este último de perder as repúblicas bálticas (Letônia, 
Lituânia e Estônia), Bielorrússia, Ucrânia, Polônia e Finlândia no 
Tratado de Brest-Litovski, assinado com a Alemanha em março 
de 1918.

Após a derrota alemã na Primeira Guerra, os países bálticos, 
Finlândia e Polônia declararam suas independências, enquanto 
Bielorrússia e Ucrânia foram reanexadas pela agora União So-
viética.

Império Alemão
Derrotado pelos Aliados, o jovem império formado na unifi cação 

da Alemanha, em 1871, teve de devolver a Alsácia-Lorena para a 
França e ceder territórios para Bélgica e Polônia, além de todas 
as suas posses coloniais.

Encerrada há um 
século, Primeira 
Guerra extinguiu 
impérios

Antes da Primeira Guerra em 1914, divisão territorial mostra grandes impérios.

Depois do fi m da Primeira Guerra, impérios se fragmentam em vários Estados-nações.

Arte/UOL

Encerrada há 100 anos, com o armistício do dia 11 
de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial 
provocou profundas mudanças no mapa-múndi, com o 
desaparecimento dos grandes impérios e o surgimento 
de vários Estados-nação

Em 11 de novembro de 
1918, com o armistício entre 
o derrotado Império Alemão e 
os vitoriosos Aliados, o mundo 
pôde celebrar o fi m de sua 
primeira Grande Guerra, mas 
via se consolidar também uma 
ideologia que permearia inú-
meros confl itos no século 20 e 
chegaria ao novo milênio revi-
gorada e em outra roupagem: 
o nacionalismo.

Um século se passou desde o 
fi m da Primeira Guerra Mundial, 
mas o sentimento da "nação 
em primeiro lugar" ressurge 
novamente com força em todo 
o planeta, fazendo líderes internacionais voltarem aos confl itos 
ocorridos entre 1914 e 1918 para alertar sobre um suposto pe-
rigo iminente.

No último domingo (4), durante a festa que celebra a campanha 
da Itália na Primeira Guerra, o presidente Sergio Mattarella afi rmou 
que é preciso "reiterar com força a amizade e a colaboração" e 
criticou as "bajulações de um nacionalismo agressivo". "O amor 
à Pátria não coincide com o extremismo nacionalista", disse.

Dois dias depois, o presidente da França, Emmanuel Macron, 
reforçou que "demônios" do passado podem "ressurgir". "A paz 
da Europa é precária e foi construída sobre esses dramas, sobre 
a Primeira Guerra Mundial, que causou 10 milhões de mortes.

Defender fechamento de fronteiras, a recusa do próximo. A 
Europa está cada vez mais fraturada", alertou. Para o historiador 
Sidney Leite, pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes, de 
São Paulo, o nacionalismo era muito mais forte entre o fi m do 

Império 
Austro-
Húngaro

O poderoso império dos Ha-
bsburgo na Europa Central e no 
caldeirão étnico dos Bálcãs foi 
dizimado pela Primeira Guerra 
Mundial. Foi o assassinato 
do herdeiro do trono austro-
-húngaro, arquiduque Francisco Ferdinando, que desencadeou 
a Primeira Guerra e, em última instância, o fi m da dinastia.

Áustria e Hungria se tornaram países separados e viram o surgi-
mento da Tchecoslováquia (hoje Eslováquia e República Tcheca) 
e da Iugoslávia, que englobava também Sérvia e Montenegro. O 
extremo-leste do império, que corresponde à Transilvânia, foi 
anexado pela Romênia.

Já o sudoeste foi tomado pela Itália e atualmente engloba as 
regiões de Trentino-Alto Ádige, onde existem até hoje movimentos 
separatistas pró-Áustria, especialmente na província autônoma 
de Bolzano, e o extremo-leste de Friuli Veneza Giulia, como as 
cidades de Gorizia e Trieste.

A Itália também anexou a península da Ístria, hoje pertencente 
à Croácia.

Império Otomano
Única potência muçulmana a desafiar o Ocidente, o Império 

Turco-Otomano, aliado da Alemanha, já chegou em declínio 
à Primeira Guerra, que determinaria sua extinção.

Campo de atendimento da cruz vermelha na Itália 
durante Primeira Guerra Mundial.Em 1914, equipe das unidades voluntárias armênias.
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Antes dominante no norte da África, no Oriente Médio e no 
sudeste da Europa, o império se transformou em República da 
Turquia, com território resumido à península de Anatólia, a 
parcela asiática e majoritária do país, e a Constantinopla, hoje 
Istambul (ANSA).

ANSA

100 anos após 1ª Guerra, nacionalismo mostra nova roupagem
século 19 e o início do 20, apesar 
de seu recente ressurgimento.

"Os matizes nacionalistas 
eram muito mais fortes, e não 
havia até então os excessos 
que os nacionalistas mostra-
riam na Primeira e na Segunda 
Guerras. O nacionalismo está 
agora dentro de um conjunto 
de forças que se mostra muito 
mais como uma concepção de 
posicionamento político, mas 
sem a mesma hegemonia das 
três primeiras décadas do sé-
culo passado", diz.

O nacionalismo do pré-guerra 
estava, explica Leite, muito ligado a uma concepção de poder 
e território. Um dos efeitos colaterais dessa característica é o 
expansionismo, algo que não se vê no nacionalismo de hoje, 
que possui um caráter mais protecionista, de fechamento ao 
que vem de fora.

"Não vejo o expansionismo como uma ideia central do nacio-
nalismo contemporâneo. O caso norte-americano, por exemplo, 
é muito mais de fechar fronteiras, evitar a chegada do outro. O 
perigo de enfraquecer a cultura local está muito presente também 
no nacionalismo francês", acrescenta o historiador.

O aspecto expansionista é um dos catalizadores da Grande 
Guerra, especialmente na Alemanha, que buscava protagonismo 
político e a expansão de suas fronteiras para conquistar territórios 
e mercados em um cenário de pujança econômica.

"A Primeira Guerra Mundial é como um palco onde aos poucos 
o cenário vai se construindo, 
pela competição econômica 
entre Estados nacionais, pela 
disputa se valendo de armas e 
por um sistema internacional 
de alianças que me coloca sem-
pre em um campo contrário a 
outro", diz Leite.

Globalização 
fracassada

Para o historiador, os novos 
nacionalismos nascem do fra-
casso de vários aspectos do 
projeto de globalização. "Quan-
do entramos no século 21, a 
perspectiva era de uma vitória 
inexorável da globalização. Isso 
não aconteceu", explica.Manifestação de militantes de extrema direita em Chemnitz, na Alemanha.
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Os novos nacionalismos nascem do fracasso de vários 
aspectos do projeto de globalização.
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N

SA Ao longo dos anos, a sociedade e os Estados começaram a 
perceber que estavam perdendo empregos e qualidade de vida, o 
que dá combustível para uma onda nacionalista que ganha força 
em momentos de incertezas e crises.

"Penso que precisamos estudar, como se tivéssemos um ter-
mômetro, até que ponto essa tendência pode se tornar maioria. 
Ou possui um teto?", questiona o historiador (ANSA).


