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BOLSAS
O Ibovespa: -0,22% Pontos: 
88.846,48 Máxima de -0,12% 
: 88.933 pontos Mínima de 
-2,26% : 87.025 pontos Volu-
me: R$ 13,7 bilhões Variação 
em 2018: 16,29% Variação no 
mês: -0,73% Dow Jones: -1,29% 
(às 18h28) Pontos: 24.705,20 
Nasdaq: -0,5% (às 18h28) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8801 Venda: R$ 3,8806 
Variação: +0,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,97 Venda: R$ 4,07 
Variação: +0,33% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9172 Venda: R$ 
3,9178 Variação: +1,6% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,8570 
Venda: R$ 4,0300 Variação: 
+0,32% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.243,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,08% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: +0,65%

Cotação: R$ 3,8825 Variação: 
+0,26% - Euro (às 18h28) Compra: 
US$ 1,1374 Venda: US$ 1,1375 
Variação: +0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4170 Venda: R$ 
4,4190 Variação: +0,71% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3570 Ven-
da: R$ 4,6070 Variação: +0,81%

tos: 7.122,73 Ibovespa Futuro: 
-0,24% Pontos: 88.890 Máxima 
(pontos): 88.980 Mínima (pon-
tos): 87.045 Global 40 Cotação: 
820,202 centavos de dólar Va-
riação: -1,01%

“A cada 15 anos, o 
Brasil se esquece 
do que aconteceu 
nos últimos 15 
anos”.
Ivan Lessa (1935/2012)
Escritor brasileiro

Doze pesquisadores bra-
sileiros estão entre os 
cientistas mais infl uen-

tes do mundo em suas respec-
tivas áreas de conhecimento. 
A lista, produzida anualmente 
pela empresa de consultoria 
Clarivate Analytics desde 2014, 
considera o número de citações 
por artigos publicados em um 
período de dez anos. Os selecio-
nados pertencem ao grupo de 
1% de pesquisadores que man-
tiveram as mais altas médias de 
citações durante o período. Ao 
todo, foram selecionados cerca 
de 6 mil pesquisadores, em 21 
áreas do conhecimento, além 
de campos transversais.

O pesquisador Paulo Edu-
ardo Artaxo Netto, da USP, é 

Doze pesquisadores 
brasileiros estão entre os 
mais infl uentes do mundo

o brasileiro que mais aparece 
na lista. Ele foi mencionado em 
2014, 2015 e 2018. Professor 
do Instituto de Física, Artaxo 
atua em áreas como mudanças 
climáticas globais, meio ambien-
te na Amazônia e poluição do 
ar urbana. “As pesquisas que 
nós temos feito na Amazônia 
têm trazido implicações para 
o desenvolvimento de políticas 
públicas”, disse.

Os Estados Unidos são o país 
com maior número de pesqui-
sadores mencionados, 2.639 ao 
todo; em seguida aparece o Reino 
Unido, com 546; e em terceiro 
lugar a China, com 482. 

A USP é a instituição brasileira 
com maior número de brasileiros 
mencionados na lista, um total de 

quatro. Além de Artaxo, fazem 
parte do ranking Paulo Andra-
de Lotufo e Guilherme Vanoni 
Polanczyk, da Faculdade de 
Medicina (FM); e Carlos Augusto 
Monteiro, da Faculdade de Saú-
de Pública (FSP). Os demais são: 
Alvaro Avezum (Instituto Dante 
Pazzanese), Luísa Gigante Car-
valheiro (Universidade Federal 
de Goiás), Adriano Gomes da 
Cruz (Instituto Federal do Rio), 
Daniel Granato (Universidade de 
Ponta Grossa), Miriam Dupas 
Hubinger (Unicamp), Renata 
Valeriano Tonon (Embrapa), 
Ana Maria Baptista Menezes e 
Cesar Gomes Victora (Univer-
sidade de Pelotas).

Entre as áreas de conhe-
cimento desenvolvidas pelos 

A USP é a instituição brasileira com maior número de brasileiros mencionados na lista,

um total de quatro.

pesquisadores brasileiros estão 
ciências agrárias, meio ambiente, 
geociência, medicina e ciências 
sociais, além de áreas transver-
sais. A pesquisadora Miriam Hu-

binger, da FEA/Unicamp, teve, 
entre os trabalhos mais citados, 
as pesquisas desenvolvidas com 
a polpa de açaí. Os pesquisado-
res consideram promissora a 

inclusão de brasileiros na lista, 
mas chamam atenção para a 
necessidade de investimento 
continuado em ciência e tec-
nologia (ABr).

A movimentação de cargas 
no Porto de Santos, o maior 
do país, cresceu 1,5% de ja-
neiro a outubro de 2018, em 
relação ao mesmo período no 
ano passado, alcançando 110,6 
milhões de toneladas. Foram 
4.026 atracações de navios. 
Os dados foram divulgados 
pela Codesp. O número de 
contêineres aumentou 8,8%, 
atingindo 3,5 milhões TEU 
(medida padrão equivalente 
a um contêiner de 20 pés). 
O total de embarques foi de 
78,98 milhões de toneladas, 
uma diminuição de 0,5% em 
relação ao ano passado. 

Entre os produtos embarca-

dos, a soja (grãos e farelos) foi 
a campeã, com 24,98 milhões 
de toneladas, alta de 20,8%. 
O segundo lugar fi cou com o 
açúcar, com a marca de 12,89 
milhões de toneladas, resulta-
do 27,5% menor. Na terceira 
posição, está o milho com 8,37 
milhões de toneladas, queda 
de 21,2%. Celulose teve 3,76 
milhões de toneladas embar-
cadas, crescimento de 56,1%. 
Sucos cítricos registraram 1,92 
milhões, subindo 13,6%.

No fl uxo de desembarques, 
foram 31,67 milhões de tone-
ladas, crescimento de 6,7% em 
relação a 2017, marca recorde 
no Porto de Santos (ABr).

De janeiro a outubro, foram 4.026 atracações de navios.

A comercialização de veículos 
novos atingiu neste ano o melhor 
desempenho desde 2015, com-
pensando de certa forma o fraco 
desempenho das exportações no 
setor. De janeiro a novembro, 
foram licenciados 2,3 milhões 
de unidades ante 2,2 milhões, 
em 2017, com alta de 15%. Essa 
taxa superou a meta do setor, que 
era crescer 13,7%. “Fomos sur-
preendidos por esse resultado e 
estamos vendo um consumidor 
interessado em comprar e con-
dições favoráveis aos negócios, 
já que temos oferta de crédito e 
baixa inadimplência”, afi rmou o 
presidente da Anfavea, Antonio 
Megale.

A crise na Argentina, para 
onde seguem 70% das enco-
mendas externas, contribuiu 
para que as exportações fe-
chem o ano abaixo da meta 
inicial de vendas, que era de 
700 mil – a previsão é de 650 
mil unidades comercializadas. 

Venda de carros novos teve o 

melhor resultado desde 2015.

Mercosul e UE 
retomaram negociação 

Ministros das Relações Ex-
teriores de países que formam 
o Mercosul anunciaram ontem 
(6) que haverá uma nova rodada 
de negociações entre o bloco e 
a União Europeia para tratar 
de um possível acordo de livre 
comércio. A reunião será em 
Montevidéu na próxima semana. 

O chanceler uruguaio, Rodolfo 
Nóvoa, disse que a expectativa 
é que as negociações sejam 
concluídas até março de 2019. O 
prazo, segundo ele, corresponde 
a uma “janela de oportunidade” 
antes das mudanças previstas 
no Parlamento Europeu. 

O Mercosul e a UE discutem, 
desde 1999, um amplo acordo 
de associação, incluindo o tra-
tado de livre comércio, embora 
as negociações tenham fi cado 
completamente estagnadas 
entre 2004 e 2010 e só tenham 
sido retomadas em 2016. Há di-
vergências em pontos referen-
tes à indústria automobilística 
e ao acesso aos mercados de 
produtos como a carne bovina, 
o açúcar e os produtos lácteos.
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O presidente do BNDES, 
Dyogo Oliveira, disse que a 
instituição tem condição de 
superar em 2019, o volume de 
desembolsos de R$ 70 bilhões 
previsto para este ano, mas 
aposta no crescimento do 
mercado privado no fi nancia-
mento de investimentos. De 
acordo com ele, o mercado de 
capitais está se desenvolvendo 
muito rapidamente, há recur-
sos signifi cativos disponíveis 
atualmente e com a retomada 
do nível da economia isso deve 
se intensifi car.

Oliveira disse que é preciso 
melhorar o ambiente para o 
investimento. “Melhorar a segu-
rança jurídica, melhorar a quali-
dade da regulação, a modelagem 
dos projetos. Há uma série de 
coisas que precisam ser feitas 
neste ambiente para melhorar 
os investimentos, mas não há 

A advogada Damares Alves 
assumirá o Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos. O 
nome foi anunciado ontem (6) 
pelo ministro extraordinário 
da transição, Onyx Lorenzoni. 
Assessora do senador Magno 
Malta (PR-ES), Damares co-
mandará a pasta que será criada 
no governo de Jair Bolsonaro, a 
partir de janeiro. 

O novo ministério também 
vai agregar ainda a Funai, 
responsável pela demarcação 
de terras indígenas e políticas 
voltadas para esses povos.

Segundo Onyx, o presidente 
eleito continua refl etindo sobre 
a escolha para o Ministério do 
Meio Ambiente, a última pasta 
a ter o titular defi nido.

Damares afirmou que terá 
como prioridade as políticas pú-
blicas para mulheres. O objetivo 
é avançar nas metas que ainda 
não foram alcançadas e propôs 
um pacto nacional pela infância. 
A prioridade será para a “mulher 
ribeirinha, a mulher pescadora, 
a mulher catadora de siri, a que-
bradora de coco. Na questão da 
infância, vamos dar uma atenção 
especial, porque está vindo para 
a pasta também a Secretaria da 

Advogada Damares Alves 

assumirá o novo ministério.
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Poupança supera saques
A caderneta de poupança fechou 

novembro com depósitos líquidos 
de R$ 684,548 milhões, informou o 
Banco Central. O valor refl ete o mon-
tante de recursos que os brasileiros 
depositaram na caderneta, já des-
contados os saques no período. No 
mês passado, os aportes somaram R$ 
193,318 bilhões, enquanto os saques 
atingiram R$ 192,633 bilhões. O total 
de recursos depositados na poupança 
chega hoje a R$ 779,807 bilhões.

São Paulo - O mercado de car-
tões no Brasil vai acelerar seu 
ritmo de expansão no próximo 
ano e tem potencial para alcan-
çar a marca de R$ 2 trilhões, 
de acordo com o presidente da 
Mastercard, João Pedro Paro 
Neto. Para o próximo ano, o 
executivo acredita que a taxa 
de expansão do segmento deve 
fi car entre 16% e 17%.

“Fechamos o ano melhor do 
que iniciamos. Avançamos em 
relação à substituição do di-
nheiro pelo cartão. Teremos um 
volume fi nanceiro de cerca de 
R$ 1,6 trilhão e devemos chegar 
aos R$ 2 trilhões no ano que 
vem”, projetou o presidente 
da Mastercard. 

No acumulado do ano, entre 
janeiro e setembro, o uso dos 
cartões chegou a R$ 1,11 tri-
lhão, com crescimento de 14% 
em relação ao mesmo intervalo 
de 2017, conforme dados mais 
recentes da Abecs. A entidade 
espera que o valor transacio-
nado supere a casa do R$ 1,5 
trilhão em 2018.

O presidente da Mastercard 
afi rmou que o segmento con-
seguiu crescer com segurança, 
investiu em tecnologia a partir 
de métodos alternativos de pa-
gamento como por aproxima-

João Pedro Paro Neto, 

presidente da MasterCard.
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Marcos Santos/USP Imagens

Vendas internas de veículos 
novos têm melhor resultado

Isso ocorreu também com 
o mercado doméstico, onde 
houve baixa de 9,3%, somando 
o escoamento de 230,9 mil uni-
dades. O presidente da Anfavea 
considerou pontuais os resul-
tados do mês, lembrando que 
novembro teve dois dias úteis 
a menos. Megale acrescentou 
que, enquanto não ocorre a re-
tomada da economia argentina, 
as montadoras estão “fazendo 
um esforço” para explorar no-
vos mercados. 

Segundo Megale, o otimismo 
do setor está ancorado na ex-
pectativa de uma boa interlocu-
ção com a equipe do presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, e na exe-
cução do programa Rota 2030, 
que ele acredita ser defi nido 
até o fi nal deste ano para ser 
transformado de medida pro-
visória em lei, levando o setor 
a implementar mais efi ciência 
tecnológica e a se impor perante 
o mercado mundial (ABr).

No acumulado até novembro, 
o volume fi nanceiro alcançou 
US$ 13,8 bilhões, o que é 5,2% 
menos do que em igual período 
do ano passado. 

Entre novembro e outubro 
último, houve recuo de 1,4%. 

Porto de Santos: 110 
milhões de toneladas 

de carga em 2018

Criado o Ministério da 
Mulher, Família

e Direitos Humanos

Infância, e o objetivo é propor 
para a Nação um grande impacto 
pela infância, um pacto de ver-
dade pela infância”, disse.

A futura ministra negou que di-
fi culdades e controvérsias envol-
vendo a Funai serão problemas. 
“Funai não é problema neste 
governo, índio não é problema. O 
presidente só estava esperando 
o melhor lugar para colocar a 
Funai. E nós entendemos que 
é o Ministério dos Direitos Hu-
manos, porque índio é gente, e 
índio precisa ser visto de uma 
forma como um todo. Índio não é 
só terra, índio também é gente”, 
afi rmou (ABr).

Mercado de cartões:
R$ 2 trilhões em 2019

ção, e, principalmente, reduziu 
a participação do dinheiro na 
economia brasileira. Segundo 
ele, o compromisso assumido 
do mercado junto ao Banco 
Central é de alcançar uma 
participação de 60% no País 
em cinco anos. 

Atualmente, é, conforme 
Paro Neto, de cerca de 35%. 
Era de 30% a 31% no ano pas-
sado. “Acho a meta factível. 
Se conseguimos alcançar será 
fantástico. Vamos pratica-
mente dobrar a penetração do 
setor de cartões da economia 
brasileira”, disse o presidente 
da MasterCard (AE).

BNDES pode superar em 2019 
investimentos feitos em 2018

falta de recursos no BNDES, 
no sistema fi nanceiro, nem na-
cional nem estrangeiro”, disse.

Dyogo Oliveira adiantou 
que há uma aceleração de 
desembolsos e aprovações de 
projetos. Em infraestrutura, 
por exemplo, já foi registrado 
um crescimento de 30% nas 
aprovações de projetos de 
janeiro até o fi nal de outubro, 
na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. 

“Estamos trabalhando com 
a perspectiva de fechar o ano 
com R$ 70 bilhões, ou um pouco 
acima, de desembolsos, que 
seria mais ou menos a manu-
tenção do patamar do ano pas-
sado”, disse. Oliveira estimou 
que economia brasileira vai 
acelerar fortemente no ano que 
vem em virtude de uma série 
de incertezas que ocorrem ao 
longo de 2018 (ABr).
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O Brasil nem foi 

notado no encontro 

internacional. Tudo 

girou em  torno das 

potências mundiais. 

Os quatro grandes 

compareceram para 

dizer o que queriam e os 

demais fi zeram papel de 

coadjuvantes.

O presidente dos Estados 
Unidos era esperado 
com grande ansiedade, 

afi nal era a primeira potência 
do mundo e ele era conhecido 
pelas declarações que fazia 
sobre os destinos da humani-
dade  e que eram reproduzidos 
pela mídia mundial. Era, sem 
dúvida, uma liderança forte e 
por isso os trabalhos no en-
contro internacional deveriam 
ter forte dose de defesa dos 
interesses dos Estados Unidos. 

Sua chegada na sede da 
conferência foi amplamente 
noticiada e sua foto divulgada 
mundialmente. Não se sabia 
exatamente qual era a pauta 
do encontro, uns diziam que 
era a busca da paz, outros de 
acordos comerciais com outras 
potências, outros ainda um 
mero exibicionismo das nações 
mais fortes e ricas. A verdade é 
que os assessores não tiveram 
tempo sufi ciente para formular 
minutas de acordos para que 
os chefes de estado assinas-
sem em cerimonias cheias de 
pomba e circunstância.  

O fato é que a reunião esta-
va agendada e os líderes dos 
quatro grandes confi rmados. 
O que iria sair dali  ninguém 
se arriscava a prognosticar. As 
negociações entre as potencias 
aliadas e rivais começaram no 
Ministério dos Negócios onde 
as nações estavam representa-
das pelos chefes de estado ou 
delegados. As reuniões eram 
extremamente complexas e 
as negociações conduzidas 
através de encontros periódi-
cos. Alguns chefes de estado 
queriam terminar o mais rá-
pido possível a conferência e 
voltar para casa onde outros 
problemas internos e externos 
os aquardavam. 

Era o caso da Itália com 
movimentos sociais e reicin-
dicatórios violentos. Assim os 
encontros progrediram com 
os cinco grandes dando as 

cartas, Japão, Itália, França, 
Grã-Bretanha e Estados Uni-
dos. A participação brasileira 
estava relagada a um segundo 
plano e tanto a Inglaterra como 
a França não concordavam 
com a participação do Brasil 
nas conferências preliminares 
e aceitavam apenas sua partici-
pação limitada na conferência 
plenária, já que  a colaboração 
brasileira era considera muito 
pequena. 

O presidente do Brasil che-
fi ou a delegação brasileira, 
mas procurou voltar o mais 
rápido possível. Ele também 
tinha que cuidar da república 
sacudida pela disputa entre as 
oligarquias regionais. A atmos-
fera política, para variar, era 
irrespirável. Era um período 
de transição presidencial no 
Brasil, quando tudo fi cava às 
avessas. Epitácio Pessoa foi 
eleito presidente mesmo sem 
estar no Brasil, uma vez que 
era o chefe da delegação que 
redigiu o tratado de Versalhes, 
que pos fi m a primeira guerra 
mundial. 

Pelo menos foi contabilizada 
uma vitória tupiniquim. Todos 
os navios alemães ancorados 
em portos brasileiros foram 
confi scados e depois de árdua 
polêmica na França, os navios 
foram considerados nacionais 
e incorporados na frota do 
Lloyd Brasileiro. Quase saímos 
de Versalhes apenas com um 
presidente eleito à distância. 
Pode parecer inusitado, uma 
político ser eleito para o 
cargo mais alto da república 
sem fazer campanha pessoal 
e enfrentando um adversário 
da altura política e moral de 
Rui Barbosa.

Mas na república velha tudo 
era possível. Epitácio foi o 
sucessor do vice presidente 
da república Delfi m Moreira, 
que assumiu o cargo com a 
morte de Rodrigues Alves. A 
conferência de Versalhes foi 
um desastre político e diplo-
mático e uma das responsáveis 
pelas disputas que se seguiram 
e jogaram novamente o  mundo 
em um confl ito mundial. 

Para o Brasil, além dos na-
vios, sobraram a novidade de 
uma eleição não ocorrer na 
data tradicional e  com um elei-
to fora do território brasileiro.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
App mostra cotação e conversão de 
criptomoedas em tempo real
@AEm um mundo cada vez mais tecnológico é necessário que as 

empresas se adaptem aos novos tempos. A PorQueNão?, que 
pensa e executa inovação em produtos e serviços digitais para as 
mais variadas marcas, desenvolveu o Crypto Revenge, aplicativo de 
conversão e cotação de criptomoedas em tempo real para os inves-
tidores da modalidade. Uma criptomoeda é uma moeda virtual que 
usa a criptografi a e a tecnologia chamada de blockchain para garantir 
o funcionamento descentralizado de negociações pela internet. Com 
o Crypto Revenge o usuário pode acompanhar sua moeda virtual 
favorita com dados como valor de mercado e sua variação de preço 
nas últimas 24 horas. O aplicativo está disponível nas versões para 
Android e IOS e utiliza como fonte a API do CoinMarketCap (https://
porquenao.github.io/crypto-revenge/).

Plataforma reúne informações para alertar 
sobre Diabetes tipo 2
@O Projeto BOM DIA – um dia de cada vez, e cada dia melhor!, 

realizado pela Servier do Brasil com o apoio da ADJ Diabetes 
Brasil e da Associação Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD), 
foi criado com o objetivo de ser mais uma fonte de informações para 
aumentar tanto o conhecimento sobre o Diabetes mellitus tipo 2, como 
o diagnóstico precoce da doença, além do crescimento da adesão ao 
tratamento. Por meio do site www.projetobomdia.com.br, é possível 
encontrar informações que abordam, de maneira clara e objetiva, dicas 
para a comunidade como a visão geral da doença, riscos, tratamento 
e prevenção; para o paciente, com orientações sobre medicamentos, 
dietas, dicas de uma alimentação ideal e saudável.

Uma verdadeira revolução está 
acontecendo no RH

A tecnologia está há alguns anos 
transformando a forma com que 
as empresas se relacionam com 

seus funcionários. Agora, o que vemos é 
um caminho sem volta rumo ao digital. 
Inteligência artifi cial, ferramentas de 
analytics, mobilidade, games, dentre 
outras soluções inovadoras e estratégicas 
já ajudam empresas a resolverem seus 
problemas de gestão de pessoas.

A tendência é mundial e a expectativa 
é que os investimentos em serviços para 
análise e utilização de dados nas organi-
zações saltem dos US$ 49 milhões do ano 
passado para US$ 104 bilhões nos próxi-
mos oito anos, de acordo com pesquisa 
da consultoria global Frost & Sullivan.

O vice-presidente da LG lugar de 
gente, empresa-líder em soluções de 
tecnologia para RH, Felipe Azevedo, 
explica que as ferramentas baseadas em 
Inteligência Artifi cial, Machine Learning 

A nova cara do RH: tecnologias mudam a forma com que 
empresas e funcionários se relacionam

mente, no autoatendimento que permite, 
por exemplo, a marcação de ponto e a 
solicitação de férias pelo celular. Além 
disso, a Inteligência Artifi cial possibilita 
que pedidos específi cos dos colaborado-
res sejam feitos via WhatsApp, utilizando 
recurso de chatbot, em que o funcioná-
rio fala diretamente com um robô que 
responde e dá andamento à demanda: 
tudo integrado com as outras soluções 
de tecnologia para RH.

Segundo Marcello Porto, diretor de RH 
da LG lugar de gente, o movimento das 
empresas de investirem em mobilidade, 
ganhará cada vez mais força no Brasil. “Eu 
acredito que o futuro do RH é ser cada 
dia mais mobile, a começar pela atração 
de talentos. Hoje, as empresas já têm à 
sua disposição aplicativos que contam 
com games, entrevistas por vídeo e re-
crutamento via redes sociais, facilitando 
a busca e o cadastro de vagas e, muitas 
vezes, possibilitando a participação em 
processos seletivos, que não precisam 
mais ser conduzidos presencialmente”, 
afi rma Porto.

e People Analytics reduzem as decisões 
subjetivas, que podem representar um 
risco para o negócio. Com foco em uma 
solução completa, a LG desenvolveu a 
Suíte Gen.te, um conjunto de produtos 
em nuvem que auxilia o RH em todo 
o ciclo do colaborador na empresa, do 
recrutamento à sucessão.

“Essas tecnologias também vão dar 
mais agilidade à gestão de pessoas, prin-
cipalmente, no que tange à entrega de 
análises e insights que podem impactar 
os rumos do negócio através de melhores 
decisões sobre pessoas”, diz. “Além disso, 
vão fechar alguns postos de trabalho e 
criar muitos outros, que exigirão conhe-
cimento e competências diferenciadas, 
tanto do RH quanto dos demais líderes e 
colaboradores”, completa Felipe.

A mobilidade, cada vez mais presente 
na rotina das pessoas, deverá se apro-
ximar ainda mais do RH. Por meio dos 
aplicativos móveis, as empresas geram 
uma experiência mais agradável e dinâ-
mica para os colaboradores. A tendência 
é que as companhias foquem, principal-

Duterte encoraja matar 
bispos católicos das 
Filipinas

O presidente das Filipinas, Ro-
drigo Duterte, atacou de novo os 
bispos católicos ao afi rmar que eles 
“são inúteis” e encorajou matá-los, 
em um país onde 85% da população 
é católica. “Os bispos de vocês, 
matem-nos. Esses bastardos não 
servem para nada. A única coisa 
que sabem fazer é criticar”, disse na 
quarta-feira (6) à noite o presidente 
em discurso em Manila, cuja trans-
crição foi divulgada ontem (7) pelo 
escritório presidencial.

Em um ato posterior, o presidente 
afi rmou que a Igreja Católica é a 
instituição “mais hipócrita do mun-
do” e garantiu que 90% dos seus 
sacerdotes são gays. A Conferência 
dos Bispos Católicos das Filipinas re-
cusou responder aos comentários de 
Duterte: “Não queremos acrescentar 
mais lenha à fogueira. Qualquer co-
mentário só exageraria o assunto”, 
escreveu hoje em comunicado o 
porta-voz da conferência episcopal, 
Jerome Seciliano.

O porta-voz da Presidência, Salva-
dor Panelo, defendeu que as palavras 
de Duterte não devem ser entendidas 
como algo literal, mas usou a “hipér-
bole” para conseguir um “efeito mais 
dramático” nos seus comentários. Há 
apenas duas semanas, o presidente 
insultou de novo bispos e sacerdotes 
católicos, com os quais trava uma 
batalha verbal há mais de um ano, 
ao declarar aos fi lipinos que não 
deveriam ir à igreja para “pagarem 
de idiotas” (Agência EFE).

No Barômetro Político Es-
tadão-Ipsos, realizado 
em outubro, Bolsonaro 

era aprovado por 44% dos en-
trevistados. Na última edição, 
com entrevistas coletadas em 
novembro, o porcentual subiu 
para 61%. A desaprovação caiu 
de 52% para 30% no mesmo 
período.

Quem também passou a ser 
mais aprovado é Sérgio Moro. O 
ex-juiz federal aceitou o cargo 
de ministro da Justiça no gover-
no Bolsonaro. De outubro para 
novembro, a avaliação positiva 
de Moro cresceu de 42% para 
59%. No mesmo período, a de-
saprovação ao ex-juiz federal da 
lava Jato caiu de 44% para 31%.

“A melhora da imagem do 
presidente eleito e do agora 
Ministro Sergio Moro se dá pela 
natural retomada de otimismo 
com o resultado das eleições 
e pela nomeação do próprio 
Moro, ícone da agenda anti-
corrupção tão verbalizada por 

A melhora da imagem se dá pela natural retomada de otimismo com o resultado das eleições.
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O astronauta Marcos Pon-
tes, indicado para o Ministério 
da Ciência e Tecnologia, disse 
ontem (6) que pretende recu-
perar o prestígio da ciência e 
tecnologia neste momento de 
transição e ao longo do ano 
que vem, para aumentar os 
recursos do setor durante o 
governo de Jair Bolsonaro. Ele 
se reuniu ontem com repre-
sentantes de várias entidades 
para iniciar “contato direto 
entre as pessoas que estão 
no dia a dia da ciência com 
as estruturas políticas”. En-
tre os participantes estavam 
representantes da Academia 
Brasileira de Ciências e da 
SBPC.

De acordo com o futuro 
ministro, esse contato com 
os representantes do setor é 
extremamente valioso para 
que a nova pasta trabalhe de 
forma consensual. A missão do 
ministério, segundo Pontes, 
é produzir conhecimento e 
riquezas para o país, para o 
desenvolvimento de novas 
empresas e startups, e a me-

Aumentou a aprovação a 
Jair Bolsonaro, aponta Ipsos
Após o fi m do segundo turno, a avaliação positiva à atuação do presidente eleito, Jair Bolsonaro, cresceu 
17 pontos percentuais

Bolsonaro e um dos fatores 
decisivos nas últimas eleições”, 
diz Danilo Cersosimo, diretor 
da Ipsos Public Affairs.

Com o fi m da corrida presi-
dencial, a aprovação a Fernan-
do Haddad (PT), que era de 
40% no mês da eleição, caiu 

para 31%. A avaliação a outros 
políticos tradicionais que foram 
candidatos à presidência no 
último pleito também variou 
negativamente no mesmo pe-
ríodo. A desaprovação a Ciro 
Gomes foi de 62% para 65%; 
Geraldo Alckmin, de 70% para 

74%; Marina Silva, de 73% para 
74%. A Ipsos entrevistou 1.200 
pessoas de 3 a 14 de novembro, 
em 72 cidades brasileiras das 
cinco regiões do país. A mar-
gem de erro da pesquisa é de 
três pontos percentuais (Ipsos 
Brasil).

Astronauta Marcos Pontes 
quer elevar prestígio da C&T

tes, serão desenvolvidos 
projetos para inserir ciência 
e tecnologia no ensino funda-
mental e médio, para motivar 
jovens para as carreiras da 
área. Havia uma discussão 
para se transferir a gestão do 
ensino superior, mas Pontes 
confi rmou que permanecerá 
no MEC. O CNPQ e a Capes 
também continuam em pastas 
separadas, respectivamente 
na Ciência e Tecnologia e 
Educação.

A estrutura e os secretários 
que vão compor o ministério 
ainda estão sendo defi nidos. 
Os Correios continuam subor-
dinados à pasta e, de acordo 
com Pontes, a privatização 
da empresa ainda não está na 
pauta de discussão. O astro-
nauta disse que assim como o 
Acordo de Paris, de combate 
às mudanças climáticas, ou-
tros acordos internacionais 
serão estudados e levados ao 
conhecimento de Bolsonaro 
para que tome as decisões 
sobre a participação do Brasil 
nessas instâncias (ABr).

lhoria de produtos e serviços 
para a população. Para isso, 
ele explicou que a relação com 
outros ministérios é primordial, 
como é com o MEC.

De acordo com Marcos Pon-
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Astronauta Marcos Pontes



Embalagem no 
e-commerce pode 

defi nir próxima compra
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A - Assessor Parlamentar
Cerca de 20 parlamentares, entre vereadores, deputados federais, es-
taduais e distritais eleitos pelo Novo, começaram um processo seletivo. 
A ideia é que haja uma seleção ampla, em escala nacional, em busca de 
profi ssionais que estejam alinhados com a renovação do quadro político de 
2019. As vagas são para postos como assessor(a) parlamentar, assessor(a) 
de comunicação e assistente administrativo(a), em pelo menos 5 cidades 
brasileiras. Os requisitos básicos para preenchimento das vagas incluem: 
vontade de atuar na área pública, habilidade para alcançar resultados 
trabalhando em equipe e ser “fi cha limpa”. Mais informações e link para 
ter acesso às vagas: (http://oportunidades.novo.org.br/).

B - Material Escolar
A Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto, de autoria do deputado 
André Soares (DC), que determina que o sistema de ensino privado divulgue 
a lista de material escolar 5 meses antes do início das aulas. Conforme a 
proposta, os pais e responsáveis pela compra do material escolar terão mais 
tempo para pesquisar os preços dos produtos. De acordo com a Fundação 
Procon-SP, esses itens fi cam até 457% mais caros em determinados locais. 
O parlamentar ressalta que a proposta veio para diminuir abusos. As insti-
tuições privadas de ensino disponibilizarão a lista de material escolar até o 
dia 1º de setembro do ano anterior àquele em que será utilizado. O projeto 
aguarda sanção ou veto do Governador do Estado de São Paulo.

C - Bebês da Virada
 A Icatu Seguros tradicionalmente aproveita o Réveillon e a chegada 
dos primeiros bebês do novo ano para presenteá-los com planos de 
previdência privada. A ação “Bebês da Virada” já benefi ciou mais de 
cem famílias. A campanha é simples: bebês que nascerem no Brasil, de 
parto normal, entre 0h e 2h do dia 1º de janeiro de 2019 vão receber, 
gratuitamente, um plano de Previdência com R$ 2019 investidos. Sem 
sorteio e sem a necessidade de cadastro prévio, para participar, a família 
deve entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar a documentação 
solicitada. Caso o pai ou a mãe do bebê já seja cliente Icatu Seguros, a 
família recebe o prêmio em dobro, ou seja, R$ 4038.

D - Talentos Agrícolas
A Bayer anuncia que já estão abertas as inscrições para a quarta edição 

do Youth AgVocate Summit. Para se candidatar, jovens de qualquer 
formação, com idades entre 18 a 25 anos e que tenham paixão por de-
fender segmentos de alimentos e agricultura, devem enviar um vídeo em 
que compartilhem suas ideias para combater a insegurança alimentar 
no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
Os candidatos são incentivados a pensar em como podem “traçar um 
caminho” para que jovens sejam criadores de mudanças na implemen-
tação dos ODS e tenham impacto individual, de maneiras grandes e 
pequenas, na segurança alimentar. Diretrizes e inscrições em: (http://
youthagsummit.com/home/).

E - Feiras e Eventos
Muito mais interação entre as marcas. Está é uma das propostas do 
14° ESFE (Encontro do Setor de Feiras e Eventos), que acontece no 
dia 26 de fevereiro de 2019, no Jockey Club de São Paulo. Com nova 
dinâmica e formato, objetiva transformar a indústria de reuniões, feiras 
e eventos no Brasil. Isso porque o mercado mudou e é preciso se adaptar 
para atender o novo perfi l de público, cada vez mais conectado. Com 
a presença das principais lideranças do setor M.I.C.E (sigla em inglês 
para Encontros, Incentivos, Conferências e Exibições), as inscrições 
para o evento já estão abertas e podem ser realizadas no site do evento: 
(www.esfe.com.br). 

F - Ofi cina de Pais e Mães
Em três anos, ao menos 9.048 pessoas concluíram a versão on-line da 
Ofi cina de Pais e Mães ofertada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
O curso foca casais em divórcio, sobretudo quando há fi lhos. O intuito é 
ajudá-los a entender efeitos da separação e superar difi culdades geradas 
pela mudança. Qualquer um pode se matricular, após registro na página, 
e, ao término, receber declaração de conclusão. Voltado a iniciantes, o 
processo é autoinstrucional — sem tutor. O ambiente dispõe de textos, 
vídeos e conteúdos interativos, além de fórum. Os detalhes sobre o curso 
podem ser acessados em: (http://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/
cursos-abertos?view=course&id=18)

G - Conectividade em Internet 
Acontece na quarta-feira (12), a partir das 8h30, no auditório do Ma-
ckGraphe (Rua da Consolação, 930), o Seminário Conectividade e IOT 
que discutirá as diferentes ferramentas para conectividade em IoT 

(LORA, SIGFOX e WIFI) e o advento da tecnologia 5G, bem como sua 
aplicação nas áreas de agricultura, cidades/mobilidade, indústria e saúde. 
É promovido pela IOT Brasil, com apoio da Faculdade de Computação 
e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e busca o 
desenvolvimento técnico e econômico do país através da promoção da 
Internet das Coisas. É destinado aos alunos, profi ssionais, professores e 
pesquisadores que atuam direta ou indiretamente no segmento e áreas 
correlatas. Inscrições: (www.iotbrasil.org.br). 

H - Suprimentos e Compras
Agilizar o processo de suprimentos (procurement), abastecendo as 
necessidades dos usuários é o desafi o do profi ssional de compras atu-
almente. O curso do Grupo IMAM, ‘Gerenciamento de Suprimentos e 
Compras’,desenvolve junto com o participante um modelo de gestão 
que lhe possibilite avaliar seu sistema administrativo de suprimentos, 
visando capacitá-lo para diagnosticar e gerenciar todo o processo de 
tomada de decisão no seu dia-a-dia. Além das competências técnicas, 
também serão abordadas as atitudes e habilidades que o profi ssional 
requer para responder com agilidade e efi cácia às expectativas de seus 
usuários. O evento acontece nos próximos dias 10 e 11, as 8h00 às 18h00. 
Mais informações: (www.imam.com.br).  

I - Programa de Trainee 
A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a 
indústria e saúde, está com inscrições abertas para o seu Programa de 
Trainee 2019, denominado Allex – Air Liquide Leading EXcellence. Po-
dem participar estudantes dos cursos de Engenharia Química, Elétrica, 
Mecânica, de Produção ou Biomédica, com conclusão entre dezembro 
de 2016 e dezembro de 2018. O programa possui duração de dois anos 
e objetiva proporcionar oportunidades de desenvolvimento integral 
para o trainee, a partir de uma ampla compreensão sobre as atividades 
do grupo. As inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro, pelo site da 
Air Liquide (www.airliquide.com.br), no menu Carreiras; ou direto pelo 
link: (http://bit.ly/traineeALB2019). 

J - Tecnologia Blockchain
As transações imobiliárias vão ganhar uma nova dimensão com a chegada 
da criptomoeda Leaxcoin, projeto desenvolvido especialmente para esse 
mercado. É uma moeda global descentralizada que adota a tecnologia 
blockchain da Ethereum, líder na evolução do contrato inteligente. Ela 
mobiliza uma comunidade internacional de especialistas imobiliários e 
desenvolvedores experientes, que trabalham na criação de ferramentas 
capazes de conectar todos os agentes envolvidos em uma negociação 
imobiliária, dos negociadores aos cartórios de registro. O objetivo é 
oferecer um ambiente tecnológico seguro e efi ciente com potencial 
para revolucionar as operações de compra, venda, locação, lançamento 
e registro de imóveis. Saiba mais em: (https://www.btc-banco.com/).

A - Assessor Parlamentar
Cerca de 20 parlamentares, entre vereadores, deputados federais, es-

do Youth AgVocate Summit. Para se candidatar, jovens de qualquer 
formação, com idades entre 18 a 25 anos e que tenham paixão por de-
fender segmentos de alimentos e agricultura devem enviar um vídeo em

Caixas precárias 

ou amarrotadas 

decepcionam o 

consumidor e depreciam 

a marca do produto
 

Na empolgação pelo 
recebimento de um pro-
duto comprado on-line, 

existe um elemento que tem 
grande impacto na experiência 
de compra. É a embalagem, 
presente em cerca de 80% 
dos produtos vendidos, e sua 
participação na satisfação do 
consumidor ocorre de diferen-
tes maneiras.

Se o produto é comprado 
numa loja física e exposto lado 
a lado com seus concorrentes, 
a participação da embalagem 
tem caráter decisivo, pois 
a embalagem é um item de 
grande relevância no processo 
de escolha num autosserviço. 
Mas, se o produto é vendido 
pela internet e remetido para 
a casa do consumidor, o papel 
da embalagem muda. 

É a embalagem que irá dar 
o tom no momento do recebi-
mento, promovendo o primeiro 
contato e iniciando a experiên-
cia física do consumidor com 
o produto. Nesse momento, a 
embalagem não pode decep-
cionar. Sua missão é promover 
um fi nal feliz para o processo 
de escolha, pois, quando não 
sai com o produto em mãos 
no momento da compra, o 
consumidor vive um período 
de expectativa que torna ain-
da mais importante e crítico 
o momento do recebimento.

É uma pena quando a emba-
lagem de e-commerce decep-
ciona no momento da entrega. 
Sua precariedade pode con-

trastar dramaticamente com 
o colorido glamuroso dos sites 
de compra. Embalagens danifi -
cadas, amarrotadas, sem forma 
defi nida, entregues em sacos 
pretos e caixas genéricas, ou 
feitas com matéria-prima de 
baixa qualidade são muito 
comuns.

A maioria das empresas de 
vendas on-line ainda não se deu 
conta da importância preciosa 
do momento de contato com o 
consumidor por meio da em-
balagem, quando o produto é 
adquirido na internet. 

É uma chance única que não 
pode ser desperdiçada com 
embalagens decepcionantes, e 
mais: esse é o momento propí-
cio para iniciar o processo da 
próxima venda.

É impressionante como elas 
nem se lembram que podem in-
cluir na embalagem de entrega 
uma lâmina impressa com pro-
moções, descontos, sugestões 
e construção de marca, uma 
vez que na internet a empresa 
aparece ao lado de milhares de 
outras que disputam a atenção 
do consumidor. Dentro da casa 
dele, naquele momento, sua 
embalagem estará sozinha e 
terá toda a atenção da pessoa 
que a recebeu e irá manuseá-la.

Portanto, como muito bem 
defi niu Steve Jobs: “o ato de 
desembalar um produto é parte 
fundamental da experiência 
do consumidor”. Por isso as 
embalagens da Apple são tão 
bem projetadas e permanecem 
na casa do consumidor, que, na 
grande maioria das vezes, não 
tem coragem de descartá-las.

 
(*) - É consultor da Ibema 

Papelcartão. Designer, é professor 
do curso de pós-graduação em 

Engenharia de Embalagem do IMT 
Mauá (www.ibema.com.br).

Fábio Mestriner (*)

O ministro de Petróleo da 
Arábia Saudita, Khalid al Falih, 
declarou que considera “adequa-
do” um corte de 1 milhão de barris 
diários na produção de petróleo 
da Opep para evitar um excesso 
de oferta no primeiro semestre 
de 2019. “Queremos que seja um 
corte sufi ciente, mas não exces-
sivo” e que se distribua entre os 
membros “de forma equilibrada”, 
disse Falih à imprensa antes do 
início da 175ª conferência minis-
terial dos 15 membros da Opep.

De acordo com o ministro 
saudita, o objetivo é “equilibrar 
o mercado, mas não causar um 
choque”. A Arábia Saudita é 

Divulgados pelo Ibre/
FGV, os números mos-
tram que o indicador 

também apresentou tendência 
ascendente pela métrica de 
médias móveis trimestrais, 
com crescimento de 0,9 ponto 
em relação a outubro. Os nú-
meros divulgados ontem (6) 
pela FGV, no Rio de Janeiro, 
constataram queda de 1,3 ponto 
em novembro, indo o Indicador 
Coincidente de Desemprego 
(ICD) para 98,9 pontos. 

Assim forma, o indicador re-
tornou ao patamar de novembro 
do ano passado, após visitar a 
casa dos 100 pontos em outu-
bro. O ICD é um indicador com 
sinal semelhante ao da taxa de 
desemprego, ou seja, quanto 
menor o número, melhor o 
resultado. Na avaliação do 
economista da FGV, Fernando 
Holanda Barbosa, a queda no 
indicador em novembro refl ete 
a realidade vivida pelo país, que 
convive com um mercado de 
trabalho bastante difícil e uma 
taxa de desemprego elevada.

“O Indicador Coincidente 
de Desemprego permanece 
oscilando em torno de um 
mesmo patamar elevado ao 
longo do último ano. Isto in-
dica um mercado de trabalho 
bastante difícil, que caminha 
em linha com a elevada taxa de 

Após estabilidade em outu-
bro, o Índice de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
subiu 2,1% na comparação 
mensal, passando de 87,5 
pontos em outubro para 89,3 
pontos em novembro. Em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, houve um avan-
ço de 8,2%, quando o índice 
marcava 82,6 pontos. O ICF 
é apurado mensalmente pela 
FecomercioSP e varia de zero 
a 200 pontos.

Dos sete itens analisados, 
cinco obtiveram aumento e 
dois se mantiveram estáveis. O 
item Perspectiva de consumo 
foi o que registrou a maior 
elevação (4,4%), passando de 
88,8 pontos em outubro para 
92,7 pontos em novembro. A 
assessoria econômica da Enti-
dade ressalta que, mesmo com 
o bom resultado, o índice ainda 
está abaixo dos 100 pontos, ou 
seja, no grau de insatisfação, 

Indicador Antecedente de Emprego subiu 6,2 pontos em novembro e foi para 97,0.
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Houve uma melhora no ânimo do consumidor após as eleições.
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Indicador Antecedente de Emprego 
avança, após 8 quedas consecutivas

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 6,2 pontos em novembro e foi para 97,0 pontos, 
interrompendo uma sequência de oito quedas consecutivas

desemprego observada no país” 
disse. Para o economista, “uma 
queda mais signifi cativa do ICD 
somente deve ocorrer com uma 
melhora mais robusta do nível 
de atividade e das contratações 
no mercado de trabalho”.

Já a recuperação do Indicador 
Antecedente de Desemprego, 
que acontece após oito meses 
de quedas consecutivas, pode 
ser consequência de uma nova 
onda de otimismo na economia 
brasileira. Para Holanda Barbo-
sa Filho, o resultado positivo de 

novembro do Indicador Ante-
cedente do Emprego recupera 
parte das perdas ocorridas nos 
meses anteriores. “Após grande 
expectativa de melhora não 
realizada na economia, o índice 
começou a ceder a partir de 
fevereiro de 2018.

A recuperação do último 
mês pode indicar uma nova 
onda de otimismo na economia 
brasileira. No entanto, deve-
mos esperar novas observa-
ções para verifi car se teremos 
expectativas otimistas quanto 

à contratação no próximo 
ano”, afi rmou. O levantamen-
to da FGV aponta resultados 
positivos em todos os sete 
indicadores que compõem 
o Indicador Antecedente de 
Emprego, o que contribuiu 
positivamente para o aumento 
do índice, com destaque para o 
indicador que mede o emprego 
local futuro da Sondagem do 
Consumidor, que contribuiu 
majoritariamente para o au-
mento do indicador, ao variar 
19,1 pontos na margem (ABr).

A intenção de consumo das famílias 
voltou a subir

mistas quanto ao presente. O 
item Nível de consumo atual 
avançou 2,4% em relação 
a outubro e atingiu os 60,4 
pontos em novembro, ante 
os 59 pontos de outubro, 
mantendo um patamar de 
alta insatisfação. Contudo, 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, houve 
crescimento de 13,7%.

A Entidade avalia que houve 
uma melhora no ânimo do 
consumidor após as eleições. 
A tendência de curto prazo 
é positiva, mas essa euforia 
inicial deve que ser contida, 
porque os problemas estru-
turais ainda não foram solu-
cionados. O principal deles 
é a Reforma da Previdência, 
que, caso demore, levará a um 
colapso nas contas públicas, 
afastando investimentos e, por 
consequência, não gerando 
os empregos esperados (AI/
FecomercioSP).

uma vez que 38% ainda dizem 
que sua família e a população 
em geral tendem a consumir 
menos nos próximos meses. 

Há um ano, esse porcentual 
era de 42%.

De acordo com a Federação, 
os paulistanos estão menos oti-

Arábia Saudita defende corte 
de 1 milhão de barris diários

o maior produtor do grupo e, 
por isso, líder da organização. 
Falih também lembrou que em 
alguns países produtores existe 
uma “queda involuntária da 
produção”, que se somaria ao 
corte, em uma alusão a casos 
como o da Venezuela, onde o 
bombeamento desabou devido 
à crise econômica do país, ou 
o do Irã, afetado pelas sanções 
aplicadas pelos Estados Unidos.

O ministro indicou que a Opep 
adotará uma decisão para gerar 
“um equilíbrio entre a oferta e 
a demanda” após escutar to-
das as posições dos membros 
(Agência EFE).
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Trégua na guerra comercial 
EUA/China e renovação de 
compromissos com o clima 

Abriu-se também 

espaço para avanço 

das negociações para 

reforma da OMC

Com uma declaração fi nal 
incluindo temas sensí-
veis como clima e livre 

comércio assinada por todos os 
membros do G20, a reunião do 
grupo das vinte maiores eco-
nomias do mundo, realizada 
em Buenos Aires, pode ser 
avaliada como bem sucedida 
uma vez que as expectativas 
em seu início eram bastante 
pessimistas dadas as sérias 
divergências e disputas em 
temas cruciais para a ordem 
política e econômica mundial.

As difi culdades para o avan-
ço de negociações multilate-
rais que requerem a disposição 
para ceder em nome de um 
bem comum já podiam ser 
percebidas a começar pela 
situação da própria Argentina, 
anfi triã da reunião que ocorreu 
pela primeira vez num país da 
América Sul. O segundo maior 
país da região enfrenta uma 
grave crise econômica e políti-
ca com o governo de Maurício 
Macri tendo sua popularidade 
em acentuado declínio. 

Entre os presentes, outro 
governante em situação delica-
da era o presidente da França, 
Emmanuel Macron que viajou 
para Buenos Aires em meio 
a mais grave crise que seu 
governo enfrenta e que teve 
numa decisão de aumento do 
preço dos combustíveis para 
fi nanciar projetos de “transição 
ecológica” o estopim da crise.

Outro acontecimento nas 
vésperas da reunião de Buenos 
Aires que terminou por piorar o 
clima geral foi o cancelamento 
por parte da diplomacia norte-
-americana da reunião entre 
Donald Trump e Vladimir Putin 
em função da evolução da crise 
envolvendo a Guarda Costeira 
russa e navios ucranianos na 
entrada do estreito de Kerch.

Mas o foco das atenções es-
tavam mesmo em outro ringue, 
ocupado pelos presidentes 
Donald Trump e Xi Jimping 
que, nos últimos meses se en-
frentaram numa grave guerra 
comercial com sérios refl exos 
sobre os mais importantes 
fl uxos do comércio mundial. E 
foi dessa difícil crise que saiu 
um acordo que, por noventa 

dias estabelece uma trégua 
entre EUA e China para que 
se restabeleçam negociações 
visando o equacionamento de 
interesses confl itantes. 

Abriu-se também espaço 
para avanço das negociações 
para reforma da OMC e, com 
isso, restabelecimento de 
autoridade e credibilidade da 
organização multilateral global 
como fórum privilegiado para 
a solução de controvérsias do 
comércio internacional. Ao 
Brasil coube apenas espaço de 
coadjuvante, com o presidente 
brasileiro que desde o início de 
seu precário governo não ocu-
pou qualquer espaço de relevo 
em fóruns internacionais. 

Sobre o novo presidente 
brasileiro eleito, a comunidade 
internacional espera com certa 
curiosidade e apreensão suas 
primeiras ações, uma vez que 
mesmo antes de assumir o 
poder já foi capaz de produzir 
discórdia e veementes críticas 
entre muitos de seus principais 
parceiros internacionais. 

Exemplo disto foi o mal-
-estar provocado pela decisão 
de cancelamento por parte do 
governo brasileiro de sediar a 
COP25 além de declarações 
de membros do novo governo 
mostrando desprezo por estu-
dos sobre mudanças climáticas 
e pouca disposição a cumprir 
responsabilidades assumidas 
em fóruns multilaterais. Com 
isso o governo dilapida um dos 
seus principais capitais políti-
cos em mesas de negociações 
internacionais.

Mas mais importante que 
declarações do presidente bra-
sileiro em exercício ou do novo 
presidente eleito, foram as de-
clarações de Xi Jimping sobre 
a irreversibilidade da agenda 
ambiental e a concordância 
de Donald Trump em assinar a 
declaração fi nal da reunião em 
que constam os compromissos 
assumidos pelos signatários 
do Acordo de Paris e do Plano 
de Ação de Hamburgo que 
terminaram por restabelecer 
alguma esperança, ao fi nal da 
reunião, na aposta na arte de 
negociar como um dos meios 
mais elevados e vantajosos da 
ação política.

(*) - É pesquisador e professor 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie Alphaville nas áreas de 
Comércio e Relações Internacionais.

Arnaldo Francisco Cardoso (*)

“Nunca nos pauta-
mos por ideologia. 
Nossa relações são 

de país para país. Acho que o 
presidente Jair Bolsonaro vai 
acabar adotando essa política 
universalista”, opinou.

Temer afirmou ainda que 
o multilateralismo é uma das 
exigências da globalização. 

Para ele, o isolacionismo pode 
até funcionar para países como 
os Estados Unidos, que detêm 
força política e econômica. 
“Não somos os Estados Unidos; 
e não temos o mesmo poder”, 
observou. Sobre qual conselho 
daria para o futuro ocupante 
do Palácio do Planalto, Temer 
citou três palavras: humildade, 
temperança e equilíbrio. “Não 
que ele não os tenha, acredito 
que tenha esses atributos, e 
irá exercê-los. É preciso sere-
nidade para conduzir o país”, 
afi rmou.

Na avaliação do presidente, 
o Congresso não criará obs-
táculos para o novo governo. 
“O Congresso tem consciência 
da necessidade do país. Não 
vai atrapalhar; vai aprovar o 

Temer defendeu que o novo governo adote o multilateralismo em sua política externa.
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Está perto de virar lei o pro-
jeto que garante às mulheres 
diagnosticadas com câncer 
de mama o direito à cirurgia 
plástica reparadora nos seios. 
A ideia da proposta, que 
aguarda sanção presidencial, 
é garantir a simetria das ma-
mas, mesmo que a patologia se 
manifeste apenas em um dos 
lados. O projeto foi aprovado 
pelos deputados na forma de 
um substitutivo do Senado. O 
texto fi nal é da senadora Marta 
Suplicy (MDB-SP), relatora 
da proposta.

Pelo projeto, a reconstrução 
das mamas deverá ser ofere-
cida tanto pelo SUS quanto 
pelos planos de saúde. Com o 
substitutivo, da senadora Mar-
ta Suplicy, duas novas regras 
são introduzidas tanto nessa 
lei quanto na Lei dos Planos 
de Saúde: o direito ao proce-
dimento de tornar simétricas 
as mamas e ao procedimento 
de reconstrução das aréolas 
mamárias. O texto foi aprova-
do pelo Senado em 2017, onde 
foi analisado pela Comissão de 

Marta: medida justa e solidária com quem passa pela dor de 

fazer uma operação para extirpar um câncer.

Livre acesso de 
advogados a atos de 
processos não sigilosos

O Plenário do Senado aprovou o 
projeto da Câmara que assegura aos 
advogados o exame e a obtenção 
de cópias de atos e documentos de 
processos e de procedimentos ele-
trônicos. De acordo com a matéria, 
o exame dos autos por advogados, 
procuradores e membros do Minis-
tério Público cadastrados poderá 
ocorrer em qualquer fase da trami-
tação. Exceção é feita apenas aos 
processos em sigilo ou segredo de 
justiça, cujo acesso é limitado aos 
advogados constituídos pelas partes.

Também estabelece que é direito 
do advogado examinar sem procu-
ração procedimentos em qualquer 
órgão dos Poderes Judiciário e 
Legislativo ou da Administração 
Pública em geral. Os profi ssionais 
podem obter cópias das peças e 
tomar apontamentos. A regra vale 
para processos eletrônicos concluí-
dos ou em andamento. Documentos 
digitalizados estão disponíveis para 
acesso por meio de uma rede exter-
na. O sistema de informação deve 
permitir que advogados, procurado-
res e membros do MP cadastrados 
acessem automaticamente todos 
as peças armazenadas em meio 
eletrônico, mesmo que não estejam 
vinculados ao processo específi co.

A proposta eleva ao status de lei 
federal o conteúdo da Resolução 
121, de 2010, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Para o relator, 
senador Hélio José (Pros-DF), 
o direito de ter acesso aos autos 
dos processos físicos ou eletrô-
nicos não sigilosos é prerrogativa 
indispensável para o exercício da 
advocacia, que tem por objeto 
servir bem mais à proteção jurídica 
do cidadão do que aos interesses 
do próprio advogado.

O texto vai à sanção do presi-
dente da República (Ag.Senado).
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Cachorro morto após agressão em supermercado pode aumentar 

penas futuras.

Reprodução Redes Sociais

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) anunciou a 
apresentação de um projeto 
para ampliar a pena para o cri-
me de maus-tratos a animais. 
O texto também estabelece 
punição fi nanceira para esta-
belecimentos comerciais que 
concorrerem para o crime.  Ele 
fez referência ao caso de um 
cachorro que foi espancado 
com um cabo de vassoura e em 
seguida envenenado por um 
segurança de uma unidade da 
rede de supermercados Carre-
four, em Osasco. 

Ofato causou comoção e 
protesto nas redes sociais. “Só 
construiremos uma humanida-
de mais pacífi ca quando essa 
humanidade compreender 
que pode conviver em paz com 
outras espécies”, declarou o 
senador, pedindo agilidade na 
votação da matéria. O presiden-
te do Senado, Eunício Oliveira, 
elogiou a iniciativa do colega e 
disse que vai dar urgência de 
ofício à proposta. 

Eunício afi rmou que é criador 
conservacionista “de mais de 
mil animais, das mais diversas 
espécies”. Esses animais são 
retirados pelo Ibama de am-
bientes em que são identifi ca-
das condições de maus-tratos e 
enviados a criadores dispostos 
a conservar as espécies. A 
fazenda de preservação fi ca 
no estado de Goiás, disse o 
senador.

O projeto estabelece a pena 
de 1 a 3 anos de detenção para 
quem praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos 
ou domesticados, nativos ou 
exóticos, ainda que por negli-
gência. Hoje, a lei prevê pena de 
3 meses a 1 ano para esse tipo 
de crime. A possibilidade de 
aplicação de multa fi ca mantida. 
Comércio que concorrer para a 
prática de maus tratos, direta 
ou indiretamente, ainda que por 
omissão ou negligência, serão 
multados no valor de um a mil 
salários-mínimos (Ag.Senado).

Criticada a exigência 
de receita para 
antibióticos

O senador Guaracy Silveira 
(DC-TO) criticou o que chamou 
de corporativismo da saúde bra-
sileira. Para ele, situações como 
a necessidade de receita para a 
compra de antibióticos acabam 
prejudicando especialmente os 
brasileiros mais pobres. Como 
exemplo, citou o preço de um 
antibiótico que custa R$ 16 e o 
preço de uma consulta médica 
de R$ 400. “Isso não é justo e 
isso prejudica a nação brasilei-
ra, porque, para comprar um 
remédio que custa tão barato, 
é necessário que se tenha uma 
receita médica”, argumentou.

O senador também criticou 
a exigência da presença de 
farmacêuticos em todas as 
farmácias. Para ele, a obriga-
toriedade poderia fazer sentido 
se as farmácias fabricassem os 
remédios, mas em uma drogaria 
com medicamentos prontos, o 
farmacêutico acaba atuando 
como mais um vendedor. Para 
ele, as duas situações são de-
sumanas e injustas. O senador 
informou a intenção de enviar 
à Mesa um requerimento para 
que a Anvisa seja ouvida (Ag.
Senado).

O Centro de Debates da 
Câmara lança, na próxima 
quarta-feira (12) a publicação 
“Perdas e Desperdício de Ali-
mentos: estratégias para redu-
ção”. O trabalho, relatado pelo 
deputado Evair Vieira de Melo 
(PP-ES), propõe a criação, 
por meio de projeto, de uma 
Política Nacional de Educação 
Alimentar e Nutricional do 
Consumidor, com o objetivo de 
desenvolver uma consciência 
para o consumo adequado e 
responsável.

Outra proposta é a elabora-
ção, pelo Governo Federal, de 
um Plano Nacional de Armaze-
nagem de Grãos, de modo que 
se possa dar especial atenção 
à armazenagem dentro das 
próprias fazendas. A FAO es-
tima que todos os anos sejam 
perdidos ou desperdiçados no 
mundo cerca de 1,3 bilhão de 
toneladas de alimentos, um 
prejuízo de aproximadamente 
R$ 1 trilhão de dólares.

No Brasil, estima-se que 
aproximadamente 10% dos 
alimentos produzidos são des-

No Brasil, estima-se que cerca de 10% dos alimentos produzidos 

são desperdiçados.
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Temer: Bolsonaro vai acabar adotando 
política externa universalista

Em entrevista à jornalista Roseann Kennedy, que foi ao ar ontem (6) na TV Brasil, o presidente Michel 
Temer defendeu que o novo governo adote o multilateralismo em sua política externa

que for importante”, disse. 
Ele destacou que Bolsonaro já 
está conversando com as ban-
cadas partidárias. Para Temer, 
mesmo os novos eleitos, que 
nunca foram políticos, “logo 
se aclimatarão e votarão posi-
tivamente ao que interessar ao 
povo brasileiro”.

Temer disse que a impopula-
ridade não o incomoda e chegou 
a brincar com o fato. “Aumen-
tou 100% a popularidade, de 
4% para 8%”, disse, bem hu-
morado. O presidente voltou a 
repetir que não tomou medidas 
populistas para buscar melhor 
avaliação dos brasileiros. “Fiz 

política de Estado”, disse. Na 
sua avaliação, um bom sinal de 
sua gestão é o fato de que 13 
ministros do seu governo foram 
chamados para integrar a nova 
gestão federal e governos esta-
duais. “Tenho expectativa de 
que [ainda] serei bem avaliado”, 
acrescentou (ABr).

Garantia de cirurgia reparadora 
de mama vai à sanção

Assuntos Sociais (CAS).
Marta comemorou a aprova-

ção pela Câmara. “Além de ter 
a dor de fazer uma operação 
e combater a doença e tudo 
o mais, a pessoa ainda saía 
desagradada com o resultado 
estético. Agora, ela terá o direi-
to, por lei, no SUS e no seguro 
particular, de poder fazer a 
simetria entre os dois seios”, 
disse a senadora. 

Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Mastologia, apenas 
uma em cada cinco mulheres 
que passam por mastectomia 
são submetidas à cirurgia 
reparadora, apesar de haver 
recomendações do Ministé-
rio da Saúde e do Conselho 
Federal de Medicina. Depois 
de virar lei, as novas normas 
entram em vigor 180 dias após 
a publicação (Ag.Senado).

Criação de política para combater 
desperdício de alimentos

perdiçados. Essas perdas são 
maiores nas cadeias de frutas 
e hortaliças, entre 30% e 50%, 
em razão de serem alimentos 
perecíveis, que exigem mais 
cuidados com manuseio e trans-
porte. O desperdício também 
é elevado no setor de bares e 
restaurantes, nos hotéis, nas 
cantinas escolares, nos hospi-
tais e nas residências.

As causas para o desper-

dício são as mais diversas: 
defi ciências de infraestrutura 
e logística, falta de tecnologia 
e de profi ssionais capacitados, 
comportamento dos varejistas 
e consumidores. Para que a 
meta estabelecida pela ONU 
de erradicar a fome no mundo 
até 2030 seja alcançada, será 
necessário reduzir pela metade 
o desperdício de alimentos per 
capita mundial (Ag.Câmara).

Projeto aumenta pena 
para maus-tratos

a animais
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Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A. (“Companhia”), para a
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 13/12/2018, às 10h, em primeira convocação
(“AGO”). Tal assembleia será realizada na sede da Companhia, na Rua Ferreira de Araujo, 221, conjunto
94 e 95, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.428-000, contando com a seguinte ordem do dia: (i) alteração do
artigo 2º do estatuto social da Companhia, referente ao objeto social, para inclusão de atividade de compilação
e fornecimento de dados e informações relativas à área de saúde; e (ii) eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia. São Paulo/SP, 05/12/2018. Clarissa Rossetti (Diretora).                    (05, 06 e 07)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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COMUNICAR A ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Empresa é obrigada a comunicar a alteração função com 30 dias de 
antecedência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA, QUAL É O PRAZO PARA A 
FUNCIONÁRIA COMUNICAR A EMPRESA QUE ESTAVA GRÁVIDA 
QUANDO FOI DEMITIDA?

A reforma trabalhista não trouxe nada nesse sentido. A Lei nº 
9029/1995 proíbe o exame médico de gravidez tanto na admissão 
quanto na dispensa da empregada. Não há prazo para a empregada 
comunicar a empresa de sua gravidez, porém o mais rápido possível.

AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHAR
Funcionário estrangeiro com relacionamento com uma brasileira, pode 
trabalhar no Brasil, como proceder para registro? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE MEI PARA EXECUTAR A OBRA
Empresa do ramo de instalação e manutenção elétrica pode contratar 
MEI para executar a obra, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA NECESSITA EFETUAR RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO 
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, COMO PROCEDER COM O E-SOCIAL?

Até que o evento específico para reclamatórias trabalhistas seja 
construído no eSocial, os contribuintes devem continuar executando 
os mesmos procedimentos ora vigentes, ou seja: fazer GFIP códigos 
650/660 e recolher por meio de GPS. O módulo para reclamatórias 
trabalhistas no eSocial tem previsão de implantação no decorrer do 
exercício seguinte – 2019.

ANTECIPAÇÃO DO PARTO
Caso ocorra a antecipação do parto, como conceder a licença materni-
dade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar -

Itaim Bibi -  São Paulo/SP
1º LEILÃO: 17/12/2018  - 08:45h  -  2º LEILÃO: 18/12/2018  - 11:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online
IMÓVEL:

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
17/12/2018, às 08:45 horas, e 2º Leilão dia 18/12/2018, às 11:30 horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim 
Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDOR: CATHARINA DE MEDEIROS ZAMORA DEL RIO

CREDOR FIDUCIÁRIO DO PAGAMENTO

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 603.004,41 (Seiscentos e três mil, quatro reais e quarenta e um centavos); 2º leilão: R$ 443.877,29 (Quatrocentos 
e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO
DO LEILÃO ONLINE

OBSERVAÇÕES

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006289-
44.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LAIANE GOMES DOS SANTOS, Brasileiro, Solteira, Estudante, RG 475451041, CPF 
347.477.648-79, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 16.166,39 
(valor em 30/09/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, 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 a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2018.  

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004169-46.2013. 
8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA APARECIDA 
FERNANDES BEZERRA, CPF 073.428.688-09, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de 
AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 4.251,85 (Março/2013), referente 
as mensalidades não pagas, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 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 31 de outubro de 2018. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0018658-33.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) DEBORA DE LOURDES PEREIRA, Brasileiro, RG 43.956.984-9, CPF 
361.898.318-26 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$ 20.004,62, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2018. 

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002997-
43.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) EMPRESARIAL ALFREDO PUJOL SPE 02 LTDA, CNPJ 10.922.608/0001-27, na 
pessoa de seus representantes legais, que Destac Locadora de Equipamentos Ltda. ME, lhe 
ajuizou uma ação de COBRANÇA, no valor de R$ 62.941,24 (sessenta e dois mil novecentos e 
quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente a locação de equipamentos para uma obra 
localizada na rua Alfredo Pujol, nº 252 em Santana que restou inadimplido. Encontrando-se a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 
dias supra, contados a partir da publicação deste edital, ofereça contestação. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato das Entidades

Representativas de Categorias de Servidores Públicos no Estado de São Paulo
Em cumprimento ao disposto nos Artigos 17, II e 22 IV, do Estatuto social, Convocamos
as entidades filiadas por seus representantes a comparecer à Assembleia Geral Extra-
ordinária deste Sindicato Patronal a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2018, na sede
deste SESPESP, situada na Rua Dr Bettencourt Rodrigues, nº 88, Conjunto 902, 9º an-
dar, Centro, nesta Capital, em 1ª convocação às 11hs00 e em 2ª convocação as
11hs30min. Para a discussão dos seguintes itens: 1- Autorização à Diretoria para nego-
ciação salarial com o Sindicato dos Empregados (SERCAPE) para fins de celebração de
Convenção Coletiva de trabalho para o ano de 2019; 2- Negociação sobre a continuidade
do pagamento da contribuição sindical patronal da categoria com a aprovação da tabela
de recolhimento, nos termos dos artigos 578 e 579 da CLT com a nova redação que lhe
foi dada pela Lei Federal nº 13.467, de 13/07/2017, em vigor desde o dia 11/11/2017 e
com fundamento no Artigo 22, IV, do Estatuto Social Vigente.

São Paulo, 05 de dezembro de 2018
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente

Iasuey Homma - Tesoureiro
Maria Paula de Jesus Melo - Diretora Jurídica

O Plenário do Senado aprovou 
em primeiro turno na quarta-feira 
(5) substitutivo ao projeto que 
regulamenta a atividade de podó-
logo. A proposta será submetida 
a votação em turno suplementar 
na próxima semana. Confi rmada 
a aprovação, o projeto terá de 
voltar para análise da Câmara. 
O relator da proposta na Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS), 
senador Paulo Rocha (PT-PA), 
modifi cou o texto para vincular 
esses profi ssionais ao Conselho 
Federal de Biomedicina. 

No projeto, de autoria do depu-
tado José Mentor (PT-SP), estava 
prevista a criação de um conselho 
federal de podologia, além de 
conselhos regionais específi cos 
para os podólogos. Para Mentor, 
esses profi ssionais atuam de for-
ma a melhorar os pés de pessoas 
que necessitam de tratamentos, 
principalmente os diabéticos e as 
portadoras de podopatias. Pelo 
texto aprovado, a profi ssão será 
exercida por diplomados em curso 
superior ou técnico de podologia. 

Também podem atuar como téc-

nicos os profi ssionais habilitados 
de acordo com a atual legislação e 
que já trabalham na área há mais 
de cinco anos, como pedicuros e 
calistas. A proposta defi ne algumas 
atribuições, entre as quais a de tra-
tar as doenças superfi ciais dos pés; 
efetuar curativos e atender emer-
gências; orientar pacientes sobre 
medidas preventivas; e promover 
proteções e correções podológicas, 
além de preparar moldes e modelos 
para órteses e próteses.

Os técnicos em podologia forma-
dos por escolas autorizadas até a 
publicação da lei poderão exercer 
as mesmas atividades do podólogo. 
E nas localidades onde inexistir al-
guém que cumpra na integralidade 
as exigências da regulamentação, 
o técnico em podologia poderá, 
durante um período de 10 anos, as-
sumir as atividades de competência 
do podólogo. Para exercer a podo-
logia em hospitais, clínicas, postos 
de saúde, ambulatórios, asilos ou 
para exercícios de cargo, função 
ou emprego de assessoramento, 
chefi a ou direção será exigida a 
carteira profi ssional (Ag.Senado).

A podologia é uma das áreas da saúde com o mercado de 

trabalho mais promissor.

Volta para Câmara a 
regulamentação da 

profi ssão de podólogo
Senac/Divulgação

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Outubro de 2018
01 - Data, Hora e Local: Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da 
Companhia situada 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - 
Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos 
termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela 
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio 
Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pela Sra. Deise Peixoto 
Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (I) o remanejamento do cargo de Diretor sem 
designação específi ca para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (II) a aprovação da Política de Divulgação de 
Informações e Negociação de Valores Mobiliários, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”) e do Regulamento de Listagem do Nível 1 
(“Regulamento do Nível 1”); e (III) a contratação de instituição fi nanceira autorizada pela CVM para escrituração das ações 
da Companhia. 05 - Deliberações:: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (I) o remanejamento do Diretor sem designação 
específi ca, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 2 de maio de 2018, Sr. Flávio Pentagna Guimarães 
Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela 
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor de Relações com 
Investidores, em função da reforma estatutária e da submissão do pedido de registro de companhia aberta aprovadas em 
assembleia geral extraordinária realizada nesta data, mantendo-se o mesmo prazo de mandato que se estenderá até a 
posse de seu substituto eleito na Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia a ser realizada no exercício social de 2021. O Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, designado portanto como 
Diretor de Relações com Investidores, ratifi ca a declaração, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia ou suas funções por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não está envolvido por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade 
e que atende as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação 
vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, conforme declaração arquivada na sede da 
Companhia; (II) a Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários, a qual, rubricada pela mesa, 
fi ca arquivada na sede social da Companhia; e (III) a contratação do Banco Bradesco S.A., na qualidade de instituição 
fi nanceira autorizada pela CVM para realizar a escrituração das ações e das units da Companhia, autorizando a diretoria a 
celebrar contrato necessário para implementar esta deliberação. 06 - Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta 
ata em forma de sumário. 07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 
18 de outubro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes 
Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 
Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. 
JUCESP nº 551.698/18-4 em 30.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO BANCO BMG S.A.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Outubro de 2018.
01 - Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na sede 
da Companhia situada 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 
02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os 
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga 
Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre eleição de novos membros para 
composição da Diretoria. 05 - Deliberações: Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
deliberaram o que segue: (i) Eleger para compor a Diretoria, para o cargo de Diretor sem designação especifi ca: Sra. 
Amanda Ituassu Araujo, brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, portadora da Carteira de Identidade RG nº MG8765475, SSP/MG e inscrita no CPF/MF 027.936.436-96; Felice 
Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.374.260-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF 113.930.868-
88; Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 181.376.198-10; e 
Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, portadora da carteira de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob nº 107.343 e no 
CPF/MF sob nº 149.211.868-04, todos com endereço comercial 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, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que 
suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021. Os eleitos acima nomeados e qualifi cados declararam, sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declararam, ainda, que preenchem as condições constantes do artigo 2º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo 
Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse 
em seus cargos, somente após a homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura 
dos termos de posse em livro próprio. (ii) Em razão da eleição dos Diretores acima mencionados, a Diretoria da 
Companhia passa a ser composta da seguinte forma: I – Diretor Executivo Geral: Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 7.669.530, 
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.975.098-96; II – Diretores Executivos: Eduardo Mazon, 
brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de 
identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.484.158-00; Ângela Annes 
Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 375.156.836-00, portadora da Carteira de Identidade RG nº M-1.414.160 -SSP/MG; III - Diretores sem 
Designação Específi ca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº MG-
117.32642, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90; Amanda Ituassu Araujo, brasileira, 
casada, jornalista, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da Carteira de 
Identidade RG nº MG8765475, SSP/MG e inscrita no CPF/MF 027.936.436-96; Felice Italo Napolitano, brasileiro, 
casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador 
da Carteira de Identidade RG nº RG. 9.374.260-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF 113.930.868-88; Guilherme Vieira 
Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador 
da cédula de identidade RG 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 181.376.198-10; e Luciana Buchmann 
Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita 
na OAB/SP sob nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG 16.837.826-7/SSP/SP e no CPF/MF sob nº 149.211.868-
04, todos com endereço comercial 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, Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral 
Ordinária do ano de 2021. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer 
ressalva ou restrição. 07 - Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário. 08 - 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 16 de outubro de 2018. 
Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto 
Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. Bernard 
Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 
551.696/18-7 em 30.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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NIRE 3530046248-3
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EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
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CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e Inovação - Certifi co o registro 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 
551.697/18-0 em 30/11/2018. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0003822-
83.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
AUGUSTO DE ARAUJO OLIVEIRA, CPF. 367.347.078-73, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$39.277,17 (atualizado até 31/10/2018). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04/12/2018. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013944-
24.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SORAIA DE 
OLIVEIRA, CPF. 298.251.458-38, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, também contra a Eder de Oliveira Nicolletti , movida por AMC - Serviços Educacionais 
LTDA. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de 
R$32.432,23, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertida, ainda, que nos termos do artigo 
525 CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santo Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Iaeco Camitani, REQUERIDO 
POR Juichi Ando PROCESSO Nº1043032-42.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
João Carlos Calmon Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 22/10/2018, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de IAECO CAMITANI, CPF 567.399.588-15, declarando-a absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter 
DEFINITIVO, o Sr. JUICHI ANDO. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 21 de novembro de 2018. 

O VoiceTra oferece traduções de voz automática

entre o japonês e outras 30 línguas.

Nora Olivé,Tóquio/Ag.EFE

O software VoiceTra, desen-
volvido pelo National Ins-
titute of Communications 

and Information Technology de 
Japão (NICT), traduz de forma 
automática as conversas entre o 
japonês e 30 línguas e já é utilizado 
em ambientes como atendimento 
de saúde, assistência de emergên-
cias, transporte e turismo.

A introdução deste sistema 
de tradução de voz no setor dos 
serviços faz parte do Plano de 
Comunicação Global (GCP), que o 
Ministério de Assuntos Internos e 
Comunicação de Japão desenvol-
veu em 2014, orientado a “romper 
as barreiras da linguagem”. Desta 
maneira, o ministério prevê que 
as tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) assumam o 
trabalho de se comunicar com 
os turistas, com foco nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020, ano em 
que o governo japonês quer atrair 
40 milhões de visitantes.

“Um dos projetos principais den-
tro do GCP é a instalação destes 
sistemas de tradução automática 
nas diversas localizações olímpi-
cas”, explicou à Efe um porta-voz 
do NICT. O plano de ação GCP 
reconhece as “difi culdades” que 
os estrangeiros experimentam 
para “levar uma vida cotidiana 
no Japão” e propõe como solução 
“aproveitar ao máximo os sistemas 

Tecnologia que traduz a voz, solução 
para a barreira do idioma no Japão

Em pleno auge do turismo no Japão, que prevê superar os 30 milhões de visitantes neste ano, a 
barreira do idioma se torna cada vez mais evidente, um problema que o país espera solucionar com a 
tecnologia de tradução de voz

D
iv

ul
ga

çã
o colabora com o ministério para 

compilar resultados e assim me-
lhorar a precisão do aplicativo. 
Em mãos do setor privado, o 
VoiceTra está sendo instalado 
em diversos dispositivos tecno-
lógicos, o que permite adaptar 
o software ao contexto no qual 
acontece a interação que deve 
ser traduzida.

É o caso de Panasonic e seu 
“megahonyaku”, um megafone 
tradutor que é utilizado nos ae-
roportos, assim como Sourcenext 
Corporation e Pocketalk, um 
dispositivo de tradução de bolso 
para turistas, ou Hitachi e Ruby 
Concierge, um serviço de tablet 
que ajuda na navegação pelo 
transporte público. Também usam 
o VoiceTra alguns governos locais 
graças ao VoiceBiz, sistema de-
senvolvido pela japonesa Toppan 
Printing, e as clínicas médicas 
com Melon, um assistente para 
os estrangeiros projetado pela 
multinacional Konica-Minolta.

Em um país acostumado aos 
desastres naturais, os depar-
tamentos locais de bombeiros 
também começaram a usar esta 
tecnologia para ajudar turistas 
em situações de emergência. O 
Ministério de Assuntos Internos 
planeja continuar espalhando o 
uso desta tecnologia, pelo qual so-
licitará ao Ministério de Finanças 
um orçamento de 820 milhões de 
ienes no ano fi scal de 2019.

de tradução de voz em múltiplos 
idiomas”. Segundo dados recolhi-
dos pelo ministério, dez idiomas 
incluindo coreano, chinês e inglês 
são usados por mais de 90% dos 
turistas que visitam o país.

O VoiceTra oferece traduções de 
voz automática entre o japonês e 
outras 30 línguas, a maioria delas 
faladas na Ásia, como birmanês, 
bahasa (Indonésia), nepalês, vie-
tnamita e mongol. Para os Jogos 
Olímpicos de 2020, segundo o 
NICT, o objetivo é que este softwa-
re desempenhe o papel de tradutor 
nos pontos de informação, nas 
zonas de acesso à internet, nos 
estádios e nas lojas de lembranças, 
entre outras localizações.

Embora o serviço se encontre 
disponível para todos os usuários 
e sem nenhum custo como apli-
cativo móvel, “a forma básica de 
promover o VoiceTra é por meio 
da distribuição de licenças às 
empresas”, disse o órgão. “Certa-
mente, nós realizamos atividades 
experimentais com provedores 
de serviços locais”, explicou o 
instituto. Mas são as empresas 
privadas, a quem o órgão cede o 
uso do VoiceTra por uma cota, as 
quais se encarregam de aplicar 
o software no setor de serviços.

“Como instituto nacional, nos 
concentramos no desenvolvi-
mento da tecnologia de tradução 
central”, esclareceu o NICT, que 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 07 de dezembro de 2018. Dia de Santo Ambrósio de Milão, 
São Fara, Santa Maria Josefa Robello, São Eutiquiano, São Policarpos, 
e Dia do Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. Hoje aniversaria o 
a cantora Rosemary que chega aos 73 anos, a atriz Xuxa Lopes, que 
nasceu em 1953 e o cantor Aaron Carter que faz 31 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é independente e voltado para 
o sucesso. Pode ser idealista e disposto a liderar. Pela sua inteligên-
cia rápida se sente feliz por inspirar as pessoas com sua riqueza de 
informações. Muitas vezes não tem a paciência e a humildade para 
enfrentar o processo de aprendizado e acaba sendo um autodidata. 
Pode acabar se tornando uma pessoa amarga, com a sensação de que 
a vida está lhe devendo alguma coisa. Para os nascidos neste dia, o 
segredo da felicidade está em admitir o erro, reconhecer que não sabe 
e aprender a perguntar aquilo que desconhece.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus 
inimigos. Ataque signifi ca perda de algum ami-
go ou parente. Prendê-lo, indica vitória sobre 
uma situação ou inimigo, que será afastado. 
Ser bandido representa força de vontade e que 
conseguirá vencer suas difi culdades. Números 
de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

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

Esta sexta é o dia da lunação. Lua Nova às 04h20 da manhã em Sagitário traz mais positividade e esperança.  A 
Lua faz maus aspectos com Marte e Netuno trazendo falta de clareza e confusão no início da manhã. Organize-se 
para não sofrer atrasos nem perder compromissos importantes. A entrada da Lua na fase Nova no início da manhã, 
faz a energia se elevar e se renovar, Marte faz conjunção com Netuno que pode nos levar a tomar atitudes preci-
pitadas. Use esta infl uência para mergulhar na espiritualidade, seguir a sua intuição e dedicar-se às atividades 
artísticas.  Faça planos para esta nova lunação ouvindo sempre a sua intuição.
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O dia é de muita agitação, disposição 
e bom pique com a Lua Nova. É 
preciso equilibrar seus sonhos com 
a realidade do cotidiano, tendo uma 
visão mais clara daquilo que está 
ocorrendo. Maior conhecimento e 
liberdade para expressar emoções. 
78/478 – Branco. 

Logo terá saída para problemas que 
enfrentou recentemente. Assuntos 
que envolvam trocas e transações 
estão amparados. Evite mudanças 
de rotina e os desperdícios neste 
fi nal de ano e use de compaixão e 
solidariedade com todos com quem 
convive. 82/382 – Verde.

A entrada da Lua na fase Nova no 
início da manhã, faz a energia se 
elevar e se renovar, Marte faz con-
junção com Netuno que pode nos 
levar a tomar atitudes precipitadas. 
O Sol continua em seu signo oposto 
trazendo decisões em parcerias. 
90/590 – Azul.

A Lua faz maus aspectos com Marte 
e Netuno trazendo falta de clareza e 
confusão no início da manhã. Deve 
aceitar as situações do jeito que 
elas se apresentam sem abrir mão 
dos sonhos e desejos que idealizou. 
É possível realizar algum de seus 
sonhos neste fi nal de ano. 78/178 
– Cinza.

A sensibilidade social é maior com 
a Lua Nova que ajuda a superar 
difi culdades, dando habilidade no 
trato com as pessoas. Irá manter bons 
relacionamentos pessoais desde 
que evite submeter sua vontade aos 
outros.  Muita alegria, criatividade 
e ótima intuição. 66/766 – Branco.

Nesta sexta estão favoráveis todas as 
atividades que necessitem de disci-
plina e o que precise da aprovação de 
superiores. Muita segurança e har-
monia no seu lar nesta sexta-feira. A 
Lua Nova leva ao êxito nas tarefas a 
serem executadas. 67/467 – Verde.

Lua Nova dá êxito nas tarefas do dia 
a dia. O Sol na casa dois dá benefícios 
fi nanceiros, em consequência disso 
o seu dinheiro vai melhorar. Faça 
negócios e transações sem medo de 
errar, terá uma visão perfeita do que 
é certo ou errado, por isso será fácil 
acertar. 63/363 – Verde.

Lua Nova desde às 04h20 da manhã 
em seu signo,  Sagitário traz mais po-
sitividade e esperança. Relacionem-
se com amigos, familiares e com a 
pessoa amada e terá alegrias. Um 
novo ciclo de vida começa abrindo 
novas portas e dando mais moti-
vação para agir. 79/479 – Branco.

O Sol se aproximando do seu signo 
acentua o seu interesse pela vida, 
pela relação a dois e pelo sexo. Saiba 
esperar o aniversário para colocar em 
ação os planos em mente.  Precisa 
sair da rotina e realizar viagens e pas-
seios que foram antes programados. 
18/918 – Amarelo.

A Lua transitando na fase Nova le-
vanta o astral e ajuda a relacionar-se 
com a comunidade. Ficará mais fácil 
demonstrar sentimentos de amor e 
amizades com a vida social ativada. 
Seria melhor fazer uma revisão mais 
detalhada de sua vida e ter cuidado 
com críticas. 64/564 – Azul.

Marte faz conjunção com Netuno 
que pode levar a tomar atitudes 
precipitadas. Use esta infl uência 
para mergulhar na espiritualidade, 
seguir a sua intuição e dedicar-se 
às atividades artísticas.  Aumenta 
o interesse por atividades que 
possam trazer ganhos materiais. 
44/244 – Verde.

Facilidade para tratar de questões 
fi nanceiras e materiais e melhorar 
seus ganhos em dinheiro. O dia está 
benefi ciando as transações e fazendo 
as doenças serem de curta duração.  
Muita afetividade no relacionamento 
amoroso será alcançada. 88/288 – 
Amarelo.

Simpatias que funcionam
Gastar menos dinheiro: Ingredientes: duas 
folhas de papel branco sem uso, um lápis 
uma moeda de qualquer valor. Execução: 
coloque sua mão direita sobre a folha e, com 
o lápis, faça o contorno dela. Depois, repita 
a operação com a mão esquerda, usando a 
outra folha. A seguir, utilize os papéis para 
embrulhar a moeda. Ande sempre com esse 
amuleto no bolso. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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APARCAPUZ
POLIVALENTE

NVACILAR
TRILHADO
OCASOCOQ
PLARGAU

SACRLUI
REPROVAVEL
ANTIQUADO
GTPAURM

FRENTEIOLE
CANONSUT

FANATIZAR
OSRETIRO

Bashar 
(?)-Assad, 
presiden-
te da Síria

Sanduíche
típico de
festas

infantis

Coberto
com uma
camada
de óleo

O carro
novo

(bras.)

Gênero 
musical de
"Danúbio

Azul"

Colina na 
qual Jesus

foi cru-
cificado

Setor tira-
dúvidas de
empresas

(sigla)

Banda (?):
sucedeu a
conexão
dial-up 

"Universi-
dade", em
siglas de 

instituições

Ele, em
francês

Red globe,
moscatel
ou rubi
(Bot.)

Unidade 
Taximé-

trica
(abrev.)

(?) dos Ar-
tistas: aco-
lhe atores

idosos

Material
como o
crepom

Une

Corri-
queiro

Apêndice 
de casacos

Lado a
lado

Sinal que indica
mudança de linha em

um texto
(Gram.)

A vacina
que prote-
ge contra

várias
doenças

ao mesmo
tempo

Pôr do sol

(?) sonora,
coleção de
músicas de

um filme 

Hesitar
(fig.)

"Nacional",
em PNB

Conde-
nável

Final de três algaris-
mos na loteria (pl.)

Pedaço de
madeira
Não, em
francês

Ofertou
Claridade
noturna
natural

Anta
(Zool.)

Fluido de
balões

Barco de
regatas

Sentar-se,
em inglês

(?) fria:
provoca
queda

rápida de
tempera-

tura (Met.)

Código de Portugal no
endereço da internet

Fora de
moda;

obsoleto

Orlando
Silva,
cantor

Tubo
Inspirar
extrema 

admiração
a (alguém)

Galo, em
francês

"Gestão",
em MPOG

3/coq — lui — non — sit. 5/tapir. 8/calvário. 9/fanatizar.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Observo na nova geração 

uma procura insana à 

irrealidade dos contos de 

fadas, onde os esforços 

na busca pelo sucesso são 

mínimos e os resultados, 

além de rápidos, são os 

melhores possíveis

Muitos jovens que in-
gressam no mundo 
corporativo possuem 

essa mentalidade e acreditam 
que o empreender lhes trará 
sucesso em poucos meses, 
assim como os ídolos que veem 
na televisão, leem nas páginas 
das revistas ou assistem em 
palestras.

Isso não quer dizer que 
histórias de pessoas que subi-
tamente tiveram sucesso não 
sejam interessantes e inspi-
radoras. Porém, não se deve 
tentar ter o mesmo êxito que 
esses “super-heróis”. A chance 
estatística de se replicar esses 
casos são as mesmas de ganhar 
na loteria e não se deve focar 
nem nisso e nem em ter uma 
ideia genial que lhe torne 
milionário da noite para o dia.

A geração do imediatismo e 
das expectativas irreais con-
some em excesso histórias de 
sucesso repentino e ignora as 
histórias de empreendedores 
que trabalharam duro por 
10 anos ou mais até atingir o 

triunfo.
É comprovado, estatisti-

camente, que fazer com que 
o seu negócio sobreviva aos 
primeiros cinco anos faz parte 
da realidade para uma minoria 
dos empreendedores, sendo 
mais específi co, para apenas 
37,8%, segundo dados do 
(IBGE). Assim, embora não 
haja dados concretos, fi ca claro 
que para além de sobreviver, 
os números destinados àqueles 
que atingem o auge são muito 
menores.

Dessa forma, é fundamental 
estar consciente de que para 
alcançar o sucesso é difícil e 
demorado. O planejamento 
precisa ser feito a longo pra-
zo. Deve-se entrar no negócio 
com uma reserva fi nanceira, 
pois os primeiros dois anos 
provavelmente você não terá 
lucro. É importante investir 
em marketing, já que por 
melhor que seja o produto ou 
serviço, nada se vende sozinho. 
Uma boa equipe de trabalho e 
um bom networking também 
fazem toda a diferença. 

E, por fi m, é preciso muita 
motivação e persistência para 
conseguir manter o foco por 
um longo prazo até atingir os 
objetivos.

(*) - É Diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas com  

experiência em Administração de 
Condomínios e Recursos Humanos.

Uma geração de 
empreendedores 

frustrados e fracassados
Ricardo Karpat (*)

Neste dia de sua vida, querido(a) (amigo (a) acredito que 
Deus quer que você saiba......Que a vida na terra tem mais 
signifi cado do que em princípio pode ser evidente para você. 
Por favor, não pense que tudo o que você está fazendo aqui 
é viver até morrer. Se isso fosse tudo o que acontece, Deus 
difi cilmente perderia tempo em se envolver. Não, há algo mais 
acontecendo. Tem a ver com a evolução de sua alma. Você 
quer saber mais sobre isso; sobre como isso ocorre? 

Por que não fazer dessa descoberta a sua tarefa de hoje?
Com amor, seu amigo,
Neale Donald Walsch

Cada lugar do mundo 
tem suas particulari-
dades durante as datas 

comemorativas, e o Alentejo, 
em Portugal, não é diferente. 
A mais autêntica região portu-
guesa preserva tradições nata-
linas especiais que encantam 
os turistas em suas viagens de 
fi m de ano.

Para que não falte pão nas 
casas, no início de dezembro, 
sementes de trigo são planta-
das em pequenos vasos com 
algodão embebido em água. 
De acordo com o costume, as 
plantas germinam e são colo-
cadas junto ao presépio até o 
Dia de Reis, quando devem ser 
transplantadas para a terra.

Os presépios, aliás, ganham 
lugar de destaque nesta época. 
Um dos mais conhecidos do 
país é o da cidade de Estre-
moz, feito com bonecos de 
barro de um estilo próprio e 
cores alegres. A vila de Monsa-
raz também recebe 46 fi guras 
em tamanho real. Espalhadas 
por suas ruas de pedra, elas 
são feitas de ferro e cerâmica.

Em Beja, o presépio vivo 
conta toda a história do nas-
cimento de Jesus em versos. 
A encenação, conhecida como 
o Auto de Natal, acontece di-
versas vezes até o Dia de Reis. 
Já em Elvas, o teatro é substi-

Saiba como é celebrado 
o Natal no Alentejo

Os presépios ganham lugar de destaque nesta época. Um dos mais conhecidos do país é o da cidade 
de Estremoz, feito com bonecos de barro de um estilo próprio e cores alegres

praças das aldeias e vilas da 
região. Na véspera do Natal, 
são utilizados em uma enor-
me fogueira que, segundo a 
crença, ilumina o nascimento 
de Jesus e aquece a noite de 
inverno. As chamas podem 
chegar à altura das igrejas, 
e enquanto estão acesas, os 
moradores bebem vinho e 
relembram bons momentos.

O jantar da véspera de Natal 
é conhecido como Consoa-

da. Na ocasião, são servidos 
pratos à base de peixe, como 
sopa de cação, pescada frita 
e bacalhau, de acordo com o 
antigo preceito de abstinên-
cia. Depois da Missa do Galo, 
no entanto, o jejum de carne 
vermelha é encerrado com 
uma ceia que inclui muita 
carne de porco.

Para mais informações, vi-
site (www.turismodoalentejo.
com.br).

tuído pelos cânticos natalinos, 
que são acompanhados pelo 
som da ronca, um instrumento 
musical tradicional parecido 
com a cuíca, feito com um 
pote de barro com um bocal 
coberto com pele de cabra ou 
carneiro e perfurado por uma 
vara de madeira.

No início de dezembro, os 
alentejanos iniciam a coleta 
de pedaços de madeira, que 
são reunidos nas principais 
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Os 7 estágios rumo à 
empresa inteligente: 

onde você está situado?

Você já deve ter visto 

Tempos Modernos, 

um fi lme clássico de 

Charles Chaplin onde 

ele mostra a situação 

que os trabalhadores 

enfrentaram nos 

primeiros anos da 

Revolução Industrial

A invenção da máquina a 
vapor deu lugar a uma 
revolução tecnológi-

ca, mas também modifi cou 
hábitos, costumes e valores 
humanos.Fazendo uma ana-
logia, hoje, precisamos criar 
empresas inteligentes que 
saiam de pensamentos pa-
drões, repetitivos e passem a 
desenvolver soluções criativas 
que alavanquem os negócios.

Uma empresa inteligente, 
antes de tudo, não é aquela 
que detém um grande volume 
de dados e sim a que consegue 
adquirir conhecimento atra-
vés deles, analisá-los e trans-
formá-los em sabedoria. Não é 
difícil obter informações, mas 
é outra coisa entendê-las para 
melhorar as oportunidades de 
mercado e o relacionamento 
com os clientes. A tecnologia 
deve ser um apoio para isso 
já que sozinha não é capaz de 
mudar muita coisa.

É possível, através dessa 
inteligência, saber qual pro-
duto a empresa mais vende; 
quando um cliente em poten-
cial entra na loja (online ou 
física), entender este cliente 
e até enviar promoções no 
mobile de acordo com o seu 
perfi l, entre outros inúmeros 
exemplos. A análise inteli-
gente dos dados antecipa 
desafi os e oportunidades e 
transforma-os em lucro, pro-
porcionando maior agilidade 
no crescimento. 

Uma empresa inteligente 
consegue melhorar produtos, 
serviços, eficiência opera-
cional e cortar custos com 
velocidade, levando maior 
visibilidade para o mercado e 
para a sociedade. E para che-
gar no nível máximo, é preciso 
entender em qual estágio de 
maturidade no uso dos dados 
para tomar decisões está a sua 
empresa. Foram identifi ca-
dos 7 estágios, apresentados 
abaixo. 

Abaixo alguns pontos de me-
lhoria para ajudar a identifi car 
e o seu momento e avançar 
para o próximo estágio, po-
dendo assim extrair mais valor 
dos seus dados!

• Estágio #1 - Uso de 
ferramentas fragmentadas 
para tomar decisões, como 
aplicações desktop isoladas e 
desconectadas dos servidores 
corporativos, para construir 
relatórios no Excel;

• Estágio #2 - Embora 
exista a criação de soluções 
departamentais para análise 
de dados, ainda convive em 
um ambiente fragmentado e 
com problemas inconsistên-
cias e defi nição centralizada 
dos dados;

• Estágio #3 - Dispõe de um 
banco de dados empresarial e 
começa a criar um ambiente 
de análise de dados corpo-
rativo. Mas, continua com 
ferramentas fragmentadas, 
sem uma base única e com 
informações não governadas;

• Estágio #4 - Começa a 
analisar os dados tanto empre-
sariais quanto departamentais 
da empresa em dispositivos 
móveis e começa a integração 
nos servidores corporativos;

• Estágio #5 - É onde a 
maioria das empresas deveria 
encontrar-se: a análise de da-
dos em ambiente mobilidade 
faz-se totalmente presente 
e um olhar corporativo in-
tegrado começa a tornar-se 
fundamental; as primeiras 
iniciativas de AI (Inteligência 
Artifi cial) começam a apare-
cer nos departamentos, mas 
ainda sem uma integração e 
governança corporativa;

• Estágio #6 - Já tem uma 
base única de conhecimento, 
visão 360º dos produtos e 
clientes, dados integrados 
com governança, segurança 
e padronização de conceitos; 
iniciativas de AI começam a 
dar bons resultados, melho-
ram a tomada de decisão e 
ganham maior interesse da 
corporação;

• Estágio #7 - Todos os da-
dos utilizados para tomada de 
decisão em um ambiente único 
e integrado, a empresa conse-
gue conectar qualquer dado e 
gerar relatórios e análises em 
geral para todos os departa-
mentos da empresa a partir 
do analytics, com segurança 
e usando ferramentas como 
IoT (Internet das Coisas), 
AI (Inteligência Artifi cial), 
Telemetria, Big Data, Voice 
Bots, Realidade Aumentada 
e Virtual etc.

(*) - É Diretor América Latina da 
área de Professional Services da 

MicroStrategy, empresa pioneira na 
área de BI e em aliar a mobilidade, 
realidade aumentada e linguagem 

natural com plataformas analíticas.

Celso Poderoso (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

O pretendente: LEONARDO PEDRO KAKITANI, solteiro, profi ssão desenvolvedor, 
nascido em Maringá - PR, no dia 06/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Iwao Kakitani e de Marta Ysae Yamagami Kakitani. A 
pretendente: MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS, solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 24/11/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Vinicius Luiz dos Santos e de Claudia 
Miranda Rodrigues dos Santos.

O pretendente: MICHEL OLIVEIRA LIMA, solteiro, profi ssão sushiman, nascido em 
Ipiaú - BA, no dia 22/04/1994, residente e domiciliado na Vila Guilherme, São Paulo - SP, 
fi lho de Jálio Silva Lima e de Ana Rita Oliveira Lima. A pretendente: ANELISE MELITO, 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Rio Claro - SP, no dia 27/04/1991, residente 
e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Melito e de Elisa 
Pinto de Moraes Melito.

A pretendente: LIA SOPHIA FERREIRA DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão cantora 
e psicóloga, nascida em Caiena, Guiana Francesa, no dia 23/05/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Felipe Ferreira de Oliveira e de 
Raimunda de Souza Ferreira. A pretendente: TAÍSA RIBEIRO FERNANDES, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Belém - PA, no dia 17/07/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Sergio Rodrigues Fernandes e de 
Maria de Lourdes Ribeiro Rocha Fernandes.

O pretendente: PAULO MAGALHÃES NASSER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Santos - SP, no dia 24/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Miguel Sabre Nasser e de Carmen Sylvia Magalhães Nasser. A 
pretendente: NICOLE GRIMAUD, divorciada, profi ssão advogada, nascida em João 
Pessoa - PB, no dia 04/05/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Georges Grimaud e de Isabella Grimaud.

O pretendente: EDUARDO NOGUEIRA DA ROCHA AZAVEDO, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1972, residente e domiciliado 
no Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo da Rocha Azevedo e de Marcia 
Nogueira da Rocha Azevedo. A pretendente: HELENA LUNARDELLI DA COSTA 
SANTOS, divorciada, profi ssão artista plástica, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/06/1985, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Carlos 
Dias da Costa Santos e de Lidia Lunardelli Fuganti.

A pretendente: TABATA BARBOSA IUSPA, solteira, profi ssão motorista de aplicativo, 
nascida em Ilhabela - SP, no dia 12/06/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de José Agripino Iuspa e de Jaciara Medeiros Barbosa. 
A pretendente: MARIA EDUARDA ALMEIDA ROMAN, solteira, profi ssão consultora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 14/07/1991, residente e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Peter Rollemberg Roman e de Maria Cristina Braga 
de Almeida Roman.

O pretendente: GUILAUME PERCHE, divorciado, profi ssão marketing, nascido em 
Chambéry - França, no dia 09/05/1979, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Michel Henri Perche e de Jeannine Claudette Popelin. A pretendente: 
ANA BEATRIZ DUQUE DE ARAUJO, solteira, profi ssão logística, nascida em Valença 
- RJ, no dia 06/07/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Marques de Araujo e de Perpétua Maria Duque de Araujo.

O pretendente: MARCELO TRUSSARDI PAOLINI, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1969, residente e domiciliado em Cerqueira 
César, São Paulo - SP, fi lho de Paolini Marcello e de Mariana Christina Trussardi Paolini. A 
pretendente: ALESSANDRA D' ENFELDT MARTINS, solteira, profi ssão economista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 29/11/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Martins e de Cheila Jeane D' Enfeldt Martins. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RENATO FILIPE MARTINS DE SÁ BARRETO, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 23/03/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Gouveia de Sá Barreto 
e de Neiva Antonia Martins Pinto. A pretendente: IZABELLA MAGALHÃES TONON, 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 09/07/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wallace Ricardo 
Tonon e de Beatriz Gatti Magalhães Tonon.

O pretendente: LUCAS LONGO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, 
Ibirapuera - SP, no dia 30/10/1974, residente e domiciliado no Butantã, São Paulo - 
SP, fi lho de Eduardo Longo e de Suzana Helena Nazareth de Campos. A pretendente: 
PATRÍCIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO, solteira, profi ssão jornalista, nascida 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 06/04/1974, residente e domiciliada no Butantã, São 
Paulo - SP, fi lha de Helio Toledo de Campos Mello Junior e de Regina Maria de Campos 
Mello.

O pretendente: CAUÊ LOPES MARTINS, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Iraí - RS, no dia 05/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Carlos Martins e de Jaqueline Maria Lopes. A pretendente: ISABELA 
SANTOS LIMA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Brasília - DF, no dia 
08/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
de Oliveira Lima e de Lilian Santos Lima.

O pretendente: LUIZ FELIPE VALENTIM MARTINO, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/01/1989, residente e domiciliado 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Martino e de Janete Valentim Martino. 
A pretendente: SHAYANNY KASSIA DE SÁ, solteira, profi ssão administradora 
pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/07/1989, residente e domiciliada no 
Jardim Japão, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Lourenço de Sá e de Maria Ivone da 
Silva Sá.

O pretendente: LUCAS BARBOSA SACRAMONE, solteiro, profi ssão engenheiro 
eletricista, nascido em Jundiaí - SP, no dia 29/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Sacramone e de Leila Rubia 
Barbosa Sacramone. A pretendente: RENATA CABRINI SOUZA E SILVA, solteira, 
profi ssão engenheira mecânica, nascida em Marília - SP, no dia 24/02/1988, residente e 
domiciliada na Aclimação, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Alvino Rezende Souza e Silva 
e de Neusa Maria Cabrini e Silva.

O pretendente: JOÃO ALLEMANY MENDES, solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Gonçalves Mendes e de Roseane 
Bersano Allemany Mendes. A pretendente: ANA CAROLINA MENDONZA 
BEHRMANN LISBOA, solteira, profi ssão assistente de arte, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 21/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo José Behrmann Lisboa e de Melanie Mendoza.

O pretendente: EMERSON ROBERTO ELIAS DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Jundiaí - SP, no dia 12/12/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Elias de Almeida e de Maria Boaventura de 
Almeida. O pretendente: MARCO AURELIO BAIOCCHI, solteiro, profi ssão aeronauta, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/12/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Baiocchi e de Dea Del Papa Baiocchi.

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

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: GIOVANI DELLÉA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 25/05/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Pereira Ferreira e de Eliete Delléa 
Ferreira. A pretendente: MÉRCIA FRANCINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora bílingue, nascida em Maceió - AL (Registrada em União dos Palmares - AL), 
no dia 18/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Pedro Francino da Silva e de Maria Aparecida Joaquim da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BARBOSA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar em manutenção, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP (Registrado em Embu 
- SP), no dia 18/12/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Arlindo Francisco Alves e de Roseli Barbosa Santos. A pretendente: LUCIENE DOS 
REIS CERQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/01/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joemia dos Reis Cerqueira.

O pretendente: DIEGO NEIVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logística, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 21/05/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Fernandes e de Maria 
Lucia Neiva Fernandes. A pretendente: BRUNA ANALIA SILVA BARBOSA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de atendimento, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no 
dia 14/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Antonio Barbosa e de Lucimeire Silva.

O pretendente: HUMBERTO BATISTA DE SANTANA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 25/02/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto Batista de 
Santana e de Leonilda Fumiko Kawai Martins. A pretendente: MICHELE AURELIANO 
CRISPIM MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão condutora escolar, nascida nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 09/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Donizeti Crispim Moreira e de Maria José Aureliano Moreira.

O pretendente: DANILLO MILITÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
telecomunicação, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 28/11/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Carvalho de 
Lima e de Ana Maria Militão. A pretendente: SHEILA AURELIANO CRISPIM MOREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão condutora escolar, nascida em Tupi Paulista - SP 
(Registrada no Distrito de São João do Pau D' Alho - SP), no dia 19/01/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizeti Crispim Moreira e de 
Maria José Aureliano Moreira.

O pretendente: THIAGO MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de recursos 
humanos, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 11/03/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Efrain Miranda e de Maria Cristina 
Miranda. A pretendente: MONICA VALERIA PALENQUE UNZUETA, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida nno Rio de Janeiro - RJ (Registrada na 4ª Circunscrição do 
RCPN - Freguesia da Glória, Rio de Janeiro), no dia 22/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Victor Ricardo Palenque Degidio e de Monica 
Unzueta de Palenque.

O pretendente: DANILO SOUSA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/02/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorivaldo Mendes Gomes e de Claudia Costa Sousa 
Gomes. A pretendente: JANE CRISTINA DA SILVA CASTRO, estado civil divorciada, 
profi ssão analista de SAC, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 14/06/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jason Castro da Silva 
e de Joana da Silva Castro.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão opera-
dor de empilhadeira, nascido em Santo André - SP (1º Subdistrito), no dia 28/07/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Luiz dos Santos 
e de Maria Botelho dos Santos. A pretendente: RITA DE CÁSSIA LEITE, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 17/02/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clarisvaldo Pedro Leite 
e de Benedicta Pedroso de Moraes Leite.

O pretendente: LUCAS ENRIQUE GOZZO, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/01/2000, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Gozzo e de Clelia Fabiana Cardoso. A 
pretendente: GABRIELLA VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de acabamento, nascida nesta Capital, Vila Nova cachoeirinha - SP, no dia 10/03/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilmo da Silva e de 
Sheila Vicente.

O pretendente: JUAN MACHADO SERRA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 16/09/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz Serra Martins e de 
Silvia Maria Martins Machado. A pretendente: THAÍS CABRAL DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 30/07/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Francisco Pereira 
de Lima e de Daisy Suely Cabral de Lima.

O pretendente: TIAGO PETERLEVITZ, estado civil divorciado, profi ssão cientista político, 
nascido em Campinas - SP (2º Subdistrito), no dia 11/09/1982, residente e domiciliado 
em New Haven, Estados Unidos, fi lho de Valter Peterlevitz e de Maria Helena de Oliveira 
Peterlevitz. A pretendente: JÉSSICA DE CARVALHO CAMPOS, estado civil divorciada, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/08/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Fernandes de 
Campos e de Maria Salete de Carvalho Campos.

O pretendente: DIOGENES DE ARAUJO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
agente de turusmo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 29/04/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Diogenes de Araujo e de Maria 
Inês Ribeiro de Araujo. A pretendente: GISELE DE SOUZA ORLANDO, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do 
Ó - SP, no dia 05/10/1983, residente e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lha de 
David Orlando e de Isabel de Souza Orlando. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no 
cartório de residência da contraente.

O pretendente: ANDRE PIUS ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascido em Mueda, Moçambique, no dia 28/08/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pius Antonio e de Cristina Pedro. A preten-
dente: ALANNA ALBUQUERQUE VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/01/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erivaldo José Costa Vieira e de Maria da Penha 
Paiva de Albuquerque.

O pretendente: JÚLIO GOMES GONÇALVES SALVADOR, estado civil divorciado, 
profi ssão técnico em transporte e tráfego, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
01/05/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Reis 
Gonçalves Salvador e de Nair Gomes Gonçalves Salvador. A pretendente: JOSYLENE 
APARECIDA DE OLIVEIRA RESENDE, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 01/01/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Resende e de Neusa de Oliveira Resende.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi s-
são mecânico, nascido em Londrina - PR, no dia (11/07/1971), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivo Borges Gonçalves e de Cleuza Cezar 
Gonçalves. A pretendente: CASSIA GOMES SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (05/03/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Celso Soares e 
de Ana Martins Soares.

O pretendente: ALLAN SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (12/12/1990), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Silvio Aparecido Fernandes e de Cleide dos Santos Silva. A preten-
dente: BRUNA COSTA DOS SANTOS TOBIAS, estado civil solteira, profi ssão agente 
comercial, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (20/03/1989), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Gabriel dos Santos Tobias e de 
Silmara Florentino Costa dos Santos Tobias. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (14/03/1951), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de França Belem e de Santina Maria de 
França. A pretendente: EDNA MARIA DE OMENA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Caitano - PE, no dia (16/12/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro de Omena e de Maria Regina de Omena.

O pretendente: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
garçom, nascido em São Benedito - CE, no dia (13/04/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e de Luzia Rodrigues 
da Silva. A pretendente: SILVANA MARQUES ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Benedito - CE, no dia (02/11/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Alves Antunes e de 
Raimunda Maria Marques de Melo.

O pretendente: WEYDSON FERRAZ DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Teresina - PI (Registrado em Cristino Castro - PI), no dia (24/11/1989), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito Pereira de Sousa 
e de Volneina Alves Ferraz. A pretendente: MICAELA DE SOUSA FRANÇA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Brasília - DF, no dia (08/12/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias de Jesus França 
e de Maria Santana de Sousa França.

O pretendente: MARCOS KENJI ISHIKAWA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de loja, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/07/1990), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Olinda Yoshie Nakajima e de Tadahiro Ishikawa. 
A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/02/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Manoel dos Santos e de Maria Margarida dos 
Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

Os varejistas tradicionais podem estar perdendo

seu espaço por compras pela internet.

Através da pesquisa ‘Ino-
vação no Varejo: Dores e 
Desafi os do Empresário 

Brasileiro’, a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) foi capaz de encontrar 
as reais difi culdades presentes 
no varejo brasileiro, concluindo 
que 71% dos varejistas brasi-
leiros afi rmam que gestão de 
pessoas é desafi o e 54% deles 
foram atingidos pelo cenário 
econômico instável que pai-
rou o país neste último ano. A 
Agência também conclui que 
70% dos entrevistados tinham 
difi culdades em criar novos 
negócios ou expandir os já 
existentes. 

A pesquisa entrevistou cerca 
de 80 agentes do setor, como 
entidades de classe, governo, 
fornecedores e startups do 
varejo. Para o Presidente da 
ABDI, Guto Ferreira, o setor 
vem passando por mudanças, 
pois são momentos de profun-

Varejistas têm difi culdade em 
criar novo negócios

A popularidade da internet vem mostrando que os varejistas tradicionais podem estar perdendo seu espaço, 7 em cada 10 
brasileiros optam ou já fi zeram compras pela internet e tudo indica que esse número ainda crescerá nos próximos anos

das pessoas utilizavam a inter-
net para adquirir produtos e 
esse o número já chegou a 65% 
em 2018. 

Para suprir a necessidade de 
inovação a ABDI lançou o ProVa 
(Laboratório de Inovação do 
Varejo) localizado no Shopping 
Frei Caneca. O Laboratório 
visa atender necessidades do 
setor varejistas, onde sediará 
cerca de 100 atividades aber-
tas e gratuitas para os agentes 
interessados em suprir suas 
difi culdades. 

“O ProVa é o resultado de 
toda a pesquisa, onde foi pos-
sível alinhar tudo o que absor-
vemos e observamos durante 
as entrevistas. O Laboratório 
foi concebido de uma forma 
totalmente participativa, com 
metodologias que tem seu foco 
no usuário. Com isso, acredita-
mos que ele está pronto para 
transformar o setor”, fi naliza 
Guto Ferreira (Fonte: ABDI).

das transformações. “Cada vez 
os consumidores estão mais 
exigentes e conectados. Ficam 
no aguardo de novas tendências 
e toda essa demanda que se 
estabeleceu acaba por recuar 
o varejista, transformando essa 
modifi cação em um desafi o”, 
explica. 

A popularidade da internet 
vem mostrando que os varejis-
tas tradicionais podem estar 
perdendo seu espaço, 7 em 
cada 10 brasileiros optam ou já 
fi zeram compras pela internet 
e tudo indica que esse número 
ainda crescerá nos próximos 
anos. Quatros anos atrás 58% 

D
iv

ul
ga

çã
o/

A
B

D
I

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/E
0E

F-
A8

C
8-

1D
31

-4
75

A



São Paulo, sexta-feira, 07 de dezembro de 2018 Página 8

Especial

Circulam pelas redes sociais campanhas 
sugerindo a construção de uma nova 
ética por meio da reforma das atitudes 
cotidianas

Nelson Oliveira e Aline Guedes/Ag. Senado/Especial Cidadania

A 
maior parte dos textos afi rma que não há como co-
brar ética dos governantes, se os próprios cidadãos 
não a praticam. Os posts argumentam ainda que o 

mau comportamento do “andar de cima” resultaria do que 
acontece no “andar de baixo”.

Na tentativa de controlar o que é chamado de “andar de 
cima”, o Ministério Público Federal obteve cerca de dois 
milhões de assinaturas ao projeto das Dez Medidas contra 
a Corrupção, encaminhado à Câmara em 2016 na esteira 
da Operação Lava Jato. O texto, que aguarda relator na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já chegou à 
Casa sem seu ponto mais polêmico: o teste de integridade 
no serviço público.

O Brasil está em 96º lugar no ranking da corrupção elabo-
rado pela Transparência Internacional (2017) e em 1º lugar 
entre os que dão credibilidade a notícias falsas, segundo 
o Instituto Ipsos.

O cientista político Alberto Carlos de Almeida afi rma que 
os brasileiros deixam para o Estado ações e responsabili-
dades que deveriam ser de todos, como a preservação da 
limpeza de áreas públicas.

No plano do comportamento pessoal, pesquisa do Data 
Popular com 3,5 mil pessoas em 2016 constatou que 80% 
conheciam alguém que já cometeu algum tipo de ilegalida-
de. E 70% admitiram ter tomado ao menos uma “atitude 
corrupta” na vida.

Como o brasileiro vê o 
cumprimento das leis

Agente fi scaliza uso de vagas para idosos e pessoas com defi ciência: estacionar em local
proibido seria “ofensa menor”.

Ascom/SMTT

Os dados se assemelham aos levantados em 2015 e 2017 
pelas pesquisadoras da Universidade de São Carlos (Ufscar) 
Luciana Gross Cunha e Fabiana Luci Oliveira. Neles, 38% 
e 27% dos entrevistados, respectivamente, afi rmaram ter 
hábito de estacionar em local proibido e de dirigir depois 
de beber.

Em 2017, 75% dos entrevistados disseram que se um 
juiz determinasse como sentença o pagamento de uma 
indenização a alguém, a decisão teria que ser cumprida, 
mesmo discordando dela. Em 2015, eram 77%.

Quando a pergunta foi sobre a obediência a um policial, 
o número caiu para 56%, independentemente do ano.

Analisando diversas variáveis, as pesquisadoras conclu-
íram que “quanto maior a legitimidade [das leis], o receio 
de sanção, o controle social pelos pares e o sentimento de 
moralidade pessoal, menor a desobediência”.

Escolaridade
Autor do livro A Cabeça do Brasileiro, baseado em dados 

da Pesquisa Social Brasileira (Pesb), o cientista político 
Alberto Carlos de Almeida considera que fatores como 
a baixa escolaridade podem enfraquecer a força da lei e 
cooperar para um ambiente de quebra de regras.

A tolerância à corrupção teria origem, nessa faixa, no 
esquecimento e na falta de importância atribuída às de-
núncias. Almeida ressalta, porém, que apesar de ser difícil, 
não é impossível mudar essa percepção.

Paradoxalmente, ao embaralhar o entendimento e o 
cumprimento das normas está o costume de editar muitas 
leis. As pesquisadoras da Ufscar observaram que, de 1988 a 
2015, mais de 5,2 milhões de normas haviam sido criadas.

O consultor do Senado Arlindo Fernandes questiona: 
até onde o brasileiro se vê representado e obedece a essas 
normas? Para Almeida, muitas pessoas têm difi culdade 

de cumprir regras — mes-
mo aquelas que possam 
benefi ciá-las —porque não 
se sentem parte ativa na 
produção delas.

— Essa difi culdade tem 
relação com a mentalidade 
geral que separa governo e 
sociedade. Muitos cidadãos 
veem o Estado como inimigo.

Desconfi ança
O mestre em estudos com-

parados sobre as Américas 
Daniel Capistrano afirma 
que a lei não deve ser vista 
como único instrumento de 
orientação de conduta.

Orientação de conduta. 
— Essa visão legalista es-
trita afoga a sociedade com 
dezenas de leis municipais, 

estaduais e federais criadas todos os meses. Nesse sentido, o 
efeito das leis pode ser contrário, resultando no enfraqueci-
mento do ordenamento jurídico e na perda de legitimidade.

O endurecimento puro e simples das penas é assunto 
controverso em debates sobre infração a leis. Um deles é 
o que se dá na esfera do trânsito. Dados da ONU apontam 
que, de 1,5 milhão de mortes por acidentes no mundo por 
ano, 40 mil ocorrem no Brasil. Para o diretor do Detran 
do Distrito Federal Silvain Fonseca, muitas infrações são 
cometidas pelo falso sentimento de que, no Brasil, é fácil 
descumprir as leis.

— Quem descumpre leis faz todos saírem perdendo. Além 
dos danos materiais, físicos e emocionais, essas pessoas 
geram prejuízos graves ao Estado, ao causar incapacidade 
em outras pessoas em idade reprodutiva, por exemplo — 
alerta Fonseca.

O senador eleito pelo Espírito Santo e ex-delegado de 
Delitos de Trânsito e Fabiano Contarato (Rede) defende 
o endurecimento da 
punição aos motoristas 
embriagados e incenti-
vos ao bom motorista, 
como redução do IPI 
na compra de veículos 
novos.

Participação
Para o servidor pú-

blico Hélio Alcânta-
ra Medeiros, as leis 
cumprem sua missão 
de dar direção segura 
aos cidadãos, mas os 
legisladores falham ao 
ignorar a percepção da 
maioria.

— Algumas leis, no 
papel, são até ade-
quadas. Porém, na 
prática, acabam não 
levando em conta o 
anseio da população, 
não suprindo as reais 
carências da vida em 
sociedade e sendo 
descumpridas, muitas 
vezes, pelo próprio 
Estado, que deveria 
dar e ser exemplo.

A biomédica Rosa 
Gabriela de Macedo 
acredita que, ao ser ou-
vido e ter sua vontade 
respeitada, o cidadão 
se sentirá motivado a 
obedecer à legislação.

— Creio que, quanto 
mais oportunidade de 
engajamento, mais as 
pessoas terão a sen-
sação de partícipes e o 
desejo de se comportar 
pelo bem comum.Operações da Lei Seca buscam impedir que motoristas dirijam após beber.
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