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BOLSAS
O Ibovespa: +0,24% Pontos: 
87.477,44 Máxima de +0,44% 
: 87.656 pontos Mínima de 
-0,05% : 87.222 pontos Volume: 
R$ 6,71 bilhões Variação em 
2018: 14,5% Variação no mês: 
0,06% Dow Jones: (feriado nos 
EUA) Pontos: - Nasdaq: (feriado 
nos EUA) Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8079 Venda: R$ 3,8089 
Variação: +0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,88 Venda: R$ 3,98 
Variação: +0,59% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8097 Venda: R$ 
3,8103 Variação: +0,61% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7730 
Venda: R$ 3,9500 Variação: 
+0,51% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,80% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: (feriado nos EUA) 
Variação: - - Ouro BM&F (à vista) 
Cotação: 148,000 Variação: estável 

bro) Cotação: R$ 3,8025 Variação: 
+0,11% - Euro (às 18h28) Compra: 
US$ 1,1404 Venda: US$ 1,1406 
Variação: +0,21% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3410 Venda: R$ 
4,3430 Variação: +0,39% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2870 Ven-
da: R$ 4,5130 Variação: +0,45%

Futuro: +0,15% Pontos: 87.695 
Máxima (pontos): 87.985 Míni-
ma (pontos): 87.205 Global 40 
Cotação: 844,098 centavos de 
dólar Variação: -0,56%

“A intuição é aquele 
estranho instinto 
que permite a uma 
mulher saber que 
está certa, esteja 
certa ou não”.
Helen Rowland (1875/1950)
Jornalista norte-americana

O número de medidas 
protecionistas ado-
tadas pelas maiores 

economias do mundo batem 
recorde e as novas barreiras 
já atingem um comércio equi-
valente a US$ 481 bilhões. Os 
dados foram publicados ontem 
(22), pela Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), às 
vésperas do encontro do G-20 
em Buenos Aires, e mostram a 
maior proliferação de iniciati-
vas protecionistas desde que 
o levantamento começou a ser 
realizado em 2012. 

Nos últimos meses, a guer-
ra comercial instalada entre 
os EUA e a China levou a 

 OMC registra que medidas 
protecionistas atingem comércio 
equivalente a US$ 481 bilhões

comunidade internacional a 
temer pelo futuro das regras 
do multilateralismo. Nesta 
semana, o governo Trump 
chegou a ameaçar tornar a OMC 
“inviável” se ela julgar como 
ilegais as barreiras que a Casa 
Branca vem adotando. Agora, 
num alerta aos presidentes do 
G-20, a OMC deixa claro que 
os últimos seis meses registra-
ram o maior número de novas 
barreiras já impostas sobre o 
comércio em seis anos. 

“Esse informe nos dá uma 
primeira visão factual sobre as 
medidas restritivas que foram 
introduzidas nos últimos meses 
e que agora cobrem mais de US$ 

480 bilhões em comércio”, disse 
o diretor-geral da OMC, Rober-
to Azevêdo. “Os resultados do 
informe devem ser uma séria 
preocupação aos governos do 
G-20 e para a comunidade inter-
nacional como um todo”. Para 
ele, uma escalada ainda maior 
do protecionismo é possível. E 
alerta que uma solução exigirá 
“vontade política e liderança 
do G20”.

Se por anos o Brasil liderou 
entre os países que mais ado-
taram medidas restritivas, essa 
tendência foi revertida nos 
últimos meses. De acordo com 
o levantamento, o governo bra-
sileiro adotou um total de oito 

A OMC deixa claro que os últimos seis meses registraram o maior número de novas

barreiras já impostas sobre o comércio em seis anos.

medidas facilitando o comércio, 
contra sete medidas protecio-
nistas. Nos EUA, por exemplo, 
foram mais de 19 medidas 

protecionistas em apenas seis 
meses. De um total de 201 novas 
investigações de antidumping 
iniciadas, apenas nove foram 

feitas pelo governo brasileiro. 
Os americanos e europeus, 
cada qual com 43 medidas, 
lideraram o ranking (AE).

Procurador na Educação
O presidente eleito Jair Bol-

sonaro afi rmou ontem (22) que 
cogita indicar o procurador da 
República Guilherme Schelb, 
defensor do projeto “Escola sem 
Partido”, para ministro da Edu-
cação. A declaração chega no dia 
seguinte à polêmica envolvendo 
o diretor do Instituto Ayrton 
Senna, Mozart Neves Ramos, cuja 
suposta indicação ao cargo, ne-
gada por Bolsonaro, incomodou 
a bancada evangélica, já que ele 
nunca demonstrou apoio público 
ao “Escola sem Partido”.

“Nem foi cogitado o nome do 
senhor Mozart para ser ministro, 
então não procede isso”, disse o 
presidente eleito, chamando o 
episódio de “fake news”. Bolsona-
ro confi rmou que cogita nomear 
Schelb, que se apresenta no Twit-
ter como “defensor dos direitos 
e da dignidade humana especial 
[sic] de crianças e adolescentes”.

O procurador defende a proi-
bição da discussão de temas 
ligados à sexualidade nas esco-
las e é apoiador do “Escola sem 
Partido”, uma das bandeiras de 
Bolsonaro (ANSA).

Sisu 2019 
As inscrições do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) 2019 
poderão ser feitas de 22 a 25 de 
janeiro, conforme edital divulgado 
pelo MEC. O programa oferece 
vagas em universidades públicas. O 
número total de vagas, bem como 
o número de instituições que par-
ticiparão do programa ainda serão 
divulgados. Podem concorrer os 
estudantes que tenham feito o 
Enem 2018 e obtido nota acima de 
zero na prova de redação.

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, disse 
ontem (22) que a aprovação da 
MP que destina parte da arre-
cadação das loterias federais ao 
Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP) é “a maior con-
quista da segurança pública do 
Brasil em décadas, juntamente 
com o Susp [Sistema Único de 
Segurança Pública]”. Esses 
recursos vão fi nanciar equipa-
mentos, tecnologia, preparo e 
capacitação dos profi ssionais, 
veículos e armas. “Tudo aquilo 
que se faz necessário para me-
lhorar a capacidade operacio-
nal das nossas polícias”.

O ministro diz ainda que 20% 
dos recursos serão destinados 
a programa de melhoria de 
qualidade de vida dos profi s-
sionais, “fi nanciando habitação, 
saúde e assistência aos homens 
e mulheres que garantem a 
nossa segurança que garantem 
o império da lei que é base para 
a nossa democracia”. O futuro 
ministro da Justiça, Sergio 
Moro, recomendou a aprova-
ção da MP após reunião com o 
ministro da Segurança Pública, 
Raul Jungmann.

“Sem recursos não é pos-
sível desenvolver projetos, 
desenvolver políticas públicas. 
Então, todas essas medidas 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

O ministro extraordinário 
da transição, Onyx Lorenzoni, 
disse ontem (22) que o governo 
eleito vai se esforçar para re-
duzir o analfabetismo no país 
a zero. A equipe do presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, recebeu 
um “diagnóstico completo” 
sobre os ensinos fundamental 
e médico. 

“Como vivemos no século XXI 
com 9% das crianças analfa-
betas? Ter crianças na 8ª série 
sem saber ler ou escrever, não 
podemos ter jovens chegando 
a universidades sem capaci-
dade de resolver equações 
simples ou fazer interpretação 
de texto”.

Onyx afirmou ainda que 
o Brasil vive uma situação 
delicada que envolve os anal-
fabetos funcionais. “Temos 
mais de 30% de analfabetos 
funcionais”. De acordo com o 
ministro, o consenso na equipe 
de Bolsonaro é que a educação 
será prioridade. “Todos há 
muito tempo dizemos que a 
educação deve ser a principal 
bandeira e alvo. No Brasil, di-
ferentemente de outros países, 
quanto mais aumenta o custo da 

Ministro extraordinário da 

transição, Onyx Lorenzoni.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (22) que 
a cultura político legislativa 
brasileira gera insegurança 
jurídica e instabilidade ao 
prestigiar quantitativamente 
a produção de leis. “Quanto 
menos legislarmos, melhor 
para a estabilidade, porque as 
pessoas vão percebendo que a 
ordem social é estável”, disse 
durante evento de lançamento 
do aplicativo Planalto Legis. 
Disponível a partir de hoje 
(23), gratuitamente, o aplica-
tivo agrupa a base integral de 
dados da legislação brasileira, 
com atualização online. 

Segundo o subchefe de as-
suntos jurídicos da Casa Civil, 
Gustavo Rocha, o aplicativo 
“simplifi cará e desburocrati-
zará” o exercício profi ssional 
de advogados, magistrados, 
estudantes e operadores do 
direito de uma forma geral, já 
que apresentará de forma atua-
lizada leis, decretos, códigos, 
estatutos, emendas entre ou-
tros documentos legislativos.

Segundo Temer, um dos mo-
tivos para o desenvolvimento 
do aplicativo é justamente as 
mudanças constantes feitas na 
legislação brasileira, que, para 
ele, geram insegurança jurídica 
e instabilidade para o país. 

O aplicativo “simplifi cará” 

o exercício profi ssional de 

advogados.
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Reuters

São Paulo - Pela primeira 
vez desde 2015, o otimismo em 
relação à economia cresceu e 
atingiu 60% dos brasileiros. É 
o que revela a nova edição da 
pesquisa ‘Perspectivas 2018 
- Expectativa dos brasileiros 
com o Cenário Político e So-
cial’, realizada pela parceria  
Acrefi /Kantar TNS Brasil. O 
levantamento foi feito nos 
primeiros dias que se seguiram 
à divulgação do resultado das 
eleições, entre 29 de outubro 
- um dia após a vitória de Jair 
Bolsonaro - e 5 de novembro. 

A pesquisa ouviu 1.000 pes-
soas em todas as regiões do Bra-
sil, sendo 60% mulheres e 40% 
homens, sobre expectativas e 
impressões da população em 
relação à situação econômica 
do País, o governo e o impacto 
em suas decisões pessoais. 66% 
dos entrevistados afi rmaram 
que acreditam no crescimento 
do País e 52% na redução da 
taxa de juros. O sentimento 

Entre as prioridades, 

Segurança, com 17%, e Oferta 

de Emprego, com 16%, se 

destacam.
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O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (22) 
que o DEM não faz parte do fu-
turo governo de Jair Bolsonaro, 
apesar de três dos novos minis-
tros serem fi liados ao partido. 
“Não há nenhuma indicação. O 
DEM não faz parte do governo”, 
enfatizou após participar de 
um almoço promovido pela 
Associação Brasileira de Rela-
ções Institucionais e Governa-
mentais (Abrig). São fi liados a 
sigla os futuros ministros Onyx 
Lorenzoni, Tereza Cristina e 
Luiz Henrique Mandetta.

Maia disse que o partido não 
participou diretamente das ne-
gociações para composição do 
ministério. “As indicações são 
de exclusiva responsabilidade 
do [fututo] presidente da Re-
pública. O DEM não participou 
de nenhuma delas. Uma foi 
pessoal [Lorenzoni], outra foi 
da bancada ruralista. Aliás, foi 
o Alceu Moreira (MDB-RS)], 
que é meu possível adversário 
para eleição para presidente 
da Câmara, que levou a Tereza 
Cristina ao presidente para a sua 
indicação. O outro foi a bancada 
da saúde [Mandetta]”, disse.

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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Otimismo com economia sobe pela 
1ª vez desde 2015 e atinge 60% 

tamento Econômico da Acrefi  
apontam para uma expansão 
de 9% a 12% em 2019 para a 
modalidade crédito com recur-
sos livres para pessoa física. A 
resposta à pergunta sobre qual 
deve ser a prioridade do pre-
sidente eleito depois de tomar 
posse em 1º de janeiro está ali-
nhada a alguns dos temas mais 
recorrentes da última eleição. 

Segurança, com 17%, e 
Oferta de Emprego, com 16%, 
se destacam em relação aos 
últimos resultados. Quase 
70% da população acredita 
que o mercado de trabalho irá 
melhorar nos próximos meses. 
Para Valkiria Garré, CEO da 
Kantar TNS Brasil, “o resulta-
do da pesquisa demonstra um 
claro otimismo dos brasileiros 
e aumento de confi ança, o que 
contribui para uma retomada 
de crescimento do País, com 
investimentos consistentes e 
expectativa em relação a novos 
empregos” (AE).

de melhora das famílias, além 
da percepção da concessão 
de crédito para a população, 
também foi captado. 

Assim, 51% dos participantes 
acreditam que vai melhorar a 
oferta de crédito e 54% esti-
mam que o consumo também 
acompanhará a expectativa. 
Projeções feitas pelo Depar-

Governo vai trabalhar 
pelo analfabetismo zero

escolaridade não há impacto no 
desenvolvimento econômico 
do país”.

Onyx destacou ainda que é 
preciso buscar a conciliação para 
consolidar propostas e executar 
as ações sugeridas. “Por ques-
tões mais variadas, ainda há um 
terceiro turno em nosso país. 
Temos pedido uma trégua e um 
tempo de paz pra construir as 
propostas do próximo governo. 
Gostaria de saber qual brasileiro 
acha que educação não é impor-
tante” (ABr).

Recursos de loteria é 
‘conquista para segurança’

são absolutamente louváveis, 
essa consolidação fi nanceira do 
ministério. Parece que tem uma 
medida provisória para aprovar 
hoje. É muito importante que 
ela seja aprovada, e acredito 
que o Congresso vai ter essa 
sensibilidade”, afi rmou Moro 
no início do mês.

O Plenário do Senado apro-
vou a MP que destina parte dos 
recursos arrecadados com as 
loterias esportivas e federais 
para o FNSP. A proposta tam-
bém reformula o fi nanciamento 
de diversos setores a partir 
da verba das loterias, como o 
esporte e a cultura (ABr).

Produção excessiva de leis 
gera instabilidade

Utilizando como exemplo 
as matérias tributárias, Temer 
disse que cada questão nova à 
legislação resulta em milhares 
de ações no Judiciário. Para 
ele, a cultura político-jurídica 
brasileira “prestigia a produção 
legislativa, quando na verdade 
temos de simplifi car os procedi-
mentos”. Mais cedo, durante a 
abertura do 2º Fórum Nacional 
de Controle, Temer reiterou a 
importância das entidades que 
atuam no controle dos atos 
da administração pública, em 
especial com relação a gastos 
públicos (ABr).

Rodrigo Maia: DEM não faz 
parte do governo Bolsonaro

Mesmo negando que o parti-
do componha o governo, Maia 
disse que o DEM no Congresso 
deve se alinhar com as propos-
tas econômicas do próximo 
governo elaboradas pelo futuro 
ministro da Fazenda, Paulo 
Guedes. “O DEM está pronto 
para votar as propostas que 
serão encaminhadas pelo Paulo 
Guedes porque acredita nelas, 
independente do governo. Se 
as propostas fossem de outro 
presidente, nós estaríamos 
prontos para votar” (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

A nova tecnologia veio 

para fi car. Ainda que 

alguns torcessem o 

nariz e avisassem que 

não daria certo, a nova 

tecnologia ganhou o 

coração dos líderes 

políticos

Ela pegou de surpresa 
a mídia tradicional e 
os jornalistas. De re-

pente perderam o posto de 
intermediação entre a fonte 
e o público em geral. Era um 
perigo, diziam, uma vez que, 
com a nova tecnologia nas 
mãos, os políticos poderiam 
mentir, inventar, manipular 
à  vontade uma vez que não 
teriam pela frente um grupo  
de valorosos repórteres para 
reperguntar, checar dados, 
contrapor fatos e outras 
inconveniências. 

Com a nova tecnologia tudo 
fi cava mais fácil, direto, ba-
rato e efi ciente na visão dos 
políticos. Uma vez quebrado 
o paradigma, não tem volta. 
Ou há uma adaptação a nova 
realidade ou a derrota. O 
presente sempre derrotou o 
passado. A população fi cou 
à mercê das comunicações 
ofi ciais e o contraditório não 
encontrava o mesmo espaço. 

Com isso o partido que 
chegasse ao poder teria mais 
condições de lá permanecer 
por um tempo indefinido 
graça a comunicação direta 
entre os gestores e o povo. 
Uma nova era surgiu inespe-
radamente e virou o mundo 
político de pernas para o ar.

Falar diretamente com o 
povo foi um sucesso mundial. 
A nova tecnologia nasceu 
nos Estados Unidos e de lá 
se propagou rapidamente. O 
presidente americano usou e 
abusou da oportunidade de 
falar diretamente e a trans-
formou em um canal para 
infundir confi ança na popu-
lação. Avisava aos eleitores 
em geral que a crise seria 
passageira, que em breve a 
economia americana iria se 
recuperar e o emprego vol-
taria com toda força. 

Era uma crise de confi an-
ça, dizia. Garantia que a 
politica que empregava iria 
destravar a economia, que 
voltaria a girar e o bem estar 
em breve alcançaria todos os 
lares. Na Europa o sucesso 
da nova comunicação foi 
ainda maior. Nada mais de 
esperar um grande público 
para passeatas, marchas ou 
concentrações em grandes 

praças. Bastava uma  “live “ 
para infundir na maioria das 
pessoas que  o governo estava 
correto e que não confi as-
sem nos grupos opositores, 
especialmente esquerdistas, 
inspirados nas ideias que 
vinham do século XIX. 

Diante na nova comuni-
cação os departamentos de 
propaganda dos governos 
se reformularam e alguns 
líderes vieram de univer-
sidades onde estudavam 
o fenômeno. Uma mentira 
repetida mil vezes torna-se 
uma verdade, repetia um 
desses acadêmicos.

O líder brasileiro não dei-
xou por menos. Em pouco 
tempo se adaptou a nova 
tecnologia, formatou um 
departamento de marketing 
político e passou a usar a 
mesma metodologia. Falar 
diretamente com o povo. 
Treinou uma linguagem 
simples, que qualquer pessoa 
podia entender, e partiu para 
a polêmica atacando os seus 
adversários. 

As mensagens chaves é 
que eles eram anti patriotas, 
vendilhões, quinta colunas, 
queriam implantar uma di-
tadura comunista no Brasil 
e desagregar a família. Eram 
ateus, iriam acabar com a 
religião, que segundo o lí-
der era chamada de o ópio 
do povo pelos marxistas. A 
onda da nova comunicação 
percorreu o mundo. A nova 
tecnologia do rádio propor-
cionava um alcance nunca 
antes imaginado. 

Os poderosos transmisso-
res levavam as ondas eletro 
magnéticas aos confi ns do 
páis e todos podiam escutar 
toda noite a voz do líder. 
Getúlio Vargas, o ditador 
de plantão, não deixou por 
menos. Copiou o sistema de 
comunicação dos seus inspi-
radores na Itália fascista de 
Benito Mussolini. 

Nasceu o programa de rá-
dio obrigatório as 19 horas, 
com os acordes de Carlos 
Gomes e a voz impostada 
do locutor que dizia: “Na 
Guanabara 19 horas!”  A Voz 
do Brasil, como fi cou mais 
conhecida nasceu nesse con-
texto do nazi-fascismo de um 
lado, sovietismo de outro e 
do programa de recuperação 
americana, o New Deal. 

A história ensina que uma 
das características do popu-
lismo é a comunicação direta 
entre o líder e o povo em geral.

 
(*) - É editor chefe do Jornal da 

Record News em multiplataforma.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Livro “Gestão da Inovação mais Radical” 

@No dia 26 de novembro, segunda-feira, a partir da 
18h30min, os professores Mario Sergio Salerno (Depar-

tamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 
USP) e Leonardo Augusto de Vasconcelos Gomes (FEA-USP e 
doutor pela Poli-USP), apresentarão e debaterão o livro “Ges-
tão da Inovação mais Radical”, que acabam de publicar pela 
Editora Elsevier, no inovaBra Habitat. Os autores participam 
do painel de mesmo nome, com a presença de Ricardo Kahn, 
responsável por Estratégia e Inovação na ISA-CTEEP, com mais 
de 15 anos de experiência em inovação e desenvolvimento de 
negócios em energia, telecom, autopeças e consultoria, tendo 
participado da fundação de três startups de base tecnológica e 
desenvolvido vários projetos. Para participar do evento basta 
se inscrever diretamente no site do inovaBra Habitat ou acesse 
o link: https://www.eventbrite.com.br/e/gestao-da-inovacao-
-mais-radical-tickets-52634021776. Durante o evento serão 
sorteados dois e-books pela editora para os participantes.

A Salesforce, líder global em CRM, 
fez um estudo para analisar o movi-
mento de compras durante as datas 

comemorativas. O Shopping-First Retailing 
analisou o comportamento de 6.000 consu-
midores em seis países: Austrália, Alema-
nha, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e 
França. Além disso, o levantamento analisou 
o comportamento de compras digitais de 
500 milhões de consumidores e 1,4 bilhão 
de visitas de comércio eletrônico em todo o 
mundo. A pesquisa também leva em conta 
dados de 200 milhões de casos de atendi-
mento ao cliente, além das avaliações feitas 
por compradores à paisana em 70 lojas em 
Nova York, Londres e São Francisco. 

Este relatório revela como os comprado-
res estão interagindo, onde sentem maior 
aderência e o que seu comportamento pode 

signifi car para os varejistas. Essas tendências 
afetam todas as marcas e varejistas, inde-
pendentemente do tamanho ou segmento, 
já que as escolhas dos clientes determinam 
cada vez mais como o varejo irá atuar. 
Marcas x Varejistas x Marketplaces

Os consumidores foram questionados: 
em um cenário no qual os preços diretos 
da marca, no varejista e em marketplaces 
são exatamente os mesmos, por que você 
escolheria cada canal? Entre os entrevista-
dos, 60% apontaram a qualidade do produto 
como principal motivo de compra direto das 
marcas, 57% disseram que os serviços ao 
consumidor são os principais atrativos dos 
varejistas e para 56% os preços dos ma-
rketplaces são os motivadores de compra. 

Os objetivos do consumidor fi nal de-
terminam por qual canal irá comprar, 

esteja ele buscando por preço baixo, um 
produto exclusivo ou por disponibilidade 
permanente. A exclusividade de produtos 
oferecida pelas marcas e a conveniência 
proporcionada pelos mercados estão 
reduzindo a vantagem competitiva dos 
varejistas, embora os compradores ainda 
procurem um bom atendimento ao cliente.
Marketplaces = fi delidade 

Outro comportamento interessante 
apontado pelo estudo se refere à segunda 
compra. Para adquirir um produto pela 
primeira vez, 50% dos consumidores es-
colhem varejistas, contra 31% optando por 
marketplaces e 19% pela própria marca. O 
quadro se inverte quando se trata de repetir 
a compra. Nesse caso, 47% escolheriam 
os grandes marketplaces, contra 34% que 
elegeriam os varejistas.

Estudo mostra comportamento de 
consumidores nas datas comemorativas 

71% dos clientes usam seus dispositivos móveis durante as compras em lojas físicas

A proposta está em um re-
latório do comitê gover-
namental responsável 

pela estratégia de crescimento, 
que também pede que as em-
presas revelem a proporção 
dos grupos de idade dos seus 
empregados para promover o 
emprego de trabalhadores de 
meia idade nas companhias, 
que tendem a contratar jovens 
recém graduados. 

A expectativa é que as inicia-
tivas sejam debatidas na próxi-
ma segunda-feira em reunião do 
conselho de política econômica 
e fi scal para que sirvam de 
base à criação de um plano de 
ação do governo do primeiro-
-ministro japonês, Shinzo Abe, 
para modernizar o sistema de 
seguridade social. O Executivo 

39 milhões de pessoas superarão os 65 anos

no país asiático até 2040.

A presidente da Assembleia 
Geral da ONU, Maria Espino-
sa, defendeu um acordo para 
assegurar aos imigrantes os 
direitos salvaguardados. Pre-
ocupada com as decisões de 
determinados países em se 
retirar do pacto de migração 
global das Nações Unidas, ela 
fez a proposta.

“O pacto permite uma enor-
me fl exibilidade para os países 
usarem as partes do pacto 
que podem ser adaptadas às 
suas decisões soberanas e 
estruturas legais existentes”, 
disse. “É um instrumento de 
cooperação”, acrescentou.

A reação ocorre no momen-
to em que líderes europeus e 
norte-americanos estabele-
cem uma série de restrições 
ao ingresso de imigrantes nos 
seus territórios. Decisão que 
agrava a situação de vulnera-
bilidade daqueles que buscam 
escapar das condições im-
próprias em seus países e na 
tentativa de melhor qualidade 
de vida.

Maria Espinosa descreveu o 
Pacto Global para a migração 
como um acordo histórico 
que ajudará a garantir que os 
migrantes em todo o mundo 
tenham seus direitos salva-
guardados e sejam tratados 
de forma justa.

Situação de imigrantes preocupa a ONU.

Sentença de 
Lula sobre sítio 
em Atibaia fi ca 
para 2019

A juíza federal substituta 
Gabriela Hardt defi niu os pra-
zos para as manifestações das 
partes envolvidas no processo 
do sítio em Atibaia, que teria 
sido reformado com dinheiro 
oriundo de um esquema de 
corrupção que envolve o ex-
-presidente Lula e outros 12 
réus. Defesa e acusação terão 
entre aos dias 30 de novembro 
e 7 de janeiro para apresentar 
as últimas considerações. Com 
isso, a sentença do caso fi cará 
para 2019. 

A fase de interrogatórios e 
a análise dos últimos pedidos 
da defesa foram encerrados na 
semana passada, sendo que o 
depoimento do ex-presidente 
Lula aconteceu no último dia 
14. Esse foi o primeiro encontro 
do petista com a juíza Gabriela, 
que substitui ao ex-juiz federal 
Sérgio Moro, que pediu exone-
ração após ser indicado para 
ocupar o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública.

Lula é acusado de ter rece-
bido cerca de R$ 1 milhão em 
vantagens indevidas envolven-
do empreiteiras e a Petrobras. A 
procuradoria deverá apresentar 
suas alegações fi nais entre 30 
de novembro e 10 de dezembro. 
Em seguida, a Petrobras terá 
entre os dias 11 e 12 de dezem-
bro para se manifestar. Entre 
13 de dezembro e 7 de janeiro, 
as defesas poderão apresentar 
considerações à juíza, que não 
tem prazo defi nido para chegar 
a uma decisão (ANSA).
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Japão propõe aumentar idade 
de aposentadoria para 70 anos

O governo do Japão quer aumentar a idade de aposentadoria de 65 para 70 anos como parte da sua 
estratégia para promover o crescimento econômico, segundo uma minuta governamental à qual teve 
acesso a agência de notícias “Kyodo”

ria em 2020 e estaria estudando 
promover diferentes estilos 
de trabalho, como jornadas 
de menos horas ou trabalho à 
distância. Além disso, pretende 
fomentar o emprego de pessoas 
de idade avançada através da 
concessão de subvenções e a 
criação de conselhos especiais 
em municípios e empresas. 
Cerca de 28% da população 
japonesa, ou 35,57 milhões 
de pessoas, tinha 65 ou mais 
anos em setembro, dos quais 
quase três quartos tinham ou 
superavam 70, segundo dados 
do Ministério do Interior e Co-
municações japonês. 

Especialistas calculam que 39 
milhões de pessoas superarão 
os 65 anos no país asiático até 
2040 (Agência EFE).

planeja manter os 65 anos como 
idade mínima para começar 
a receber pensões públicas 
e introduzir uma nova opção 
que permita aos trabalhadores 

começar a recebê-las aos 70, 
detalhou a agência de notícias. 

O governo japonês teria pre-
visto apresentar o projeto sobre 
o limite da idade de aposentado-

Presidente da Assembleia Geral da 
ONU quer mais apoio a imigrantes

O assunto deve ser tratado, 
em dezembro, durante con-
ferência em Marrakesh, no 
Marrocos. Na ocasião serão 
discutidos os objetivos para 
tornar a migração segura, 
ordenada e regular; aborda as 
preocupações dos governos sig-
natários e reforça a soberania 
nacional e as vulnerabilidades 
enfrentadas pelos migrantes. 
Maria Espinosa destacou que 
as decisões dos governos dos 
estados membros devem ser 
respeitadas. Ela também tam-
bém destacou a importância 
da próxima Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, conhecida pela ta-
quigrafi a COP24, a ser realizada 

em Katowice, na Polônia, em 
dezembro.

Segundo a presidente da 
Assembleia Geral da ONU, 
a mudança climática é como 
uma “questão de sobrevivên-
cia”. A ação urgente no meio 
ambiente é uma de suas priori-
dades. Ressaltou que o mundo 
precisa avançar o mais rápido 
possível para uma economia 
verde, gerando tecnologias de 
baixo carbono, que produzirão 
milhares de empregos a mais. 
Uma mudança cultural nos 
padrões de produção e consu-
mo é necessária se quisermos 
evitar que as temperaturas 
subam mais de 1,5º Celsius, 
fi nalizou (ABr).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
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A - Agricultura Digital
A evolução da tecnologia tem contribuído para a otimização das ativi-
dades agrícolas e benefi ciado produtores em todo mundo, e no Brasil 
não é diferente. Diante desse cenário, a InCeres, startup referência em 
soluções em Agricultura de Precisão, dá sequência à temporada de seu 
projeto de webinares socioeducativos “Agricultura Digital ao alcance de 
todos”, no próximo dia 29, 18 horas (horário de Brasília), Inscrições e 
transmissão ao vivo pelo site (www.inceres.com.br).  

B - Indivíduos com Depressão
No próximo dia 27 (terça-feira), no Centro Cultural Rio Verde (R. Belmiro 
Braga, 119 - Pinheiros), das 15h às 19h, acontece o lançamento da turnê 
do ‘Coletivo #PodeContar’, primeiro coletivo de pessoas dispostas a mudar 
o cenário da depressão no Brasil. O intuito é abordar a empatia como uma 
forte aliada para romper o silêncio e incentivar a busca pelo diagnostico 
adequado. O coletivo conduzirá um debate sobre a importância do estímulo 
da quebra do paradigma da depressão para engajar as pessoas a contarem 
sobre a doença para alguém de confi ança, ressaltando também a impor-
tância do papel de quem pratica a empatia e está disposto a se colocar no 
lugar do outro. A apresentação é aberta ao público e com entrada franca.

C - Trainee Editorial
O SAS Plataforma de Educação está com as inscrições abertas para a 
primeira edição do seu programa de Trainee Editorial. A empresa busca 
talentos que apostem na construção de carreira sólida no meio editorial 
voltado para a educação em uma companhia que é referência em solu-
ções educacionais. É preciso ser graduado em Pedagogia ou nos cursos 
de Licenciatura e Comunicação há no máximo quatro anos e possuir 
experiência na área editorial e/ou educacional. Possuir experiência em 
sala de aula é um diferencial. O programa tem duração de um ano e seis 
meses e a expectativa é de que sejam contratados quatro trainees para 
trabalhar em Fortaleza. Inscrições pelo site (www.traineesas.com.br). 

D - Networking e Aprendizado
Acontece nos próximos dias 27 e 28, durante a SP Tech Week, a primeira 
edição do Startup Safari, movimento criado na Alemanha, por um grupo de 

empreendedores para facilitar conexões e fortalecer o universo das startups 
ao redor do mundo. Durante os dois dias, diversas startups de referência em 
inovação e tecnologia abrirão as suas portas para hospedar os participan-
tes. Inaugurando o movimento no Brasil, empresas como Creditas, Escale, 
Iron Hack, Asana, Canvas, dentre outras integrarão o circuito paulistano. 
Palestras sobre gestão de projetos, marketing digital, aceleração de vendas 
B2B, IPO, pitch tours e até um workshop para a criação de um game em 2 
horas. Saiba mais em: (https://saopaulo.startupsafari.com/).

E - Réveillon no Ártico
Que tal comemorar a chegada de 2019 de uma maneira realmente dife-
rente, a bordo de um trem russo que vai até o Círculo Polar Ártico e com 
chance de ver a Aurora Boreal? Pois essa é a proposta da agência brasi-
leira Trains & Tours, que será realizada de 26 de dezembro a 4 de janeiro 
em parceria com a companhia ferroviária Imperial Russia Train (IRT). O 
roteiro, com duração de 10 dias, começa e termina em Moscou, que nessa 
época do ano fi ca toda decorada. Encontro com o Papai Noel típico da 
etnia Saami, nativa da Península Kola, que usa trajes azuis e um passeio 
de trenó puxado por renas. Saiba mais em: (https://lufthansacc.com/). 

F - Maior Reconhecimento
Pelo segundo ano consecutivo, a Yakult Honsha – matriz da multinacional 
japonesa líder mundial no segmento de leite fermentado – foi uma das 
vencedoras do World Branding Award. A marca Yakult recebeu o ‘Global 
Award 2018’ e terá o direito de utilizar o logo ofi cial ‘Brand of the Year’ 
até dezembro de 2019. A premiação é oferecida pelo World Branding 
Forum (WBF), entidade que se dedica à avaliação e ao reconhecimento 
das marcas e oferece premiações anuais às mais reconhecidas pelos 
consumidores do mundo todo. Mais de 230 mil consumidores partici-
param do processo de votação e mais de 4,5 mil marcas, de 57 países, 
foram nomeadas para os prêmios de 2018-2019 em várias categorias 
(www.yakult.com.br).

G - Drink Business
Você sabia que as bebidas importadas passam por muitas barreiras alfan-
degárias e tributárias até chegar aos supermercados e lojas nacionais? 
Para quem deseja aprender mais sobre o assunto, o Beverage Business 

Meetup promove um encontro para abordar o tema “Tributação adua-
neira: entenda os impostos de importação”, no dia 11 de dezembro, das 
18h30 às 20h30, no Jaú Coworking. Para falar sobre o tema a especialista 
Nathalia Chaves, com dez anos de experiência em comércio exterior, 
e coordenadora da área de comex de uma das maiores importadoras 
de vinho do país. As dúvidas e pontos importantes sobre os impostos 
cobrados pelo Estado para a entrada de mercadoria destinada à circu-
lação no território nacional. Saiba mais em: (https://bit.ly/2zQdkQL). 

H - Problemas de Sustentabilidade  
Já estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Prêmio Ozires Silva 
de Empreendedorismo Sustentável, que terá seus vencedores conhe-
cidos no início de 2019. O evento é uma iniciativa do ISAE Escola de 
Negócios, de Curitiba, e objetiva reconhecer ideias que colaboram para 
que a sociedade fi que atenta a ações mais conscientes, sustentáveis e, 
consequentemente, para que as pessoas vivam em um mundo melhor. 
O prêmio é dividido em  categorias (Empreendedorismo social, Empre-
endedorismo ambiental, Empreendedorismo econômico e educacional) 
divididas em três diferentes modalidades: Empresa (pequeno, médio, 
grande porte), Estudante e Pessoa Física. Mais informações: (www.
isaebrasil.com.br/premio).

I - Pão de Queijo no Walmart
A Forno de Minas continua o processo de expansão no mercado norte-
-americano. E agora, a pioneira na comercialização do pão de queijo 
congelado chega à maior rede varejista do mundo: Walmart. A iguaria 
que vem conquistando todos os países pelo sabor, textura, praticidade e 
saudabilidade (glúten free, não contém aditivo e é consumido assado), 
estará disponível em 200 lojas do Walmart em vários pontos dos Estados 
Unidos, incluindo Califórnia, Colorado, Flórida, Idaho, Montana, Nevada, 
Oregon, Texas, Utah. A versão comercializada é referência em inovação: 
o pão de queijo assado congelado. Já pronto para o consumo, o produto 
precisa apenas ser aquecido, por cinco minutos, no forno. 

J - Norway Tech Day 
A Innovation Norway, agência do governo da Noruega, promove no 
próximo dia 27 o Norway Tech Day, que acontece na São Paulo Tech 
Week, no Google Campus São Paulo. A proposta é promover a troca 
de experiências, cooperação e negócios entre o Brasil e a Noruega, 
abordando temas como Indústria 4.0., mercado de trabalho e pesquisa 
e desenvolvimento.O evento é o instrumento do governo norueguês 
para fomentar a inovação e o desenvolvimento de empresas e indústrias 
norueguesas. Combinando o conhecimento da indústria local e as redes 
internacionais com as ideias de negócio e a motivação dos empreendedo-
res para criar a base de negócios de sucesso por todo o mundo. Outras 
informações no site:  (http://www.innovasjonnorge.no/en/).

A - Agricultura Digital
A evolução da tecnologia tem contribuído para a otimização das ativi-

empreendedores para facilitar conexões e fortalecer o universo das startups 
ao redor do mundo. Durante os dois dias, diversas startups de referência em 
inovação e tecnologia abrirão as suas portas para hospedar os participan

Na última década, 

o mercado e 

consequentemente, o 

perfi l do profi ssional, 

mudou muito

De acordo com um estudo 
realizado pela consul-
toria, a Great Place To 

Work, que avalia a gestão e 
serviços de pequenas, médias, 
grandes empresas, nacionais e 
multinacionais, para entender 
o ambiente de trabalho, anti-
gamente o funcionário prezava 
muito pela estabilidade no 
emprego e contava com uma 
boa remuneração. Atualmen-
te, esses fatores de satisfação 
deram lugar a outros itens mais 
importantes, como:
 • Crescimento profi ssio-

nal – Ter oportunidades 
de crescimento e desen-
volvimento na carreira 
seja por aprender novas 
funções, participar de 
projetos importantes e 
enxergar oportunidades 
para alavancar a carreira 
dentro da empresa, ou 
fora do país, ajudam a 
diminuir a rotatividade de 
funcionários das empresas 
que deixam claro suas for-
mas de desenvolvimento e 
oportunidades de carreira, 
sendo o item mais relevan-
te na pesquisa;

 • Qualidade de vida – 

Equilibrar a vida profi s-
sional e pessoal é consi-
derado um dos fatores 
mais importantes para o 
trabalhador nos tempos 
atuais. Quem não quer ter 
tempo para praticar um 
esporte, um hobby e ainda 
aproveitar o tempo com a 
família e amigos? Sem falar 
na ampliação da licença-
-maternidade de quatro 
para até seis meses e de 
paternidade que chega a 
10 dias;

 • Home Offi ce – Se a entre-
ga de resultados é a mes-
ma, por que não ter como 
opção trabalhar de casa 
em alguns dias da semana? 
Ou até mesmo adaptar os 
horários de entrada e saída 
do serviço para se adequar 
ao estilo vida? Esse fator é 

de grande relevância para 
a permanência de muitos 
funcionários em uma em-
presa;

 • Transparência nas rela-

ções – Liberdade, trans-
parências nas relações e 
política de portas abertas, 
fazem diferença na rela-
ção entre líderes e seus 
funcionários. Chefes que 
não estão abertos a ouvir 
acabam causando um cer-
to distanciamento entre 
ele e a equipe. Além disso, 
sinceridade é primordial 
para conquistar o respeito 
dos colegas; 

 • Questão geracional – 

Tanto o coaching como a 
mentoria ajudam a prepa-
rar executivos para uma 
melhor gestão de pessoas, 
estreitando e quebrando 
as barreiras das gerações, 
onde um pode aprender 
com o outro, tanto no 
mentoria reversa, onde 
jovens ensinam os mais ex-
perientes, e vice-versa em 
especial para planos de su-
cessão. Ambas ferramen-
tas são muito utilizadas nas 
melhores empresas para se 
trabalhar;

 • Diversidade e Inovação 

– Diversidade e inovação 
andam de mãos dadas, 
em ambientes diversos se 
mostram mais propícios 
para estimular a criativi-
dade e desenvolver equipe 
mais inovadoras, sabemos 
que existe um longo ca-
minho que ainda deve ser 
percorrido, a começar de 
um bom processo seletivo. 

Nas melhores empresas 
para se trabalhar existe a 
preocupação de se ter um time 
diversifi cado, com pessoas de 
diferentes culturas, gêneros, 
crenças e formação que con-
tribuem com criações excep-
cionais que só tendem a gerar 
resultados positivos. Algumas 
delas até contam com comitês 
para combate à discriminação 
e lutam pela inclusão. 

(*) - É especialista em gestão es-
tratégica de pessoas, palestrante, 

coach executiva e diretora da Emov-
ere You (www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
cresceu 1,1% de outubro para 
novembro deste ano e alcançou 
87,6 pontos, em uma escala de 

zero a 200 pontos. Já em relação 
a novembro do ano passado, a ICF 
cresceu 9,2%.

A alta em relação a outubro foi 
puxada pelo crescimento dos com-
ponentes perspectivas de consumo 
(3,4%), compras a prazo (1,2%), 

perspectiva profi ssional (1%) e 
nível de consumo atual (2,5%).

Já na comparação com novembro 
de 2017, a alta foi puxada pelo 
nível de consumo atual (23,9%) e 
pela perspectiva de gasto (12,2%) 
(ABr).

Economia brasileira 
cresceu 1% no 
terceiro trimestre

A economia brasileira cresceu 
1% do segundo para o terceiro 
trimestre deste ano. A informação 
é do Monitor do PIB, da FGV. De 
acordo com a pesquisa, divulgada 
ontem (22) no Rio de Janeiro, o PIB 
se expandiu 1,7% na comparação 
com o terceiro trimestre do ano 
passado, e acumula alta de 1,6% 
em 12 meses. Considerando-se 
apenas setembro, houve avanços 
de 0,4% na comparação com agosto 
deste ano e de 1,1% em relação a 
setembro de 2017. 

O crescimento de 1% do segun-
do para o terceiro trimestre foi 
seguido pelos três grandes seto-
res produtivos: serviços (0,7%), 
indústria (0,7%) e agropecuária 
(2,4%). Entre os segmentos da 
indústria, a maior alta foi anotada 
na construção (1,5%). Também 
teve crescimento a indústria da 
transformação (0,7%). No entanto, 
tiveram queda a indústria extra-
tiva mineral (-0,7%) e a geração 
de eletricidade (-0,4%). Entre os 
serviços, as maiores altas foram 
observadas nos segmentos de 
transportes (2,5%) e comércio 
(1,3%). 

Apenas o setor de outros serviços 
teve queda, de 0,1%. Sob a ótica da 
demanda, a alta foi puxada prin-
cipalmente pela formação bruta 
de capital fi xo, que são os investi-
mentos. O setor cresceu 7% de um 
trimestre para outro. O consumo 
das famílias também aumentou, 
mas de forma mais moderada: 
0,7%. O consumo do governo, por 
outro lado, caiu 0,1%. No setor 
externo, observou-se um avanço 
de 8,6% nas exportações entre o 
segundo e o terceiro trimestre. As 
importações, no entanto, tiveram 
um crescimento mais expressivo 
no período: 11% (ABr).

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o 
desempenho das vendas no 
varejo em todo o Brasil, subiu 
0,3% em outubro na avaliação 
mensal dessazonalizada, de 
acordo com os dados apurados 
pela Boa Vista SCPC. No acu-
mulado em 12 meses, o indica-
dor avançou 3,1% (novembro 
de 2017 até outubro de 2018 
frente ao mesmo período do 
ano anterior). Já na avaliação 
contra outubro do ano anterior 
o varejo cresceu 0,3%.

O desempenho recente do 
indicador mostra um ritmo 
tímido de recuperação do 
varejo. Fatores como alto 
nível de desocupação e lenta 
melhora da atividade têm 
contribuído para diminuição 
do consumo em um momen-
to de aumento da incerteza 
e queda da confi ança. Com 
poucos sinais de melhora no 
cenário econômico, espera-se 
que o varejo siga em marcha 
lenta até o fi m do ano.

Na análise mensal, dentre 
os principais setores, o de 

A categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados”

cresceu 1,0% no mês.

O valor total investido no 
Brasil será destinado 
para distribuição de 

energia (2,2 bilhões de euros); 
geração de fontes renováveis de 
energia (1,6 bilhão de euros); e 
serviços e soluções de energia 
(200 milhões de euros).

A Enel também revelou que 
deverá investir aproximada-
mente 750 milhões de euros 
na Eletropaulo. A informação 
foi confi rmada pelo diretor fi -
nanceiro da italiana, Alberto De 
Paoli. A companhia se tornou 
o maior grupo de distribuição 
de energia do Brasil depois 
de adquirir a Eletropaulo, que 
tem 17 milhões de clientes, no 
primeiro semestre deste ano 
pelo valor de R$5,5 bilhões. 
A expectativa do presidente 
mundial da Enel, Francesco 
Starace, é se concentrar na 
reestruturação e moderniza-

A companhia se tornou o maior grupo de distribuição de energia 

do Brasil depois de adquirir a Eletropaulo.
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Enel quer investir 4 bilhões 
de euros no Brasil até 2021
A empresa italiana de energia Enel anunciou que prevê investir pelo menos 4 bilhões de euros no Brasil 
entre 2019 e 2021, segundo o plano estratégico da companhia

trica; 5% para o varejo; 4% para 
o desenvolvimento da Enel X; 
Do período entre 2018 e 2021, 
é estimado um crescimento de 
6% do Ebitda (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação e 
amortização) a partir de fontes 
renováveis. 

Segundo a companhia italia-
na, a expectativa é de que em 
2021, 62% da energia produ-
zida pelo grupo Enel será de 
fontes com zero emissões de 
gases, contra os 48% em 2018. 
A Enel ainda espera o aumento 
da capacidade renovável du-
rante o período do plano, que 
deve ser igual ou maior que 
11,6 GW. Além de líder em pro-
dução de energia solar e eólica 
no Brasil, a empresa italiana 
controla o fornecimento em 
São Paulo, e opera a Ampla, 
no Rio de Janeiro, e a Coelce, 
no Ceará (ANSA).

ção da distribuidora paulista.
De acordo com o plano estra-

tégico, do ponto de vista global, 
a Enel elevou sua intenção de 
gastos nos próximos três anos 
para 27,5 bilhões de euros, um 

aumento de 12% em relação 
ao ano plano anterior. Ao todo, 
42% da quantia será destinada 
ao setor de fontes renováveis; 
40% para distribuição de ener-
gia; 9% para a geração termelé-

Movimento do Comércio 
avançou 0,3% em outubro

“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou alta de 0,8% em 
outubro, descontados os efeitos 
sazonais. Nos dados sem ajuste 
sazonal, a variação acumulada 
em 12 meses foi de 3,8%. A cate-
goria de “Tecidos, Vestuários e 
Calçados” cresceu 1,0% no mês, 
expurgados os efeitos sazonais. 
Na comparação da série sazo-
nal, nos dados acumulados em 
12 meses houve queda de 0,3%.

A atividade do setor de “Su-

permercados, Alimentos e 
Bebidas” registrou queda de 
0,4% na série dessazonalizada. 
Na série sem ajuste, a variação 
acumulada subiu 3,4%. Por 
fi m, o segmento de “Combus-
tíveis e Lubrifi cantes” subiu 
0,3% em outubro consideran-
do dados dessazonalizados, 
enquanto na série sem ajuste, 
a variação acumulada em 12 
meses avançou 1,0% (Boa 
Vista SCPC).

Aumentou a intenção de Consumo das Famílias
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Segurança pública: por 
onde o novo presidente 

deve começar?

Um dos eixos que 

levou Bolsonaro à 

presidência foi o tema 

segurança pública, 

assunto que está entre 

as maiores expectativas 

do brasileiro para o 

próximo ano

Com o fi m das eleições e 
os ânimos acalmados, é 
hora de começar a colo-

car em prática todo o acalorado 
debate que se fez em torno 
da segurança pública. Em 
primeira instância, o tom das 
propostas deverá ser racional 
com movimentos estratégicos 
e meticulosamente pensados 
para proporcionar integridade 
e bem-estar à sociedade. As 
medidas devem ser seguidas 
e analisadas em diferentes as-
pectos, pois tanto a população 
quanto a iniciativa privada, têm 
sofrido pela insegurança.

Dentre os efeitos imedia-
tos, mesmo que ainda não 
se tenha o poder constituído 
nas mãos para as mudanças, 
é fundamental que nesta fase 
de transição o direcionamento 
do novo presidente seja forte. 
Não se pode esperar a posse 
para começar os trabalhos. É 
urgente! Trata-se de vidas e, 
também, de prejuízos incal-
culáveis às empresas.

O cenário é caótico e vislum-
bro uma difícil tarefa a Bolso-
naro. Isso porque o crime está 
de fato organizado. Para se 
ter uma ideia do tamanho do 
problema recentemente, a De-
legacia de Roubos e Furtos de 
Cargas (DRFC) divulgou que 
uma quadrilha de trafi cantes 
especializada na intercepção 
de carga em toda cidade do 
Rio de Janeiro investiu R$ 
4,5 milhões na compra de 
fuzis, pistolas, munição e 
carregadores .

No Brasil houve mais de 
26.000 assassinatos dos cha-
mados crimes violentos neste 
primeiro semestre de 2018. O 
Estado de São Paulo apresenta 
nos últimos anos uma média de 
35 pessoas assaltadas por hora. 
Seguindo nesta linha identi-
fi camos o porquê dos nossos 
indicadores de violência nos 
colocam em semelhança a 
países em estado de guerra. 

Pensando nisso, trago a 
minha experiência em pro-
jetos de segurança pública e 
privada para apontar medidas 
esperadas para este novo plano 
de governo. Apesar de serem 
apenas dez sugestões, são me-
didas básicas para tornar esta 
primeira fase mais assertiva. 
São elas:
 1) Especialistas nas chefi as;
 2) Valorização e reconhe-

cimento do profi ssional 
de segurança pública em 
todas as esferas;

 3) Ajustes das contas públi-
cas e investimentos na 
área;

 4) Autonomia plena com 
aplicação forte e inde-
pendente das correge-
dorias ou similares;

 5) Integração das forças 
com manutenção das 
atividades específicas. 
Aqui vale o adendo sobre 
a atenção para que as 
Polícias Federal, Militar 
e Civil cumpram o ciclo 
completo, permitindo 
melhor resultado no 
combate ao crime;

 6) Atuação forte na área de 
inteligência com investi-
mentos em tecnologia e 
capacidade investigativa 
da polícia;

 7) Quebra da logística cri-
minosa. Em especial um 
maior controle e fi scali-
zação nas fronteiras por 
terra, céu e mar;

 8) Rastreamento do dinhei-
ro fi nanciador do crime;

 9) Emenda para endureci-
mento das leis criminais. 
Dentre as urgências aqui, 
a revisão ou extinção das 
audiências de custódia, 
tirando o sentimento atu-
al de impunidade e, caso 
o marginal seja preso 
com arma de uso restrito 
fi cará preso sem nenhum 
direito a progressão de 
regime;

 10) Políticas públicas para 
garantia das conquistas. 
Ocupação do terreno 
pelo Estado de direito 
com ações cívico sociais.

(*) - É especialista em segurança 
e sócio-diretor da ICTS Security, 
consultoria e gerenciamento de 

operações em segurança, de origem 
israelense (www.protiviti.com).

Carlos Guimar (*)

Bolsonaro nega que 
fi lho terá cargo no 
governo federal

Reeleito vereador pela cidade 
do Rio de Janeiro, Carlos Bolso-
naro (PSL) não integrará a equipe 
de governo do pai – o presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, que negou 
tal possibilidade na manhã de on-
tem (22), depois de se reunir com 
militares no Comando da Marinha, 
em Brasília. Na sua conta no Twit-
ter, Carlos Bolsonaro reiterou que 
já contribuiu o possível durante a 
campanha do pai. 

Ele foi o responsável pelas 
redes sociais e também fazia 
papel de assessor de imprensa 
no Rio de Janeiro. Destacou que 
o “ciclo fechou” e que retornará 
à Câmara de Vereadores do Rio 
de Janeiro na próxima semana. 
“O meu ciclo de tentar ajudar 
diretamente chegou ao fi m. São 
18 anos de vida pública dedicados 
ao que acredito. Estes últimos três 
meses de licença não remunerada 
para acompanhar o que sempre 
acreditei se encerram. Semana 
que vem volto às atividades na 
Câmara de Vereadores do Rio”.

O nome de Carlos Bolsonaro foi 
citado como possível postulante 
para a Secretaria de Comunica-
ção da Presidência da República 
durante entrevista coletiva conce-
dida por Gustavo Bebianno, que 
deverá assumir a Secretaria Geral 
da Presidência. Na ocasião, Be-
bianno disse que Carlos era peça 
importante para a equipe (ABr).

O segundo grupo de profi s-
sionais cubanos, vinculados ao 
programa Mais Médicos, deixou 
ontem (22) o Brasil rumo a 
Havana. Os vôos são fretados e 
saem de Brasília, Salvador e São 
Paulo. A informação foi confi r-
mada pela Organização Pan-
-Americana de Saúde (Opas), 
responsável pela intermediação 
do convênio entre Brasil e Cuba. 
Há uma semana, 196 médicos 
retornaram para Cuba.

O cálculo da Opas é que os 8,5 
mil médicos cubanos deixem 
o Brasil até 12 de dezembro. 
Entre ontem e amanhã (24), 
cinco voos partirão com destino 
à Havana. Os profi ssionais já co-
meçaram a se deslocar dos mu-
nicípios onde estavam alocados 
em direção às cidades de onde 
sairão apenas voos para Cuba.

O retorno ocorre por decisão 
do governo cubano, que cha-

mou de volta os profi ssionais 
por desacordo com condições 
impostas pelo presidente elei-
to, Jair Bolsonaro, para que 
os médicos permaneçam no 
programa. Entre as medidas, 
estão fazer o Revalida – prova 
que verifica conhecimentos 
específi cos na área médica, 
receber integralmente o salário 
e poder trazer a família para o 
Brasil.

Já começaram as inscrições 
para repor as vagas abertas. 
Podem participar profi ssionais 
com registro nos conselhos de 
medicina ou com diploma na 
atividade validado no país. Os 
candidatos poderão escolher 
as cidades onde querem traba-
lhar. AOs inscritos terão que se 
apresentar no local selecionado 
a partir do dia 3 de dezembro 
para homologar a contratação 
e iniciar a função (ABr). 

Profi ssionais cubanos que atuavam no Mais Médicos.

A Câmara dos Deputados 
da Itália aprovou ontem (22) 
o projeto do governo para 
combater a corrupção, com 
placar de 288 votos a favor e 
143 contra. O texto segue agora 
para o Senado. A medida prevê 
que condenados por corrupção 
sejam proibidos de forma vitalí-
cia de estipular contratos com 
o governo ou de ocupar cargos 
públicos, no caso de sentenças 
superiores a dois anos de prisão.

Se a condenação for inferior, 
o veto valerá por um período de 
cinco a sete anos. Caso o réu 
seja reabilitado pela Justiça, 
poderá voltar a ter contratos 
com o poder público, mas ape-
nas depois de 12 anos. O projeto 
também abre a possibilidade de 
se usar agentes infi ltrados para 
“provocar” casos de corrupção.  
A tramitação foi motivo de po-
lêmicas entre os dois partidos 
da base aliada, o antissistema 
Movimento 5 Estrelas (M5S) e 
a ultranacionalista Liga. A pri-
meira delas se deu no início do 
mês, após o M5S ter ameaçado 
derrubar o governo se não fosse 
incluída no projeto uma norma 
para restringir as possibilidades 

A Câmara dos Deputados da Itália aprovou o projeto do governo 

para combater a corrupção.

José Cruz/ABr
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Eunício diz que só 
votará cessão do pré-
sal se houver acordo

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, afi rmou que 
só colocará em votação o pro-
jeto sobre a cessão onerosa do 
pré-sal depois que for fechado 
um acordo para que estados e 
municípios também recebam 
parte dos recursos que serão ar-
recadados. “Sem repasse eu não 
voto a cessão onerosa”, avisou ao 
ressaltar que os entendimentos 
e negociações sobre a proposta 
ainda estão em andamento.

O projeto autoriza a Petrobras 
a transferir a petroleiras privadas 
até 70% de seus direitos de explo-
ração de petróleo na área do pré-
-sal. Eunício disse que conversou 
com os futuros ministros Paulo 
Guedes, da Economia, e Onyx 
Lorenzoni, da Casa Civil, e com 
governadores eleitos e reeleitos 
da região Nordeste sobre o pro-
jeto, mas afi rmou que ainda “não 
tem nada defi nido”.

“Estamos conversando com dois 
governos ao mesmo tempo. Uma 
república federativa não pode 
represar todos os recursos em 
Brasília sem partilhar com estados 
e municípios. O melhor caminho 
neste momento é buscar a conci-
liação para que o governo federal 
possa fazer seu dever de casa na 
questão do desajuste fi scal que 
ainda temos”, disse (Ag.Senado).

A Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado aprovou parecer a favor do projeto 
que regulamenta o exercício da profi ssão 
de psicomotricista e autoriza a criação dos 
conselhos federal e regionais de psicomo-
tricidade. O texto ainda será examinado 
pela Comissão de Assuntos Sociais. 

Pelo proposta, do deputado Leonardo 
Picciani (PMDB-RJ), poderão exercer a 
atividade de psicomotricista os profi ssio-
nais registrados nos conselhos regionais 
que tiverem diploma de curso superior de 
psicomotricidade ou aqueles portadores 

de diploma de curso de pós-graduação 
nas áreas de saúde e de educação com 
especialização em psicomotricidade até 48 
meses após a promulgação da lei.

O projeto também abre o exercício para 
aqueles que, até a data do início da vigência 
da lei, tenham comprovadamente exercido 
a atividade e para os portadores de diploma 
em psicomotricidade. Em seu relatório, 
o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) diz 
que a matéria possui qualidades inequí-
vocas e que merece aprovação. Ressalta 
que a psicomotricidade tende a crescer 

nos próximos anos, dada a prevalência de 
problemas ósteo-musculares, neurológicos 
e motores que afl igirão um número cada 
vez maior de pessoas, em razão da maior 
longevidade e das modifi cações de estilo 
de vida.

A justifi cativa do projeto destaca que a 
psicomotricidade é oferecida em clínicas 
de reabilitação, consultórios, hospitais, 
maternidade, escolas especiais, associações, 
cooperativas, áreas públicas e outros locais 
que envolvem o desenvolvimento da motri-
cidade e da psicomotricidade (Ag.Senado).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
na quarta-feira (21) o pro-
jeto que dá o prazo máximo 
de 30 dias para que o Banco 
Central (BC) e a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) 
acionem o Ministério Público 
(MPF), com a documentação 
adequada, caso suspeitem de 
movimentações com indícios 
de crimes contra o sistema 
fi nanceiro nacional.

A Lei dos Crimes contra o 
Sistema Financeiro já aponta 
a necessidade de comuni-
cação ao Ministério Público 
sempre que, no exercício de 
suas atribuições, o BC ou a 
CVM verifi carem a ocorrência 
de crime. Porém esta lei não 
defi niu um prazo para que a 
comunicação ocorra, uma la-
cuna no entender do senador 
Magno Malta (PR-ES), que 
apresentou o projeto.

A proposta é vista como 
uma forma de reforçar o 
combate a esse tipo de crime. 
Inicialmente, o texto previa o 
prazo de cinco dias para que 
servidores do Banco Central 
e da Comissão de Valores 
Mobiliários informassem ao 

Banco Central já é obrigado a informar o Ministério Público em 

caso de indícios de crime, mas legislação atual não estabelece 

prazo para que tome essa iniciativa.
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Pelo texto aprovado, a 
União deverá transferir 
o domínio pleno desses 

terrenos de forma gratuita 
para estados e municípios ou 
habitantes de baixa renda (vila 
de pescadores, por exemplo).

Nos demais casos, a trans-
ferência do imóvel em área de 
marinha envolverá custos ao 
ocupante e deverá ser efeti-
vada pela União no prazo de 
dois anos contados da vigência 
da nova regra. Atualmente, 
os terrenos de marinha estão 
listados na Constituição como 
bens da União e estão defi nidos 
com base na linha da preamar 
média (média das marés altas) 
de 1831, ocupando uma faixa de 
terra de 33 metros ao longo de 
toda a costa brasileira. 

Também se enquadram no 

Moreira não concorda que a União continue a gerir esse 

patrimônio com objetivo arrecadatório.

Transferência dos terrenos de 
marinha a municípios ou ocupantes
Comissão especial da Câmara sobre terrenos de marinha aprovou na quarta-feira (21) proposta que 
retira a propriedade exclusiva da União sobre essas áreas
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a deputado Alceu Moreira (MDB-
-RS), à proposta que determina 
o fi m da cobrança de quaisquer 
valores à União relativos a ter-
renos de marinha (foro, taxa de 
ocupação, laudêmio) a partir 
da data de publicação da nova 
emenda constitucional.

Segundo o relatório, a ideia 
inicial era permitir a extinção 
de todos os terrenos de marinha 
localizados em áreas urbanas, 
mantendo com a União somente 
áreas consideradas estraté-
gicas. No entanto, Moreira 
pondera que as discussões no 
colegiado permitiram concluir 
que seria melhor analisar o ins-
tituto dos terrenos de marinha a 
partir de áreas ocupadas e não 
ocupadas. A proposta, agora, 
será analisada pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

conceito áreas próximas a rios 
e canais que sofrem infl uência 
direta e indireta da maré até 

5mm, chamadas de zona de 
transbordo. O texto aprovado 
é um substitutivo do relator, 

BC terá 30 dias para informar indícios 
de crimes contra o sistema fi nanceiro

MPF a existência de indícios de 
prática criminosa, mas o relator, 
senador Antonio Carlos Vala-
dares (PSB-SE), considerou o 
prazo exíguo. “A remessa dos 
documentos comprobatórios 
da ocorrência de crime à Pro-
curadoria da República deve 
ser precedida de meticuloso 
e cuidadoso exame, a fi m de 
que não sejam estimulados 
procedimentos criminais por 
mera suspeita ou presunção”, 

apontou no parecer.
Ele também defende que 

o prazo de 30 dias será sufi -
ciente para que os técnicos 
do BC e da CVM façam uma 
pré-análise dos indícios de 
crimes, evitando sobrecar-
regar o MPF, ou para que os 
processos não sejam abertos 
de forma açodada. O projeto 
segue para a Comissão de 
Assuntos Econômicos (Ag.
Senado).

Após polêmicas, Câmara da Itália 
aprova lei anticorrupção

de prescrição.
A regra prevê que crimes 

não possam mais prescrever 
depois de uma sentença em 
primeira instância, tanto em 
caso de condenação como de 
absolvição, mas não havia sido 
acordada com a Liga. A minis-
tra da Administração Pública, 
Giulia Bongiorno, do partido 
ultranacionalista, chegou a 
dizer que a proposta seria uma 
“bomba no processo penal”. No 
entanto os dois lados chegaram 
a um acordo para a norma valer 

apenas a partir de 2020.
Já a segunda polêmica ocor-

reu nesta semana, quando uma 
emenda que reduz as punições 
para crimes de peculato foi 
aprovada em voto secreto à 
revelia do governo. A medida 
havia sido proposta pela Liga 
em uma comissão e rejeitada, 
mas foi reapresentada em 
plenário por um deputado in-
dependente e acabou aprovada. 
O governo, no entanto, garante 
que a emenda será retirada no 
Senado (ANSA).

Mais um grupo de médicos 
cubanos deixou o Brasil

Regulamentação da profi ssão de psicomotricista
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EMPRESA COM ÚNICO SÓCIO
Empresa com único sócio é obrigada a efetuar retirada de pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS SOMENTE COM PRÓ-LABORE DEVEM ENVIAR 
PARA O E-SOCIAL?

Informamos que os contribuintes individuais, inclusive os sócios, serão 
também enviados no E-Social, no evento S-2300 (trabalhadores sem vín-
culo de emprego) conforme explica o manual de orientações do E-Social.

EXAME MÉDICO DE RETORNO AO TRABALHO
O ASO de retorno ao trabalho tem que ser feito quando o afastamento 
for superior a 30 dias, inclusive no retorno de férias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADA POR INVALIDEZ PODE PRESTAR SERVIÇO
Funcionária aposentada por invalidez, poderia ser procuradora de empre-
sário para representa-la em todos os atos da empresa sem correr riscos de 
perder a aposentadoria? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RECUSAR O ATESTADO MÉDICO DE PROFISSIONAIS 
COMO PSICÓLOGOS, FISIOTERAPEUTAS E ODONTÓLOGOS?  

Os atestados emitidos por Fisioterapeutas e Psicólogos podem ser 
considerados como justificativa de ausência, mas o abono do período 
em que o empregado deixou de trabalhar ou o dia que tenha faltado ao 
trabalho só é válido para atestados assinados por médicos e dentistas.

CONTRATAR PROFESSOR COMO MEI
Escola pretende contratar professor como MEI, sem que corra risco 
de caracterizar vínculo empregatício, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO QUE CONTINUA TRABALHANDO
Funcionário já possui aposentadoria do INSS e continua trabalhando 
na ativa, deve continuar sendo descontado da previdência? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A revolução digital 

está transformando as 

relações de trabalho

Historicamente, a tecnolo-
gia sempre transformou 
as empresas, seja adotan-

do novos processos e modelos de 
produção, seja automatizando 
funções operacionais. O que 
vemos agora é que as mudan-
ças irão chegar às relações de 
trabalho e, ao que tudo indica, 
o futuro do trabalho será guiado 
por projetos.

Apesar de parecer algo novo, o 
trabalho por projeto é algo usado 
há bastante tempo no mercado 
de marketing, publicidade e 
principalmente tecnologia. Con-
siste no modelo de trabalho onde 
a contratação de profi ssionais 
é feita por tempo determinado, 
tendo como referência o projeto 
que precisa ser desenvolvido, as 
competências e experiências de 
cada integrante que irá compor 
os times e levando em conside-
ração as fases de início, meio e 
fi m. O mercado utiliza muito o 
termo job para descrever esse 
tipo de relação.

Mesmo parecendo um cená-
rio distante, é possível que as 
relações de trabalho migrem 
para esse modelo que tende 
a crescer muito nos próximos 
anos. Isso porque contratar os 
profi ssionais de acordo com a 
demanda, vinculados a proje-
tos é uma excelente forma de 
gerenciar os recursos (humanos 
e fi nanceiros), além de propor-
cionar fl exibilidade para manter 
a equipe sempre atualizada com 
conhecimento 

Do ponto de vista das em-
presas, contratar por demanda 
signifi ca manter o recurso sem-
pre ativo, diminuindo o risco de 
ociosidade nas equipes. Uma vez 
que o profi ssional é contratado 
para entregar determinada so-
lução, ou implantar um projeto 
específi co, é possível estimar 
uma quantidade de hora que 
irá empregar e o quanto isso 
custará. 

Mesmo que alterações sejam 
feitas ao logo do tempo, e o proje-
to atrase por inúmeros fatores, é 
muito mais fácil mensurar o ROI - 
Retorno Sobre Investimento - de 
cada iniciativa. A previsibilidade 
no orçamento é talvez uma das 
maiores vantagens para a em-
presa, já que em uma gestão de 
projetos é possível planejar os 
recursos que serão destinados e 
prever se o investimento valerá 
a pena. 

No entanto, é necessário 
realizar o contraponto. Ao ter-
minar os projetos, se a empresa 
não tiver uma boa governança, 
é possível que a história e o 
conhecimento gerado ao longo 
do processo se perca junto com 
a saída dos profi ssionais. Os 
erros e acertos do percurso em 
cada trabalho são valiosos para a 

história corporativa, já que essa 
se constrói ao longo das entregas 
que realiza. 

Em um cenário onde a força 
de trabalho é contratada sobre 
demanda, as empresas têm um 
grande desafi o: registrar e man-
ter “dentro de casa” o histórico 
e a memória empresarial. Na 
perspectiva dos profi ssionais, 
o futuro do trabalho guiado por 
projetos também tem inúme-
ras vantagens. Até porque os 
interesses de carreira devem 
evoluir no mesmo sentido, 
principalmente pautados pela 
fl exibilidade, autogerenciamen-
to de tempo e propósito. 

Os profi ssionais irão se co-
nectar e desconectar a tarefas 
que estejam alinhadas aos seus 
objetivos de vida. Participar ou 
não de projetos será uma decisão 
pessoal e, certamente, muito 
além do dinheiro, fatores como 
tempo, desafio profissional, 
networking e portfólio serão 
condições a serem avaliadas. Do 
ponto de vista da carreira, essa 
mudança será muito interessan-
te para trazer mais autonomia 
para os profi ssionais. 

Veremos grandes mudanças, 
inclusive para as áreas de 
recrutamento, já que o currí-
culo não estará mais baseado 
em empresas onde cada um 
trabalhou, mas que tipo de 
projetos cada candidato parti-
cipou, os resultados que foram 
entregues e como o profi ssional 
apresenta o próprio portfólio 
de experiências. A trajetória 
profi ssional vai aproximar as 
pessoas ao empreendedoris-
mo, já que cada um terá que 
gerenciar seu próprio negócio, 
incluindo desde alimentar um 
pipeline de clientes, gestão 
fi nanceira, entregas, metas e 
resultados. 

É claro que entre as desvanta-
gens está nossa cultura de rela-
ção trabalhista e de construção 
de carreira que, mesmo com 
todas as mudanças propostas 
pela revolução digital, ainda é 
muito baseada em crescimento 
hierárquico e no pensamento 
cartesiano de fi car anos dentro 
da mesma empresa. Vencer essa 
barreira cultural é algo que pre-
cisa ser conquistado tanto por 
parte das empresas quanto por 
parte dos profi ssionais.

Certamente o futuro do traba-
lho reserva grandes mudanças 
para as relações entre empresas 
e profi ssionais. Estar pronto para 
essas transformações separa os 
profi ssionais que irão se adaptar 
e colher as vantagens dessa 
mudança de mindset do que os 
que irão apenas lamentar a falta 
de oportunidades.

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

executivo em Gestão de Negócios 
e tem certifi cação em coaching 
e experiência no recrutamento 

especializado nas áreas
de Tecnologia, Digital e Vendas. É 

diretor de operação da Yoctoo.

Relações trabalhistas serão 
guiadas por projetos

Paulo Exel (*)

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos de Alteração 
do Regime de Bens, PROCESSO Nº 1005309-28.2018.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). JU HYEON 
LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE que YOSHIMITI 
MATSUSAKI, CPF 050.130.098-80 e CRISTINA TOSHIE MOTOHASHI MATSUSAKI, CPF 
172.618.388-29, ingressaram em Juízo visando a ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS de Comunhão 
Parcial de Bens para o REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, na forma da lei. Para o 
conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 
20 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1.º do 
Código de Processo Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 1º de novembro de 2018. 

12ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0059351-65.2018. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr. Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAFAELA DONADIO XAVIER, CPF 
369.296.938-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 20.359,35, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10%. Fica ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001064-25.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ALINI NOGUEIRA CAMPELO, CPF 371.747.248-84, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$16.508,38 
(Jan/2014), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que a 
tornará isenta de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir -se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertida de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034133-
38.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALAN JOSE 
DA SILVA, CPF 329.969.068-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague 
a quantia de R$ 42.010,67 (em 08/10/2018), 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. 

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 
DIAS. PROCESSO Nº 1020765-10.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família 
e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL 
JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIAN THEBAS 
ALTORFER, Brasileiro, Casado, Gerente Comercial, CPF 213.862.758-67, com endereço à Alameda 
Guaracy, 42, Condomínio Parque Xapada de Itu, Itaim Mirim, CEP 13312-835, Itu - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Execução de Alimentos, movida por Enrico Dadalto Altorfer. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 528, § 7º, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, o qual fluirá após o prazo de 
30 (trinta) dias do edital, pague a quantia de R$50.100,23 (Cinquenta mil e cem e vinte e três 
centavos), (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda, 
nos termos da Súmula 309 do STJ) ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de 
efetuá-lo, SOB PENA DE PRISÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013367-
21.2010.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a 
RENATA FERREIRA BORGES, RG 23.924.383-3, CPF 173.745.398-35, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Villa Marbella, objetivando a condenação 
da requerida ao pagamento de R$4.179,02 (Out/2010), a ser devidamente atualizado, referentes às 
cotas condominiais inadimplidas, além das que vencerem no curso da ação e demais taxas, do 
Apartamento n.º 103, integrante do Condomínio Autor. Encontrando-se a requerida 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, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, a requerida 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 22 de maio de 2018. 

12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Intimação Prazo 20 Dias Processo 
0138529-10.2011.8.26.0100, em fase de Cumprimento de Sentença nº 0043242-44.2016.8.26.0100. 
O Dr. FERNANDO JOSÉ CÚNICO, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro da Comarca da 
Capital/SP, FAZ SABER, pelo presente edital, com prazo de 20 dias, que processam-se por este Juízo e 
respectivo cartório os autos de Procedimento Sumário movida move NOTRE DAME INTERMÉDICA 
SAÚDE S.A., em face de CCCOOP-Cooperativa Trabalho dos Profissionais de Credito Cobrança 
Caixa e Telemarketing. Inscrita no CNPJ/MF 03.837.280/0001-85, com incurso no art. 257, inciso III do 
NCPC. E como esteja a executada em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intima-la 
pessoalmente quanto ao presente cumprimento de sentença que lhe é movido, intima-la pelo presente à 
promover o pagamento integral da condenação fixada na sentença proferida no processo em epígrafe, no 
importe de R$ 82.261,01 (oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e um centavo), que 
deverá ser atualizado nos termos do título executivo judicial até o efetivo pagamento. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1060308-88.20 14.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da 
Rocha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adubos Vianna S.A Industria e Comércio 
CNPJ,17.157.215/0001-13, que Condomínio Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu 
,CNPJ, 54. 199. 351/0001-00, com endereço sito a Rua Florêncio de Abreu, 282,Centro/ SP, 
Cep,01030-000, lhe ajuizou a ação de Procedimento Comum( Condomínio e obrigações) para a 
cobrança de R$ 10.890,43 (09/2015) , a ser atualizada e acresci da das custas e parcelas que se 
vencerem no decorrer da lide. Esta ação foi movida devido a ausência de pagamentos das despesas 
condominiais ordinárias e/ ou extraordinárias e fundos de reserva das unidades condominiais, 54 A, 
58 A, integrantes do condomínio autor e de propriedade da requerida Adubos Vianna S.A, Indústria 
e Comércio . E estando a empresa requerida em lugar ignorado por este juízo, foi determinada a 
vossa citação por edital com o prazo de 20 dias, para que a requerida em 15 dias úteis e após os 20 
dias do prazo deste edital, conteste o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados, com a condenação nas cominações pedidas. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei 

Gabriel Nunes/ANSA

Nas últimas semanas, 
milhões de estudantes 
brasileiros prestaram 

o  Enem buscando a sonhada 
vaga em uma universidade pú-
blica ou até mesmo uma bolsa 
de estudo nas particulares. Na 
Itália, tanto a escola quanto os 
meios de ingressar no Ensino 
Superior são bem diferentes do 
sistema brasileiro. Para come-
çar, o ciclo escolar italiano dura 
um ano a mais do que aqui, além 
de oferecer a possibulidade de 
uma especialização no Ensino 
Médio. Enquanto os brasileiros 
terminam a escola com 17 anos, 
os italianos só saem aos 19.

Chamado de “Scuola Supe-
riore”, o Ensino Médio tem 
duração de cinco anos e inicia 
geralmente quando o aluno 
completa 14 anos de idade. 
Esse ciclo corresponderia, no 
Brasil, ao período do 9º ano do 
Ensino Fundamental II ao 3º ano 
do EM. Antes do Ensino Médio, 
os estudantes cursam a “Scuola 
Media”, que tem duração de três 
anos. Nesse período, os estu-
dantes realizam atividades de 
orientação e recebem delega-
ções de professores de Ensino 
Médio, os quais apresentam as 
escolas, os cursos e que tipo 
de ensino é praticado em cada 
instituição.

Entre as opções de escolas 
para o Ensino Médio, estão os 
liceos, sendo o científi co e o 
clássico considerados os mais 
tradicionais. Há também o 
musical, o artístico e o linguís-
tico. Outra alternativa são os 
institutos técnicos que, dife-
rentemente dos liceos, onde o 
ensino é basicamente teórico, 

Quer estudar na Itália?
Conheça o sistema de ensino local
Chamado de “Scuola Superiore”, o Ensino Médio tem duração de cinco anos e inicia geralmente quando 
o aluno completa 14 anos de idade

D
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ga

çã
o o ingresso de brasileiros nas 

universidades italianas se tor-
nou mais viável. Antigamente, 
era obrigatório que fosse feito 
um ano de faculdade no Brasil, 
a fi m de completar os 12 anos de 
estudo, para que então pudesse 
ser feito o pedido de estudar 
em uma universidade italiana. 
“O governo italiano hoje em dia 
libera o acesso de brasileiros 
às universidades”, confi rmou 
Angoretto.

Diferentemente do Brasil, as 
universidades públicas na Itália 
são pagas, e os valores geral-
mente variam dependendo da 
renda familiar, que é analisada 
pelos órgãos responsáveis. Os 
estrangeiros costumam pagar 
uma taxa anual fi xa em torno 
de 500 euros. O Ministério das 
Relações Exteriores italiano 
(Ministerio degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Interna-
zionale), através de programas 
de fomento da cultura italiana 
no mundo, oferece diversas 
bolsas para estudantes estran-
geiros, em diferentes níveis 
da graduação, que chegam a 
custear a passagem, estadia e 
manutenção do aluno no país. 
Nos sites das próprias univer-
sidades, também há editais de 
ofertas e bolsas para estudantes 
de fora do país.

“A maior diferença entre os 
sistemas de ensino do Brasil e 
da Itália é a cultura, o estudo 
da história através da arte e das 
pinturas, a formação do aluno 
como um todo”, disse Angoret-
to. Segundo ela, o ensino brasi-
leiro é muito pautado nas provas 
que levam os alunos à faculdade 
do que verdadeiramente na for-
mação desse estudante. “Aqui 
o foco é o vestibular”, afi rmou.

os alunos têm o estudo aplicado 
a profi ssões práticas. O jovem 
Jacopo Varallo, de 23 anos, que 
estuda Direito na Universidade 
de Milão, afi rmou que essas 
possibilidades “permitem fazer 
algo que você goste” antes de 
escolher a graduação. O tipo de 
liceo, porém, não interfere na 
escolha do curso universitário, 
nem exclui o estudo de matérias 
básicas do sistema de ensino 
italiano, como literatura, latim 
e matemática.

Angela Angoretto, coor-
denadora do Departamento 
de Italiano do Colégio Dante 
Alighieri, de São Paulo, é um 
exemplo desse tipo de ensino. 
Ela cursou o liceo científi co, 
que tem foco nas ciências 
exatas, como física e química, 
mas optou por estudar Letras 
na faculdade. Segundo ela, que 
hoje vive no Brasil, as escolhas 
do Ensino Médio não te proíbem 
de mudar de ideia e seguir 
outros caminhos. “Não é uma 
escolha autoritária”, comentou.

Ao terminar o “Superiore”, os 
italianos realizam nacionalmen-
te o exame de “maturità”, que 
conclui o ciclo de estudos do 

Ensino Médio e é indispensável 
para ingressar na universidade. 
Então, dependendo da faculda-
de escolhida, os italianos devem 
fazer vestibular ou não. O que 
acontece é que a maioria dos 
cursos das universidades têm 
“accesso libero” (acesso livre), 
ou seja, basta se matricular e 
começar os estudos. Assim foi 
com Varallo e com tantos outros 
italianos.

Mas o vestibular não deixa 
de existir também na Itália. Os 
cursos com “numero chiuso” 
(número fechado, na tradução 
livre), que geralmente são os 
da área de saúde, como odon-
tologia, medicina e medicina 
veterinária, devido à procura 
elevada, realizam exames de 
admissão que funcionam do 
mesmo jeito que os vestibu-
lares brasileiros, cobrando 
aquilo que foi estudado ao 
longo da carreira estudantil 
dos alunos.

Com a lei brasileira nº 11.274, 
de 6 de fevereiro de 2006, que 
ampliou o Ensino Fundamental 
para nove anos de duração, 
o sistema no país passou a 
contar 12 anos no ciclo, assim, 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
4ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista - Comarca de São Paulo/SP

Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos JOSÉ FERREIRA DE 
OLIVEIRA (CPF: 994.547.698-04), bem como seu cônjuge ADÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA (RG/
SSP/SP - 16.133.522), e demais interessados, expedido na Ação de Cumprimento de Sentença 
(extinção de condomínio) Processo nº 1022327-19.2014.8.26.0005, em trâmite na 4ª Vara Cível 
do Fórum Regional de São Miguel Paulista - Comarca de São Paulo/SP, requerida por COMERCIAL 
E SERVIÇOS JVB LTDA (CNPJ : 01.193.063/0001-00).
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 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 DO IMÓVEL: Uma casa de número 18 (Conf. Av.03 19/04/1979), na Rua Fernando da 
Silva Bueno, do lote 16, da quadra “A-1”, da Vila Prima, 1ª Gleba, no Distrito de Ermelino Matarazzo, 
ao qual possui a área de 324,00m² ., medindo 12,00m de frente por 27,00m da frente aos fundos de 
ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confinando de um lado remanescente 
do lote 16, de outro lado com o lote de 14, e nos fundos com o lote 12 e parte do lote 11. Contribuinte: 
111.507.0013-1. registrado sob matrícula 31.978 do 12º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Paulo., Benfeitorias: Conf. Laudo de Avaliação Fls. 71, o imóvel apresenta-se como uma construção 
de característica multifuncional com módulos divididos em três unidades independentes, sendo uma 
unidade de moradia no andar térreo, um espaço usado como tecelagem no primeiro andar onde 
foram improvisadas divisórias rústicas para uma precária separação dos ambientes e por fim, outra 
unidade de moradia no último piso. Todo o imóvel foi construído em sistema de alvenaria convencional 
composta por estruturas de concreto armado e alvenaria simples de vedação e superfícies acabadas 
com argamassa de revestimento sobre reboco e o sistema de cobertura hora se apresenta em laje 
do tipo tavela cerâmica apoiada sobre vigota sob corpo em concreto armado ou então apresenta 
telhas cimentícia trapezoidais sob madeiramento estrutural. Ônus: Conf. R.07 (03/01/2017) Consta a 
arrematação de 50% do imóvel pela requerida.
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 607.000,00 (JUNHO/2018 – Conf. LAUDO fls. 66 a 133). e que será 
devidamente atualizado à época da efetiva alienação judicial.
3. VISITAÇÃO - Não há visitação.
4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/02/2019, às 13h45min, e termina em 11/02/2019, 
às 13h45min e; 2ª Praça começa em 11/02/2019, às 13h46min, e termina em 11/03/2019, às 
13h45min.
5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance 
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. 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
Ficam os requeridos, JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge ADÉLIA PEREIRA 
DE OLIVEIRA, 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, 06 
de novembro de 2018.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º 
andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre alterações ao Estatuto Social da 
Companhia para refl etir: (A) reforma parcial do artigo 21, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia 
para alterar o quórum de instalação de reuniões do Conselho de Administração; (B) reforma parcial do artigo 34 
do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança 
da Companhia; (C) reforma parcial do artigo 40 do Estatuto Social da Companhia a respeito de suas reservas 
estatutárias; e (D) demais alterações necessárias de forma a adequá-lo ao exigido pelos órgãos reguladores e 
autorreguladores aplicáveis, inclusive tendo em vista o registro de companhia aberta e a listagem da Companhia 
no Nível 1. 2. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas. 
Instruções Gerais: Nos termos dos artigos 135, §3º e 124, §6º, da Lei 6.404/76, a minuta do Estatuto Social 
reformulado que será discutida na Assembleia Geral Extraordinária, bem como os demais documentos pertinentes 
às matérias a serem debatidas estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia; São Paulo, 23 
de novembro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação  - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Ciência do pedido de renúncia do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia. 2. Eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como novo membro do Con-
selho de Administração da Companhia. 3. Criação do cargo de Presidente de Honra da Companhia, a ser ocupado pelo 
Sr. Flávio Pentagna Guimarães, que desempenhará atividades institucionais e de promoção da Companhia, com conse-
quente alteração estatutária. 4. Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração estatutária indicada no 
item 3 acima. Instruções Gerais: Nos termos dos artigos 135, §3° e 124, §6°, da Lei 6.404/76, a minuta do Estatuto 
Social reformulado que será discutida na Assembleia Geral Extraordinária, bem como os demais documentos pertinen-
tes às matérias a serem debatidas estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia;

São Paulo, 23 de novembro de 2018.
Bernard Camille Paul Mencier  - Presidente do Conselho de Administração
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São Paulo, sexta-feira, 23 de novembro de 2018Página 6

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Novembro de 2018. Dia de São Clemente I, São 
Columbano, Santa Lucrécia, e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é 
a paciência. Dia do Livro. Hoje, no Japão, comemora-se o 

Dia do Trabalho. Hoje aniversaria a atriz Elizabeth Savalla que 
completa 64 anos, o ator André Di Biasi que chega aos 62 anos 
e o cantor e compositor Carlinhos Brown que nasceu em 1962.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste segundo dia e grau tem um com-
promisso com a alegria de viver. Criatividade e sensibilidade, 
versatilidade e muita curiosidade com pensamentos rápidos e 
criativos. Gostam de viagens, aventuras e de conhecer pessoas 
novas, o que o leva a ter diversos tipos de experiências. Dizem 
que quando um sagitariano não dá gargalhadas é porque alguma 
coisa de errado está acontecendo com ele. Essa confi ança no 
futuro e esse bom humor constante nascem de um dos dons 
mais característicos de Júpiter, o regente de Sagitário: a ilusão 
da onipotência.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de 
dirigi-lo indica se você é uma pessoa disciplinada 
ou indisciplinada. Números de sorte: 03, 35, 36, 
40, 41 e 42.

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

Esta sexta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua entra em Gêmeos já na fase Cheia expande os projetos iniciados na Lua Nova. 

Pode colher alguns frutos e recompensas do que colocar em ação. Muita clareza e oportunidade de afi nar a comunicação, principal-

mente neste período de retrogradação de Mercúrio. O silêncio pode ser um grande aliado neste período. Durante a manhã a Lua faz 

um aspecto negativo com Júpiter que pode provocar exageros. A Lua em mau aspecto com Marte pode gerar pressa e irritabilidade. 

Podemos fi car mais agressivos, por isso será importante evitar discussões. À noite a Lua em mau aspecto com Mercúrio pode deixar 

a comunicação bem mais confusa.
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No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. É preciso adaptar-
se as situações para colocar vários 
assuntos em ordem com enorme 
agilidade nesta sexta. A Lua em mau 
aspecto com Marte pode gerar pres-
sa e irritabilidade.  90/290 – Branco.

Muito entusiasmo e disposição ema-
nam com facilidade nos ambientes, 
trazendo alto astral durante todo o 
dia há possibilidade de imprevistos e 
humor um tanto pesado. Pode colher 
alguns frutos e recompensas do que 
colocar em ação. O silêncio pode 
ser um grande aliado neste período. 
 44/544 – Azul.

Aguarde os problemas logo serão 
superados e tudo irá para seu devido 
lugar nas suas relações. Há uma 
necessidade de organização e certo 
grau de seletividade no que se quer 
fazer. Precisa manter a confi ança e 
seguir adiante, sem mudanças im-
pulsivas demais. 57/457 – Amarelo.

Pela manhã, maior intensidade e se-
riedade. Há boa disposição para amar 
e ser amado junto com a necessidade 
de aperfeiçoamento dos sentidos. 
Problemas familiares serão vencidos 
aos poucos. Nas primeiras horas 
pode se sentir sobrecarregado pelos 
afazeres devido à pouca paciência. 
20/920 – Cinza. 

O silêncio pode ser um grande aliado 
neste período. Durante a manhã a 
Lua faz um aspecto negativo com 
Júpiter que pode provocar exageros. 
Tenha cuidado com a tendência a 
mudar alguma coisa na sua rotina 
e arrepender-se depois. Não faça 
nada sem pensar muito bem. 92/392 
– Amarelo.

Com o Sol em Sagitário precisa 
manter a humildade e bom senso nas 
relações pessoais. Apenas o ciúme 
pode ser responsável por problemas 
íntimos e sofrimento amoroso. A 
Lua em mau aspecto com Marte 
pode gerar pressa e irritabilidade. 
41/241 – Verde. 

Siga passo a passo, sem pressa, em 
direção ao que deseja e logo irá me-
lhorar sua vida. Com o Sol na casa dois 
tem chance de receber benefício que 
espera em breve. Conseguirá o que 
vem perseguindo há muito tempo e 
realizará em breve um antigo sonho. 
79/379 – Cinza. 

O Sol em nosso signo expande os 
horizontes e nos leva a se aprofun-
dar nas coisas que desconhecemos. 
Alguém pode ajudar a tomar uma 
decisão importante que vinham 
sendo adiada. Durante a manhã a 
Lua faz um aspecto negativo com 
Júpiter que pode provocar exageros. 
86/786 – Azul. 

A posição do Sol em sua casa doze, 
tira a boa disposição e o leva a reco-
lher-se mais ao seu ambiente. Relaxe 
e imagine um desejo se realizando 
porque logo depois do aniversário 
isso poderá acontecer. À noite a 
Lua em mau aspecto com Mercúrio 
pode deixar a comunicação confusa. 
90/390 – Branco. 

No fi nal da tarde a necessidade de 
organização da sua vida sem fazer 
mudanças importantes. O momento 
é bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. 45/445 – Verde.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e renove a relação a dois 
nesta sexta. O momento é ótimo 
para aperfeiçoar as emoções, sen-
tidos e vontade. Novas situações o 
farão mais feliz compartilhando sua 
intimidade com alguém que está 
amando. 88/488 – Violeta.

Não ligue para o que lhe dizem, mas 
como agem nas relações sociais. Um 
grande amor pode ser atraído para 
perto de você neste seu dia favorável 
da semana, se estiver só. Não desista 
de um sonho porque pode estar 
próximo o momento de ser realizado 
neste fi nal de ano.  22/322 – Rosa. 

Simpatias que funcionam
Afastar alguém: Ingredientes: lápis, papel, 
uma pimenta malagueta, um limão e uma vela 
comum. Como fazer: E screva o nome da pessoa 
no papel, coloque em cima a pimenta e o limão 
cortado. Guarde até apodrecer e então enterre 
e acenda a vela ao lado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ATM
RETRATAR
ENEAGONO

GADOVACUM
SEREIAU
IRSNAL

PNEUSCALO
DÇIDEIA

CIARATEU
GRÃPENG
ESAIAU

NNETRENS
ASSOATT
SOLALEO

O último
imperador

romano

Aquele
que

transfere
o domínio

Peças
trocadas 
no pitstop
(autom.)

Susana
Naspolini,
jornalista
e repórter

Tribo que
devorou o

bispo
Sardinha

Consequên-
cia de

calçados
apertados

Cantora a-
mericana
de "Love 

Sex Magic"

(?)-Breta-
nha, ilha
britânica

Metal de
antigas ob-
turações
(símbolo)

Comitivas 
ferroviá-

rias
(bras.)

Força a
expulsão
do muco

nasal 

Ted
Turner,

magnata
da mídia

Local das
travas na
chuteira

de futebol

(?) 
Batista,
locutor

Afasta-se 

Isso, em
espanhol

(?) Shuai,
tenista
chinesa

Ao acaso

Perten-
cente a ti
Símbolo
olímpico

Sugestão
Anuro

usado em
sopas

Nor-
nordeste
(abrev.)

Sobrescri-
tar 

É formado
por bois e
novilhos

Polígono
de nove la-
dos (Geom.)

São de-
marcadas
pela Funai

(?)-se:
pedir

desculpas 

Ser mitoló-
gico como

Ariel
(Cin.)

Apelido de "Manuela"
Abrigo do
tatu e do
coelho

De novo,
em inglêsConteúdo 

Sucesso de Milton 
Nascimento

3/eso. 4/peng. 5/again — ciara. 9/alienante.

Os avanços da 

tecnologia na área 

da saúde são reais e 

fascinantes, quem não 

se impressiona com 

a robotização, por 

exemplo, a cirurgia 

robótica; alguns têm até 

nome: Da Vinci, Laura

Soma-se a tudo isso: bra-
ços robóticos, a teleme-
dicina, o Watson da IBM, 

agendamento inteligente de 
consultas e exames, hospital 
digital, prontuário eletrônico, 
inteligência artifi cial, nuvem, 
blockchain e internet das coi-
sas; estão mudando o mundo, 
certo? Não há dúvidas que 
sim! Cada vez mais e mais! 
Mas, todos, com um grande 
desafio, gerar boa relação 
custo-efetividade.

Na análise de tecnologias 
em saúde a análise de custo
-efetividade é o método mais 
indicado para se comparar 
alternativas de investimento 
em equipamentos, utilização 
de terapêuticas, diagnósticas 
por associar a análise funda-
mental entre benefícios clíni-
cos e os custos associados. A 
partir disto, com objetividade e 
transparência, tomar decisões.

Ops! Custos? O setor saúde, 
apesar de tudo, ainda não 
acordou para algo que outras 
indústrias fazem há muito 
tempo, a gestão de custos. Al-
guns podem remeter a origem 
da contabilidade de custos 
ao período de 1350 a 1600; 
prefi ro associar o nascimento 
da contabilidade de custos a 
revolução industrial, no século 
XVIII. Seja qual for a sua esco-
lha, faz um tempinho.

Assim e com um tom cons-
trutivo, pergunte no seu pró-
prio hospital: qual é o custo 
médio do procedimento cirúr-
gico colecistectomia? E por 
que o desvio padrão de custos 
entre as colecistectomias reali-

zadas é tão grande. Em outras 
palavras, porque existem 
colecistectomias com custos 
completamente diferentes?

Se você obtiver respostas, 
acredite, seu hospital faz parte 
de uma seleta categoria de 
hospitais brasileiros, muito 
provavelmente menos de 1% 
dos hospitais brasileiros têm 
essas respostas. Obviamente 
colecistectomia é apenas um 
exemplo, o exercício pode 
ser realizado com qualquer 
outro procedimento cirúrgico; 
insisto em procedimento ci-
rúrgico, porque os clínicos re-
presentam terra de ninguém: 
“ninguém sabe, ninguém viu”.

Enfi m, porque os hospitais 
brasileiros ainda engatinham 
na gestão de custos? Muito 
provavelmente o setor saúde é 
o mais complexo para apuração 
de custos, pois cada paciente 
é único e, portanto, custo por 
encomenda é único. Apesar 
dos ERPs (Enterprise Re-
source Planning), os hospitais 
têm uma verdadeira colcha de 
retalhos quando se fala em uso 
de software, a contabilização 
de custos do paciente exige 
dados de todos eles, aqui 
normalmente temos muitos 
problemas.

Soma-se a isso, a qualidade 
dos dados de origem: pacientes 
dias, número de atendimentos; 
as vezes persistem dúvidas até 
quanto ao registro correto de 
número de leitos de interna-
ção; e o CID (Classifi cação 
Internacional da Doença) pre-
enchê-lo corretamente ainda é 
um grande desafi o. Aqui foram 
apenas alguns exemplos, preci-
saremos voltar a este assunto.

Pois é, todos já ouviram a 
frase: “A saúde não tem preço, 
mas tem custos”; eu prefi ro: “A 
saúde no Brasil não tem custo, 
tem apenas preço”.

 
(*) - É diretor técnico da Planisa, 
desde 1988 a empresa é líder em 

soluções para as organizações de 
saúde que buscam a excelência em 

gestão de resultados.

Gestão de custos 
hospitalares: apesar de 
tudo, ainda um desafi o

Marcelo Carnielo (*)

Regina Bandeira/Ag. CNJ de Notícias

No ano passado, Catarina (*) se viu 
obrigada a faltar 12 dias no trabalho. 
As explicações eram várias, mas 

relacionadas ao mesmo motivo: as suces-
sivas agressões do ex-marido. Um dia era 
a agressão propriamente dita; no outro, o 
medo de sair de casa. Depois, um dia inteiro 
prestando novas queixas na delegacia ou 
fazendo exames de corpo de delito.

Em dois anos de separação, foram mais 
de 10 boletins de ocorrência (B.Os) contra 
o agressor, pai de seus dois fi lhos menores de 
idade. Estes também sofreram o impacto do 
inconformismo do pai em relação à separação 
e, sistematicamente, eram obrigados a faltar 
à escola por causa da confusão em casa. 
Enquanto a Justiça não decide o que fazer 
com o agressor, a Delegacia de Atendimento 
à Mulher (DEAM) da cidade onde vivem 
propôs uma medida radical: encaminhar 
mãe e fi lhos a uma das 155 Casas Abrigo em 
funcionamento no país.

Pioneiras no acolhimento de mulheres 
vítimas de violência doméstica no Brasil, as 
Casas Abrigo existem desde 1986, quando 
a primeira foi inaugurada em São Paulo pela 
Secretaria de Segurança Pública (cujo titular 
era o atual presidente da República Michel 
Temer), e, desde então, mulheres e crianças 
vítimas de violência doméstica já viveram 
nesses espaços de acolhimento sigilosos, 
previstos na Lei Maria da Penha. A história 
de Catarina é semelhante à de muitas brasi-
leiras que vivem relacionamentos marcados 
pelas violências física, verbal e psicológica.

Catarina e as crianças vivem sem contato 
com a família, com amigos ou qualquer rede 
social. Catarina deixou de trabalhar e os fi lhos 
deixaram a escola. No abrigo, mãe e fi lhos 
dormem no mesmo quarto e seguem rígidas 
regras de segurança. Não vão ao cinema, não 
passeiam pela vizinhança, só saem do abrigo 
acompanhados. Quando precisam falar ao 
telefone, a conversa é monitorada. Nenhuma 
informação que possa identifi car o local do 
abrigo pode vazar. As crianças perguntam 

Casas Abrigo: o provisório refúgio 
de vítimas da violência doméstica

As Casas Abrigo têm como objetivo prestar atendimento psicológico e jurídico e encaminhar para 
programas de geração de renda, e até fornecer acompanhamento pedagógico às crianças, uma vez que 
não poderão frequentar uma escola comum enquanto estiverem ali

Mulheres que correm risco de morrer por 

conta da violência doméstica podem ser 

acolhidas em Casa abrigo juntamente

com seus fi lhos.
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Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões
Quando os nossos dias se tornarem obs-
curecidos por nuvens negras e baixas, 
quando as nossas noites forem mais negras 

do que mil noites, lembremo-nos de que no 
universo há um grande e benigno poder, 
que é capaz de abrir caminho onde não 

há caminho, e de transformar o ontem 
sombrio num luminoso amanhã

-Martin Luther King-

142 cidades (2,5 % do total), segundo dados 
do IBGE, divulgados em 2014. A maioria 
dessas Casas se concentrava na região Su-
deste (45) e a minoria na Região Norte (9). 
Não há dados que permitam um retrato da 
situação jurídica das mulheres em abrigos. 
Após a Lei Maria da Penha, imaginou-se que 
a demanda por abrigamento diminuiria com 
a possibilidade de oferecimento de medidas 
de urgência que limitariam os agressores. 
No entanto, não é o que os operadores da 
Justiça percebem na prática.

No Distrito Federal, o juiz coordenador do 
Centro Judiciário da Mulher do DF, Ben-Hur 
Viza, avalia que houve aumento na procura 
pelos serviços de atendimento no sistema 
de Justiça. “As mulheres estão denuncian-
do mais e isso aumentou a necessidade de 
protegermos maior número de vítimas. No 
entanto, minha percepção é de que o número 
de Casas existentes é insufi ciente”, diz o 
juiz, que é titular do Juizado de Violência 
Doméstica do Núcleo Bandeirante (DF).

Para evitar que o isolamento da mulher 
na Casa abrigo seja prolongado, Ben-Hur 
conta que, assim que chega em suas mãos 
um processo de violência de uma mulher 
abrigada, decreta a imediata prisão do 
ofensor. “Decreto prisão do agressor simul-
taneamente ao encaminhamento da mulher 
à Casa. Reconheço que esse tempo na Casa 
é uma medida extrema, devido ao forçoso 
isolamento exigido. Mas, não tenho dúvidas: 
ele é fundamental para salvaguardar a inte-
gridade de mulheres ameaçadas e, de fato, 
salva muitas vidas”, diz o magistrado. 

“A Casa foi minha salvação, mas queria 
que minha vida não estivesse parada. Queria 
meus fi lhos brincando com os primos, livres 
e seguros. Me sinto meio abandonada aqui. 
Escondida de todos, da vida”, chora a víti-
ma, que ainda aguarda ser chamada para a 
primeira audiência. Em geral, o tempo de 
acolhimento nas Casas abrigo é de até 90 
dias. Mas o prazo pode ser prorrogado.  

(*) - Nome verdadeiro preservado por motivo de 
segurança.

diariamente à mãe quando sairão de lá. 
“Não posso me queixar do atendimento 

aqui. As pessoas são gentis, nos acolheram 
muito bem. Mas também não posso deixar de 
comparar minha situação com a dele (o ex-ma-
rido). Fui condenada com a falta de liberdade 
e não cometi crime algum. Estamos privados 
do direito de ir e vir enquanto ele segue livre, 
ameaçando meus parentes, amigos, ex-cole-
gas de trabalho”, desabafa a profi ssional de 
Marketing, há 8 meses no abrigo. 

As Casas Abrigo têm como objetivo prestar 
atendimento psicológico e jurídico e encami-
nhar para programas de geração de renda, e 
até fornecer acompanhamento pedagógico às 
crianças, uma vez que não poderão frequentar 
uma escola comum enquanto estiverem ali. 
Mas é uma fase traumática, afi rma a psicólo-
ga Branca Paperetti, que coordenou,por 25 
anos, o Centro de Referência à Mulher Casa 
Eliane de Grammont, em São Paulo. “É um 
momento em que a mulher sai de circulação, 
rompe com tudo, laços, vínculos, para não 
correr o risco de ser morta”, diz.  

Mesmo previsto na Lei Maria da Penha, o 
acolhimento de mulheres ameaçadas de mor-
te em Casas Abrigo, entre os 5.570 municípios 
brasileiros, só é possível em 155 casas de 
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É fato que a revolução 

tecnológica favoreceu 

vários setores da 

economia que 

investiram pesado 

para melhoria de seus 

produtos e serviços

O comércio é um grande 
exemplo disso: basta 
olharmos para a Amazon, 

segunda empresa mais valiosa 
do mundo, que recentemente 
atingiu o incrível valor de mer-
cado de U$ 1 trilhão.

Não é por acaso que cada 
vez mais as marcas do varejo 
físico tradicional se convencem 
de que é preciso investir em 
tecnologia para proporcionar 
uma experiência digital para 
seus clientes. De acordo com a 
última pesquisa anual da JDA/
PwC, com mais de 350 varejistas 
globais, a transformação digital 
é prioridade nos investimentos 
do setor.

Em paralelo, uma nova ge-
ração de micro e pequenos 
empreendedores aproveita as 
facilidades que a tecnologia 
oferece para lançar o seu pró-
prio negócio virtual ou conec-
tar a sua loja física à internet, 
aproximando-se de um público 
que se espalha do norte ao sul do 
país. Todo esse movimento de 
mercado se explica pelas inúme-
ras vantagens que a tecnologia 
proporciona para o comércio de 
bens e mercadorias.

Com a possibilidade de migrar 
sua loja para o ambiente digital 
e ainda colocar seus produtos 
nas vitrines dos marketplaces, 
o varejista ganhou novos canais 
de venda para atender o consu-
midor, entregando praticidade 
e preços atrativos. Para vende-
dores que atuam num segmento 
de vendas muito específi co, a 
inovação tecnológica fez nascer 
os chamados marketplaces de 
nicho, shoppings virtuais que 
atraem uma audiência quali-
fi cada e engajada na compra 
de produtos de uma mesma 
categoria.

A tecnologia no e-commerce 
ainda permitiu que a própria 
indústria se aproximasse do 
cliente fi nal sem intermediários, 

ao possibilitar a venda direta 
para o consumidor. Dessa for-
ma, as marcas se aproximam 
das pessoas e entendem quais 
são suas preferências e hábitos 
de consumo, o que impacta 
diretamente na confecção de 
novos produtos que circulam 
no mercado.

Mas talvez o maior impacto 
da transformação digital no 
setor se traduza na integração 
entre o mundo digital e o mundo 
físico, expressa no conceito de 
venda “omnichannel”. Por ele, 
o cliente compra pela internet 
e retira seu pedido numa loja 
física, que funciona como um 
centro de coleta e distribuição, 
com benefícios de frete grátis 
e menores prazos para recebi-
mento do produto, por exemplo.

O omnichannel também per-
mite que o cliente experimente 
o produto dentro da loja física 
e efetue a compra à distância 
para recebê-lo na sua própria 
casa. Nessa situação, a loja física 
funciona como um centro de 
experiências e demonstração de 
produtos, dispensando custos 
com estocagem na loja. 

E não para por aí: a tecnologia 
segue impulsionando novas 
formas de interação entre mar-
cas, varejistas e consumidores, 
que passam pela evolução de 
processos de distribuição e 
logística (com operações de 
cross-docking e drop shipping, 
por exemplo), lojas disponíveis 
dentro das redes sociais, chat-
bots que permitem que clientes 
interajam com atendentes vir-
tuais inteligentes e ferramentas 
de recomendações automáticas 
de produtos, a partir da análise 
de perfi l de compra e navegação 
nas lojas virtuais e nas mídias 
sociais.

Como se observa, as relações 
de comércio nunca mais serão 
como antes. Nesse contexto, 
vale a pena o varejista investir 
parte do seu orçamento em di-
ferentes soluções e fi car de olho 
nas novidades que o mundo da 
tecnologia tem para oferecer. 
Quem permanecer apenas na 
loja física estará perdendo 
grandes oportunidades.

(*) - É CEO e cofundador da Wevo 
(wevo@nbpress.com).

A transformação digital mudou 
as relações de compra e venda

Diogo Lupinari (*)

O pretendente: RAFAEL INÁCIO DOS SANTOS FERREIRA, divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/10/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Inácio Ferreira Filho e de Maria Celia dos 
Santos. A pretendente: MARIANA CRUZ GABRIEL, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nilson de Castro Gabriel e de Martha Carrer Cruz Gabriel.

O pretendente: PAULO ARTHUR CINACCHI TEIXEIRA COELHO, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campo Grande - MS, no dia 17/01/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Honorio Paulo Teixeira Coelho e de Elisabete 
Cinacchi Teixeira Coelho. O pretendente: VAGNER ALVES DE ARAUJO, solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Neto de Araujo e de 
Veronice de Lima Alves de Araujo.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS MICHIELIN ZURITA, divorciado, profi ssão 
capitalista, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Estevam Zurita Junior e de Maria Lúcia Bággio 
Michielin Zurita. A pretendente: MARILIA DE CAMARGO LIMA, divorciada, profi ssão 
estudante universitária, nascida em Rio Claro - SP, no dia 16/05/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo José Lima e de Elisabeth 
de Camargo Lima.

O pretendente: JOÃO PAULO DARIUS, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Blumenau - SC, no dia 07/01/1994, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Darius e de Célia Teresinha Gomes Darius. A pretendente: STÉPHANIE 
FERRO DA SILVA, solteira, profi ssão administradora, nascida em Pelotas - RS, no dia 
24/09/1993, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro 
Damião Santos da Silva e de Fabiana da Luz Ferro.

A pretendente: MIRYAM ROSANA VALEJO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Presidente Prudente - SP, no dia 10/12/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ramiro Valejo e de Neide Pereira Valejo. A pretendente: CAREN 
APARECIDA BRUSTELO, solteira, profi ssão professora de educação física, nascida 
em Rancharia - SP, no dia 25/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nilson Roberto Brustelo e de Neuza Aparecida dos Santos Brustelo.

O pretendente: RENATO OSMAK SPINA, divorciado, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 17/05/1979, residente e domiciliado no Subdistrito Limão, São 
Paulo - SP, fi lho de Valter Luiz Spina e de Maria Eloisa Osmak Spina. A pretendente: 
CAMILA MARIA CASOLARI PALUMBO, solteira, profi ssão coordenadora de eventos, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Eduardo Palumbo e de Marcia Maria Casolari Palumbo.

O pretendente: EMILIANO CHINCHELLI, solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
Torre del Greco, Itália, no dia 14/02/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mauro Chinchelli e de Lilia Quarantotto Chinchelli. A pretendente: 
ANGÉLICA MÖLLER GERMANO, divorciada, profi ssão D.J, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 05/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ronaldo Augusto Retamero Möller e de Ana Maria Augusta Möller.

O pretendente: PAULO RICARDO BAGATIN CORRÊA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Eduardo de Bari Corrêa e de Ana Claudia Bagatin Corrêa. 
A pretendente: FERNANDA HYPPOLITO COSTA, solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Tubarão - SC, no dia 14/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aristides Costa Junior e de Maria Eloisa Hyppolito Costa.

O pretendente: ALESSANDRO FREITAS SOARES, solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Governador Valadares - MG, no dia 04/01/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norton Salvio Alvarenga Soares e de Ana 
Maria Freitas Alvarenga Soares. A pretendente: FABIANE PEREIRA ORTIZ, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Dourados - MS, no dia 12/05/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Ortiz Ferreira e de 
Maria Guilhermina Pereira Ortiz.

O pretendente: MAX MARCHON REDDO, divorciado, profi ssão bancário, nascido 
em São João do Miriti - RJ, no dia 27/02/1967, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Eleonir Pardal Reddo e de Dione Marchon Reddo. 
A pretendente: CAROLINA JORGE CASSIANO PRIETO, divorciada, profi ssão 
bancária, nascida em Campinas - SP, no dia 09/02/1981, residente e domiciliada 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Jair Cassiano Prieto e de Maria Aparecida 
Mobarke Jorge Cassiano Prieto.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MARCOS ANTONIO CUNHA DOS REIS, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/01/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Francisco dos Reis e de Zenaide Cunha 
dos Reis. O pretendente: RICARDO DOS SANTOS SOUZA, solteiro, profi ssão gerente 
comercial, nascido em Senhor do Bonfi m - BA, no dia 04/04/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Souza e de Maria Eudete dos 
Santos.

O pretendente: GABRIEL ARRAES BORTOLI FRANCISCHINI, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adamir de Bortoli Francischini e de Maria Elisabete 
Arraes Bortoli Francischini. A pretendente: ISABEL PIRES VEDOVATO, solteira, profi ssão 
dentista, nascida em São Carlos - SP, no dia 30/12/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Euripedes Vedovato e de Maria Angelica Pires Vedovato.

O pretendente: RAFAEL FRANCESCHINELLI RONCATO, solteiro, profi ssão jornalisrta, 
nascido em Indaiatuba - SP, no dia 08/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Roncato e de Marlise Aparecida Franceschinelli 
Roncato. A pretendente: DÉBORA BARBOSA NOGAROLI, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em Campinas - SP, no dia 18/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adriano Nogaroli e de Eloisa de Almeida Barbosa Nogaroli.

A pretendente: SILVIA DA GRAÇA GONÇALVES COSTA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Santos - SP, no dia 20/01/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel da Costa e de Maria do Ceu Gonçalves da Costa. A pretendente: 
MARIANA EVELIN DA SILVA LEAL, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 13/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Benedito Leal e de Maria Augusta da Silva Leal.

O pretendente: JOSÉ MARIA ARMENTANO, solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 16/07/1972, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, 
fi lho de João Armentano Netto e de Maria Helena Armentano. A pretendente: ALINE LIMA 
ANHEZINI DE CARVALHO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia 08/09/1985, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, 
fi lha de Ronaldo Anhezini de Carvalho e de Egle Aparecida de Oliveira Lima.

O pretendente: VITOR LEITE MARTINS, solteiro, profi ssão pesquisador, nascido em 
Catanduva - SP, no dia 17/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Renato Celso Martins e de Cláudia Souza Leite. A pretendente: NATALIA 
FERRARI, solteira, profi ssão estatística, nascida em Potirendaba - SP, no dia 03/02/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberlei Ferrari e de 
Natalina Malvezzi Ferrari.

O pretendente: FABIO ROGERIO ROCHA COELHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Registro - SP, no dia 26/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudio Luiz da Cruz Coelho e de Batistina da Silva Rocha Coelho. A 
pretendente: GEANE COSTA SOUZA, solteira, profi ssão auxiliar jurídico, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gilvan Sampaio de Souza e de Antonia Geiza Costa Souza.

O pretendente: LUIS MAURICIO COVRE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Santa 
Cruz das Palmeiras - SP, no dia 26/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Geraldo Covre e de Ana Léia Vaneti Covre. O pretendente: 
MARCOS VINICIUS DE ARAUJO, solteiro, profi ssão coordenador de operações, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Carlos Araujo e de Maria Cleusa Cardoso de Araujo.

A pretendente: GISELA CESAR MALDONADO, divorciada, profi ssão advogada, nascida 
em Ribeirão Preto - SP, no dia 25/02/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hildeberto Zéo Maldonado e de Mary Cesar Maldonado. A pretendente: 
NILMA SOELI SILVA GUIMARÃES, solteira, profi ssão advogada, nascida em Mundo 
Novo - BA, no dia 09/01/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jonas Lopes Guimarães e de Maria da Silva Guimarães.

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUCAS CURY DE FARIAS, solteiro, profi ssão bancário, nascido em Caxias 
- MA, no dia 25/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Luis Carlos Everton de Farias e de Lidia Francisca Cury de Farias. A convivente: SARA 
MARIA CABALLERO LINAN, nacionalidade espanhola, solteira, profi ssão professora, 
nascida na Espanha, no dia 28/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Angel Enrique Caballero Carrasco e de Patrocinio Linan Pedrajas. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: FÁBIO EMANUEL DA SILVA FELIX, estado civil solteiro, profi ssão 
lavrador, nascido em Santo Antonio - RN (Registrado em Nova Cruz - RN), no dia 
06/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Felix Barbosa e de Maria das Graças Avelino da Silva. A pretendente: MARIA RAFAEL 
DUARTE, estado civil solteira, profi ssão lavradora, nascida em Nova Cruz - RN, no dia 
23/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Rafael Duarte e de Maria Nazaré Duarte.

O pretendente: ALLAN LIMA ZAMBON, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de auto-
rização, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/07/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Bergula Zambon e 
de Rita de Cassia Lima Muniz. A pretendente: VIVIAN PAULA BITTENCOURT, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar jurídico, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, no dia 01/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ismael Bittencourt e de Aparecida de Fátima Gomes.

O pretendente: ALEXANDRE FERRARI DE LUCCA, estado civil solteiro, profi ssão 
chaveiro, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 19/06/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Roberto Ferrari 
de Lucca e de Tania Regina França de Lucca. A pretendente: VASTHI OLIVEIRA DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Maceió - AL (Registrada no 3º 
Distrito Bebedouro - Maceió - AL), no dia 06/05/1982, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Francisco de Lima e de Meiriam Oliveira de Lima.

O pretendente: MARLON ALVES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor de educação física, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Cavalcante 
e de Edinalva de Souza Alves Cavalcante. A pretendente: YARA REGINA TAVARES 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade 
- SP, no dia 29/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Barbosa e de Maria Aparecida Tavares da Costa.

A pretendente: LETÍCIA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bartender, 
nascida em Dracena - SP, no dia 30/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Celso Rodrigues dos Santos e de Vilma Batista dos Santos. A 
pretendente: INGRID MARTINS, estado civil solteira, profi ssão maitre, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 16/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Martins Junior e de Luciana Ramos Delmutti da Silva Martins.

A pretendente: STEFANY PERINI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 02/03/1994, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo Angelo da Silva e de Isabel 
Aparecida Perini da Silva. A pretendente: NATHALIA CUSTODIO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão encarregada de vendas, nascida em Guarulhos - SP, no dia 15/05/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Custodio da 
Silva e de Andreia Pedra Ribeiro.

O pretendente: FÁBIO AUGUSTO MEDEIROS DE BIASI, estado civil solteiro, profi s-
são técnico de informática, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
22/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso 
de Biasi e de Rosana Medeiros da Silva de Biasi. A pretendente: JULIANA MARIA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, nascida nesta 
Capital, Santo Amaro - SP, no dia 12/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Rosalino Alves e de Maria Ana da Conceição Alves.

O pretendente: FERNANDO ANTONIO FOLIENE, estado civil solteiro, profi ssão recep-
cionista, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 28/10/1994, residente e domiciliado 
em Osasco - SP, fi lho de Antonio Luiz Foliene e de Edna Tavares Lúcio Foliene. A pre-
tendente: EVA FLORENCIA RAMIREZ REGO, estado civil solteira, profi ssão estilista, 
nascida em San Nicolás de los Arroyos, na Província de Buenos Aires, Argentina, no dia 
03/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Abel Isaac 
Eduardo Ramirez e de Susana Isabel Rego. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para 
ser afi xado no Cartório de residência do contraente.

O pretendente: WILLY WESLEY SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão profi s-
sional de marketing, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 16/10/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edelcio de Lima e de Maria das 
Graças dos Santos Lima. A pretendente: STEFANI FERREIRA DA COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/04/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliana Ferreira da Costa.

Deputada federal mais votada da história da 
Câmara, a jornalista Joice Hasselmann (PSL-SP) 
obteve 1.078.666 votos em outubro e promete 
fazer um “mandato participativo”, no qual seus 
eleitores serão ativos. Estreante no Congresso 
e uma das mais próximas ao presidente eleito 
Jair Bolsonaro, Joice disse que vai protagonizar 
um reality show permanente e terá atuação 
transparente em favor do combate à corrupção 
e criminalidade.

Joice Hasselmann é a entrevistada do pro-
grama Conversa com Roseann Kennedy, da 
TV Brasil, que foi ao ar na segunda-feira (19). 
“Deputado não é superautoridade. Foi eleito 
para representar o povo, é empregado do povo”, 
disse. “As pessoas vão saber de tudo em lives. 
Eu faço prestação de contas desde o primeiro 
dia após a eleição”. Dona de frases polêmicas 
e opiniões controvertidas, Joice Hasselmann 
não se intimida com as críticas. 

Segundo ela, é boa de “debate” e não se 
incomoda de ir contra a opinião vigente. Ela 

Roseann Kennedy conversa com a 

deputada eleita Joice Hasselmann.

Segundo as estimativas 
da organização, feita 
com dados coletados 

pela ONU, 84.701 crianças 
com desnutrição aguda grave 
morreram entre abril 2015 e 
outubro de 2018, segundo os 
dados divulgados nas últimas 
horas em seu site.

“Para cada criança morta por 
bombas e balas, dúzias morrem 
de fome e é algo que pode ser 
prevenido completamente”, 
afi rmou a diretora da ONG no 
Iêmen, Tamer Kirolos, que se 
mostrou “horrorizada” com o 
fato de cerca de 85 mil crian-
ças no Iêmen terem morrido 
por “causa da fome extrema”. 
Os menores que morrem de 
fome “sofrem à medida que as 
funções dos seus órgãos vitais 
diminuem e fi nalmente param”, 
explicou Tamer, ao ressaltar 
que os sistemas imunológicos 
dessas crianças são tão frágeis 
que “são mais propensas às 
infecções, com algumas tão 
fracas que não conseguem nem 
chorar”.

“Os pais têm que presenciar 
como seus fi lhos vão sendo 
consumidos, incapazes de 
fazer nada a respeito”, lembra 

Para cada criança morta por bombas e balas,

dúzias morrem de fome.

Cerca de 85 mil crianças morreram 
no Iêmen nos últimos 4 anos

Cerca de 85 mil crianças menores de cinco anos morreram de fome desde que as hostilidades se 
intensifi caram na guerra do Iêmen, há quase quatro anos, revela um relatório divulgado dia 21 pela 
ONG Save The Children
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provisões vitais para o norte 
do país através do porto de 
Áden. “Como resultado, pode 
demorar até três semanas para 
que a ajuda chegue às pessoas 
ao invés de uma, o tempo que 
demoraria se o porto de Al 
Hudaydah estivesse em ple-
no funcionamento”, explica 
Tamer, que também destaca 
o “aumento dramático dos 
ataques aéreos” nessa cidade 
nas últimas semanas.

Essas centenas de bom-
bardeios na região “põem em 
perigo as vidas dos aproxi-
madamente 150 mil crianças 
que ainda estão encurraladas 
na cidade”, segundo a ONG, 
que pede o fi m imediato da 
guerra para que não se percam 
mais vidas. “Precisamos com 
urgência obter alimentos com 
alto conteúdo de nutrientes 
para as crianças mais vulne-
ráveis do Iêmen, algumas das 
quais estão realmente à beira 
do abismo”, explicou Tamer, 
que acrescentou que “com 
apenas US$ 60 é possível 
alimentar uma família de sete 
membros durante um mês 
inteiro”(Agência EFE).

a diretora da ONG. Depois da 
intensifi cação do confl ito, 14 
milhões de pessoas estão em 
risco de sofrer uma crise de 
fome, um número que “aumen-
tou dramaticamente” desde 
que a coalizão árabe liderada 
pela Arábia Saudita impôs um 
bloqueio marítimo e aéreo que 
agravou a insegurança alimen-
tícia no país.

Desde então, afi rma a ONG, 
as importações de alimentos 
através do porto da Al Hu-
daydah, onde atualmente é 

travada uma sangrenta batalha, 
se reduziram em mais de 55 mil 
toneladas métricas ao mês, “o 
sufi ciente para satisfazer as 
necessidades de 4,4 milhões de 
pessoas, incluídas 2,2 milhões 
de crianças”. Nesse período, 
a Save The Children propor-
cionou alimentos para 140 mil 
crianças e tratou mais de 78 mil 
com desnutrição desde o início 
da crise.

“Apesar dos desafi os, sal-
vamos vidas todos os dias”, 
afi rmou a responsável da ONG, 

Joice Hasselmann: transformar o mandato em reality show
defender na Câmara, como a fl exibilização do 
porte e da posse de armas, o fi m do saidão e 
da visita íntima para condenados por crimes 
hediondos.

Também defendeu a aprovação do projeto 
Escola sem Partido, que tramita no Congresso, 
mas negou que haverá perseguição a professo-
res. “Não é para perseguir professor, mas para 
proteger a criança, para não induzi-la”, disse. 
“Temos de valorizar o professor”.

Joice descartou disputar a Presidência da 
Câmara, mas confi rmou que tem intenção de 
concorrer para liderar seu partido, o PSL. 

“Ninguém é candidata de si mesma. Tem de 
ser um bloco partidário”, disse. “Não tenho 
experiência na casa, tem de ter muito cuidado. 
Tenho de chegar e estudar o dever de casa, estou 
apta a liderar o partido”. Porém, ressaltou que 
é um processo que precisa “ser construído, não 
pode ser imposto”. “É uma construção, se assim 
os deputados quiserem, se assim o presidente 
quiser”, acrescentou (ABr).

ressaltou que o “Brasil é um país conservador” 
e que tal compreensão tem de estar presente 
nas defesas propostas e debates colocados para 
a sociedade. “Sou totalmente contra o aborto”. 
Dona de um fuzil semiautomático AR-15, que 
usa apenas no exterior, a deputada eleita disse 
que tem uma série de prioridades que pretende 
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Especial
Ag. Senado

Se os planos de saúde e os 
hospitais chegassem a um acordo 
e mudassem a fórmula que há 
décadas os primeiros usam para 
pagar os segundos por cirurgias 
e internações, o Brasil assistiria a 
dois grandes avanços: a redução do 
número de mortes nos hospitais e o 
barateamento das mensalidades dos 
planos de saúde

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

A conclusão é de um estudo sobre a segurança nos aten-
dimentos hospitalares feito neste ano pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e pelo Instituto de 

Estudos de Saúde Suplementar (Iess).

A atual fórmula de pagamento é conhecida como conta aberta. 
Por meio dela, quando um cliente de plano de saúde passa por 
uma cirurgia ou internação, a operadora remunera o hospital por 
todos os custos envolvidos, como honorários médicos, exames, 
medicamentos e diárias.

A conta aberta se torna um problema quando a equipe de saúde 
comete algum erro no tratamento e, por causa disso, o paciente 
tem que passar por uma segunda cirurgia (para corrigir a pri-
meira) ou a internação se prolonga além do previsto. Nesse tipo 
de situação, todos os gastos extras entram na conta, e o hospital 
também é remunerado por eles.

Tal modelo de pagamento não incentiva os hospitais a serem 
mais cuidadosos com os pacientes, de acordo com especialistas 
ouvidos pelo Jornal do Senado. Pelo contrário, 
serve de estímulo para submetê-los a um nú-
mero exagerado de procedimentos. A médica 
e professora Tania Grillo, uma das autoras da 
pesquisa, afi rma:

— É claro que o hospital não erra delibera-
damente para receber mais. O que ocorre é 
que o sistema remuneratório não o incentiva a 
modifi car seus processos e fl uxos para atingir 
a excelência na segurança assistencial. Não é 
raro encontrar hospital com equipes subdi-
mensionadas e profi ssionais sobrecarregados, 
o que cria o ambiente propício para o erro.

Em 2016, de acordo com o estudo da UFMG e 
do Iess, 55 mil brasileiros morreram em decor-
rência de falhas nos hospitais, como infecções 
evitáveis e a administração de medicamentos 
errados. Houve, em média, uma morte a cada 
dez minutos. É como se, ao cabo de dez anos, 
morresse a população inteira de uma cidade do 
porte de Juiz de Fora (MG) ou Londrina (PR).

Nem todas as vítimas de falhas hospitalares morrem. As que 
sobrevivem podem fi car com sequelas físicas e emocionais.

A fórmula de remuneração não responde sozinha pelas mortes 
evitáveis ocorridas nos hospitais. Segundo o estudo, ajudam a 
compor esse cenário a insufi ciência das fi scalizações sanitárias do 
poder público, a falta de auditorias externas (só 5% dos hospitais 
se submetem a avaliações independentes) e a má formação dos 
médicos (o país tem muitas faculdades de medicina, mas poucas 
vagas em residência médica).

Atual modelo hospitalar deixa 
saúde cara e não inibe erros

Estudo indica que modelo de remuneração dos planos de saúde estimula hospitais a fazer procedimentos demais.

Santa Casa de Ponta Grossa

Outro problema é a resistência dos hospitais a tornar públicas 
as suas estatísticas de mortalidade. A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) deve votar nos próximos dias um projeto que toca 
nessa questão. Elaborado pela senadora Lúcia Vânia (PSB-GO), 
o PLS 332/2013 obriga as unidades de terapia intensiva (UTIs) a 

divulgar seus números na internet de tempos 
em tempos.

— Quando tomar conhecimento do de-
sempenho dos serviços de terapia intensiva, 
a população poderá fazer comparações e 
escolher aqueles que mostrarem os melhores 
resultados. As unidades defi citárias se verão 
forçadas a cuidar da qualidade — argumenta 
a senadora.

Peso no bolso
Os usuários dos planos de saúde sentem no 

bolso os efeitos do modelo de pagamento co-
nhecido como conta aberta. Como a correção 
das falhas hospitalares também exige dinheiro, 
os planos gastam mais do que deveriam. Esses 
custos adicionais, claro, são repassados aos 
clientes dos planos, que acabam arcando com 
mensalidades mais caras. Segundo a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 47 
milhões de brasileiros (22,5% da população) 

têm plano de saúde.

Enquanto a infl ação geral do Brasil no ano passado fi cou em 3% 
(de acordo com o IPCA), as mensalidades dos planos individuais 
foram reajustadas em 13,5% e as dos planos coletivos subiram 
em média 15%.

— O atual sistema estimula não a segurança do paciente, mas 
sim o desperdício de recursos fi nanceiros e a infl ação da saúde 
— afi rma o economista-chefe da Associação Brasileira de Planos 
de Saúde (Abramge), Marcos Novais.

A questão preocupa o Senado. O senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) é autor de um projeto que obriga a ANS, responsá-
vel por controlar os aumentos dos planos individuais, a limitar 
também o reajuste dos planos coletivos, para evitar abusos (PLS 
100/2015).

A CAS organizou uma audiência pública para tratar desse 
projeto, e os efeitos colaterais da conta aberta apareceram no 
debate. O presidente da Abramge, Reinaldo Camargo Scheibe, 
mostrou um aparente paradoxo: enquanto o número de brasileiros 
com plano de saúde diminuiu, a quantidade de procedimentos 
custeados pelas operadoras aumentou.

— No último ano, o número de benefi ciários caiu de 50 milhões 
para 47 milhões, o que dá 6% a menos. Mesmo assim, a quantidade 
de internações subiu 3%; de exames, 12%; e de terapias, 24%. 
Estamos caminhando em direção ao suicídio. Se não mudarmos 
a forma de pagamento, o sistema de saúde vai quebrar.

As operadoras já testam novos modelos. A Amil começou a 
implantar no ano passado uma fórmula que privilegia os hospi-
tais com menos falhas de atendimento. O estabelecimento que 
adere ao novo modelo passa a receber da Amil um valor fi xo por 
ano. Quanto menos erros cometer, mais dinheiro terá em caixa.

— O grande benefi ciado será o cliente, que não passará por pro-
cedimentos e exames desnecessários nem sofrerá complicações 
evitáveis — explica o diretor-executivo da Amil, Daniel Coudry.

Desempenho
No ano que vem, a Amil testará um modelo mais sofi sticado, 

com a remuneração baseada no resultado de cada tratamento. 
Suponha-se que uma cirurgia ortopédica custe R$ 100 mil. Ini-
cialmente, o hospital receberá da operadora R$ 70 mil. Caso o 
paciente tenha alguma recaída por causa de falha no atendimento 
e precise ser internado de novo ou passar por sessões extras 
de fi sioterapia, a operadora não pagará nada mais ao hospital. 
Caso o paciente se recupere da melhor forma possível, o hospital 
receberá os R$ 30 mil restantes, além de um bônus pelo bom 
desempenho.

— O que importará será o desfecho — continua Coudry. — Para 
que não haja confl itos entre a operadora e o hospital, o paciente 
será avaliado no pós-operatório por uma terceira parte, que será 
isenta e fará sua análise por meio de indicadores objetivos.

Em 2016, a ANS criou um grupo de trabalho incumbido de estu-
dar modelos alternativos à conta aberta. Assim que as discussões 
se encerrarem, as fórmulas serão testadas em projetos-piloto 
de adesão voluntária. A agência reguladora diz que o objetivo é 
incentivar, e não impor, a adoção de “modelos inovadores que 
favoreçam a qualidade e a sustentabilidade”.

O Jornal do Senado buscou a Associação Nacional de Hospitais 
Privados para comentar o atual modelo de remuneração, mas 
não obteve resposta.

Cássio Cunha Lima quer que ANS limite reajuste de 
planos de saúde coletivos.
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