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“Eu sou essa gente 
que se dói inteira 
porque não vive só 
na superfície
das coisas”.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira

Produção de petróleo e gás caiu 2,3% 
em novembro

Rio - A produção de petróleo e gás no Brasil em 
novembro atingiu 3,274 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d). O número representa 
queda de 2,3% em comparação ao mês anterior e 
queda de 1% ante igual período do ano anterior. 
Os dados foram divulgados ontem 3, pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). Aqueda se deve princi-
palmente à realização de paradas para manutenção 

no FPSO Cidade de Ilhabela, no campo de Sapinhoá, 
e nas plataformas P-18 e P-37, no campo de Marlim. 
A produção de petróleo no período foi de 2,567 mi-
lhões de barris de petróleo por dia (bbl/d), queda 
de 1,8% na comparação com o mês anterior e 1,1% 
menor ante novembro de 2017. Já a produção de gás 
natural foi de 112 milhões de m3 por dia, recuo de 4% 
ante outubro e de 0,9% frente a novembro de 2017.

A produção do pré-sal em novembro totalizou 1,817 
milhão de boe/d, uma redução de 1,3% em relação 
ao mês anterior. Foram produzidos 1,45 milhão de 

barris de petróleo por dia e 58,4 milhões de metros 
cúbicos diários de gás natural por meio de 86 poços. 
A participação do pré-sal na produção total nacional 
em novembro foi de 55,5%.

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em 
média, 903 mil bbl/d de petróleo e 38,2 milhões de 
m3/d de gás natural. Os campos marítimos produ-
ziram 95,8% do petróleo e 81% do gás natural. Os 
campos operados pela Petrobras produziram 93,7% 
do petróleo e gás natural total (AE).

O presidente Jair Bolso-
naro reuniu sua equipe 
ministerial na manhã 

de ontem (3), para afi nar o 
discurso e defi nir medidas 
gerais que serão adotadas 
pelas 22 pastas. O ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
disse que o governo vai fazer 
uma varredura em todos os 
conselhos vinculados à admi-
nistração federal e nos imóveis 
próprios e alugados pela União 
nos estados. Um levantamento 
preliminar indica que o gover-
no federal tem cerca de 700 mil 
imóveis em todo o país, além 
de prédios alugados. 

A ideia é juntar os órgãos 
federais para reduzir custos 
de manutenção. Para ele, é 
um “contrassenso absoluto” 
a União ter 700 mil imóveis 

Bolsonaro faz reunião 
com ministros para 
alinhar ações de governo

e ainda alugar prédios. “Cada 
ministro deverá fazer um le-
vantamento de todos os imóveis 
existentes, principalmente nos 
estados e nas capitais, com o 
objetivo de racionalização do 
uso dessas estruturas”, afi rmou 
o ministro. O governo deve criar 
em cada capital uma “Casa 
Brasil” para reunir as represen-
tações da administração federal 
nos estados. “O objetivo é racio-
nalizar e depois permitir a venda 
desses imóveis”, argumentou.

A composição e o papel de 
todos os conselhos serão revisa-
dos para evitar sobreposição de 
funções. Criado no governo do 
ex-presidente Lula, o Conselho 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (CDES), por exem-
plo, já foi extinto por medida 
provisória. “Conta-se a casa das 

centenas de conselhos. Todos 
eles com volume muito grande 
de pessoas, o que traz custos 
para a administração pública 
e, em muitos momentos, eles 
se sobrepõem, sendo repetidos 
em ministérios diferentes con-
selhos que às vezes têm quase a 
mesma função”, afi rmou.

Outra orientação do presiden-
te foi para que os ministros pre-
encham os cargos de segundo 
e terceiro escalões, bem como 
os espaços federais nos estados 
seguindo os mesmos critérios 
que nortearam a defi nição dos 
ministros “O que ocorria em 
governos anteriores era que as 
indicações e nomeações ocor-
riam dentro da Casa Civil sem 
guardar conexão e identidade 
com o que cada ministério tinha 
de políticas públicas”. A palavra 

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai fazer uma varredura em todos 

os conselhos vinculados à administração federal e nos imóveis próprios e alugados pela União.

fi nal será dos ministros de cada 
pasta. “O ministro receberá a 
indicação, vai analisar, avaliar 
a sintonia entre as ações do go-
verno e aquilo que o ministério 
está construindo em políticas 
públicas”.

Ao ser questionado sobre 

a exoneração de mais de 300 
funcionários que ocupavam 
cargos comissionados da Casa 
Civil desde gestões anteriores, 
Onyx afi rmou que não se trata 
de uma “caça às bruxas”. “Jus-
tamente para não ser decidimos 
exonerar todos”, afi rmou. A 

reocupação desses cargos 
pelos antigos funcionários 
dependerá de critérios técni-
cos, de competência e de uma 
avaliação sobre as condições 
da indicação de seus nomes 
para os respectivos cargos 
(ABr).

Objetivo da Chang’e-4 é estudar estrutura da superfície lunar.

A sonda chinesa Chang’e-4 
aterrissou ontem (3) na face 
oculta da Lua, aquela que não 
se vê a partir da Terra, um feito 
inédito na história da exploração 
espacial. O pouso no satélite 
natural, também chamado de 
alunagem, foi confi rmado pela 
Administração Espacial Nacio-
nal da China (CNSA), segundo 
a qual a operação foi realizada 
com ajuda do satélite Queqiao, 
que enviou as fotos da face 
oculta da Lua e será responsável 
pela transmissão de sinais entre 

a Terra e a Chang’e-4.
A sonda foi lançada em 7 de 

dezembro, do sul da China, 
que vê suas ambições espaciais 
se concretizando no mesmo 
ano em que se comemora o 
50º aniversário do histórico 
desembarque da missão Apolo 
11, que levou o americano Neil 
Armstrong a se tornar o primei-
ro homem a pisar em solo lunar. 
A Chang’e-4, que contém um 
robô, estudará a composição 
dos minerais e a estrutura da 
superfície lunar (ANSA).

Tarifa de metrô e trens 
A Secretaria de Estado dos Trans-

portes Metropolitanos informa 
que a tarifa básica do transporte 
público por trens e metrô passará 
para R$ 4,30, a partir do próximo 
dia 13. O percentual de aumento é 
baseado na infl ação acumulada em 
2018, de acordo com o IGP-M. As 
gratuidades para idosos, estudan-
tes, portadores de necessidades 
especiais e desempregados serão 
mantidas.

A expectativa é de que os segmentos automotivos cresçam 10,1% 

em 2019.

A venda de automóveis, co-
merciais leves, ônibus e cami-
nhões no país cresceu 14,60% 
no ano passado em relação a 
2017, com 2.566.235 unidades 
emplacadas. É o segundo ano 
seguido de crescimento. No 
ano passado, estes segmentos 
apresentaram crescimento de 
9,23%. O dado foi divulgado 
ontem (3) pela Fenabrave. No 
mês, estes segmentos cresce-
ram 1,70% e, na comparação 
com o mesmo mês de 2017, o 
aumento foi de 10,33%.

Considerando apenas au-
tomóveis e comerciais leves 
(picapes e furgões), houve alta 
de 13,74% no ano passado na 
comparação com 2017, com o 
emplacamento de 2.470.654 
unidades. A expectativa para 
este ano é de aumento de 11% 
nestes dois segmentos. Em 
relação ao emplacamento de 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, vai apresentar 
até a próxima segunda-feira (7) 
a proposta de reforma da Previ-
dência, que deverá ser sugerida 
pelo governo do presidente Jair 
Bolsonaro e submetida ao Con-
gresso Nacional. A disposição é 
que os parlamentares analisem 
a proposta assim que retorna-
rem do recesso em fevereiro.

A informação foi confi rmada 
pelo ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, logo depois 
da primeira reunião ministe-
rial da gestão Bolsonaro com 
a presença de todo primeiro 
escalão. “Guedes vai apresen-
tar a proposta até o início da 
próxima semana. Nós vamos 
fazer a reforma”. A equipe do 
governo tem admitido diversas 
possibilidades sobre o tema, 
inclusive o aproveitamento de 
itens do texto que havia sido 
submetido ao Legislativo pelo 
ex-presidente Michel Temer. 

O esforço, segundo ministros 
de Bolsonaro, é para que as 
mudanças na legislação avan-
cem. Na próxima terça-feira 
(8) há uma nova reunião do 
presidente da República com 
os ministros. Nela, será feita 
a apresentação do texto da 

Governador do Rio de Janeiro, 

Wilson Witzel.

O governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, reafi r-
mou ontem (3) que tratará 
como terrorista qualquer um 
que portar fuzil ou armas 
de grosso calibre sem estar 
uniformizado. Em discurso 
durante a solenidade de posse 
do secretário de Polícia Militar, 
Rogério Figueredo, no Batalhão 
de Polícia de Choque, Witzel 
voltou a defender uma política 
de enfrentamento por parte 
da polícia, e garantiu que o 
combate ao crime organizado 
se dará de forma muito dura.

“Quem usa um fuzil e não 
está envergando um uniforme 
é inimigo, quem usa um fuzil 
e quer dominar um território 
é um terrorista, e assim será 
tratado”. O estado colocará a 
Defensoria Pública a serviço 
da tropa, deixando claro que 
policiais envolvidos em casos 
de mortes em confronto terão 
ampla defesa. “Não temam, 
ajam, treinem e executem a 
sua missão com tranquilidade. 
Vocês serão defendidos”.

Declaração em vídeo gerou 

polêmica nas redes sociais.

A nova ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves, gerou 
polêmica ontem (3) após um 
vídeo em que afi rma que o Bra-
sil vive uma “nova era” em que 
“menino veste azul e menina 
rosa” circular nas redes sociais.  
“É uma nova era no Brasil: me-
nino veste azul e menina veste 
rosa”, disse a ministra.

Já no fi nal da declaração, a 
pastora evangélica é aplaudi-
da pelo público presente em 
uma sala. Damares assumiu o 
ministério do governo de Jair 
Bolsonaro na quarta-feira (2). 
Em seu discurso, a também 
advogada chegou a afi rmar que 
durante os próximos quatro 
anos de mandato “menina será 
princesa e menino, príncipe”. 
A declaração, segundo ela, é 
um aviso contra a “doutrinação 
ideológica”. 

“Ninguém vai nos impedir de 
chamar as meninas de prince-
sas e os meninos de príncipes. 
Vamos acabar com o abuso da 
doutrinação ideológica”, ressal-
tou. A nova ministra ainda fez 
um alerta aos pedófi los e contra 
o turismo sexual: “Atenção pe-
dófi los de plantão: a brincadeira 
acabou, Bolsonaro é presiden-
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Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

Venda de veículos novos cresceu 
14,6% no último ano

alta mais moderada, porém, 
em função da melhora, mais 
acentuada, da economia e 
da confi ança do consumidor 
e investidores, ao longo do 
ano, o desempenho do setor 
automotivo foi maior do que 
o esperado”, disse Alarico As-
sumpção Júnior, presidente da 
entidade.

No mês de dezembro, a venda 
de todos os segmentos regis-
trou alta de 3,36% na compara-
ção com novembro, totalizando 
331.153 emplacamentos. Com 
relação a dezembro de 2017, 
o crescimento foi de 9,93%. 
Já os emplacamentos de car-
ros e comerciais leves somou 
225.001 unidades licenciadas 
em dezembro, com crescimen-
to de 1,67%, se comparada ao 
mês de novembro, e de 9,85% 
na comparação a dezembro do 
ano passado (ABr). 

todos os segmentos somados 
(automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicle-
tas, implementos rodoviários 
e outros veículos), o aumento 
foi de 13,58% em 2018, com a 

venda de 3.653.500 unidades. 
Para 2019, a expectativa é 

de que todos os segmentos 
automotivos apresentem cres-
cimento de 10,1%. “Iniciamos 
2018 com uma expectativa de 

Sonda chinesa faz 1º pouso 
na face oculta da Lua

Proposta de reforma da 
Previdência até segunda

reforma da Previdência e cada 
ministro vai expor as medidas 
que pretendem adotar este mês.

A relação do Executivo com o 
Legislativo é tratada com caute-
la pelo governo. Onyx reiterou 
que Bolsonaro não vai interferir 
na campanha pela presidência 
da Câmara e do Senado. A deci-
são é justamente para suavizar 
as negociações entre os dois 
Poderes. “Todo o governo com 
alto grau de intervenção [nas 
questões do comando do Con-
gresso] erraram. O presidente 
Bolsonaro é um homem de 
muito diálogo”, afi rmou (ABr).

Meninos vestem ‘azul’
e meninas ‘rosa’

te”. Durante seu discurso, Da-
mares disse estar ciente de que 
o Estado é laico, mas lembrou 
que é “terrivelmente cristã”.

As declarações dos integran-
tes do novo governo têm causa-
do polêmica, desde o primeiro 
dia no poder, principalmente 
depois que Bolsonaro assinou 
uma MP retirando a população 
LGBT das diretrizes do Direitos 
Humanos. No novo documento, 
dentre as políticas e diretrizes 
destinadas à promoção dos di-
reitos humanos estão incluídos 
explicitamente somente “mu-
lheres, criança e adolescente, 
juventude, idoso, pessoa com 
defi ciência, população negra, 
minorias étnicas e sociais e 
Índio” (ANSA).

Witzel ameaça tratar 
como terrorista criminoso 

que usar fuzil

O governador anunciou que 
a Secretaria de PM vai criar o 
Departamento de Combate a Ho-
micídios. “Nós vamos aparelhar 
a secretaria com equipamentos 
e policiais para investigar quem 
quer que ouse atingir um policial 
das forças de segurança do esta-
do”, alertou. Em rápido pronun-
ciamento à imprensa, o coronel 
Rogério Figueredo afi rmou que 
uma das primeiras medidas de 
sua gestão à frente da pasta será 
a de aumentar o policiamento 
ostensivo nas ruas (ABr).
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OPINIÃO
Abertura!

A necessidade de 

novidades, por parte de 

nossa sociedade, não se 

restringe ao campo da 

moda ou do consumo, 

mas alcança até áreas 

insuspeitas, como a 

economia

Nos últimos anos, por 
exemplo, a solução para 
o crescimento econô-

mico passou por várias ideias 
que foram consumidas rapida-
mente e substituídas sempre 
pela novidade mais recente. 
A moda atual, neste campo, 
não é propriamente nova, e 
elege a abertura comercial, de 
preferência ampla e unilateral, 
como o remédio infalível para 
aumentar a produtividade e 
a competitividade dos produ-
tos brasileiros tanto de bens 
quanto de serviços, via maior 
concorrência com os produto-
res externos, o que traria como 
consequência a retomada do 
crescimento.   

A ferramenta para tanto é uma 
forte redução das atuais alíquo-
tas do imposto de importação, 
eventualmente até zerá-las. Ora, 
se isto resolve nossos problemas, 
porquê temos e mantemos o 
imposto de importação? Antes 
que alguém pense que se trata 
de mais uma jabuticaba, é bom 
esclarecer que todos os países 
do mundo taxam, em maior ou 
menor grau, os produtos e ser-
viços que eles importam.

É bom deixar claro que as 
tarifas alfandegárias não fo-
ram criadas para os governos 
arrecadarem mais, ainda que, 
eventualmente, seu efeito não 
seja desprezível. A razão para 
sua existência é a de cumprir 
outra função, ou seja, equalizar 
a diferença de custos de produ-
ção internos e externos ou em 
casos mais específi cos proteger 
a indústria local da concorrência 
externa.

No caso brasileiro houve 
alguns períodos nos quais as 
tarifas alfandegárias foram uti-
lizadas para proteger setores 
nascentes como no caso da 
indústria da informática ou, 
mais antigamente, os governos 
usaram e abusaram deste recur-
so para restringir importações, 
em função das históricas difi -
culdades do país em conseguir 

dólares sufi cientes para pagar 
nossas importações.

Nas últimas décadas, entre-
tanto, o imposto de importação, 
em maior ou menor grau, tem 
cumprido seu papel de com-
pensar as eventuais diferenças 
de custos internos face aos 
externos, quando devidas a 
fatores sistêmicos e não espe-
cifi camente às defi ciências da 
indústria brasileira. Assim, antes 
de afi rmar que nossas tarifas 
são altas, é necessário verifi car 
se elas cumprem o papel para o 
qual foram criadas, ou seja, se 
elas compensam o custo Brasil.

Os custos adicionais, em rela-
ção aos principais concorrentes 
externos, que o Brasil impõe a 
quem aqui produz, ou seja, o cus-
to Brasil é atualmente da ordem 
de trinta pontos percentuais o 
que signifi ca que a tarifa média 
brasileira deveria ser de 21% 
apenas para compensar o fato de 
que produzir aqui é mais caro do 
que lá fora. A consequência é que 
a produção brasileira, com uma 
tarifa nominal média ao redor de 
14%, não está sendo protegida. 

Nossas tarifas alfandegárias 
tem muitos defeitos começan-
do com o fato das alíquotas de 
matérias primas serem, às vezes, 
assemelhadas às de produtos 
fi nais mas, as acusações de que 
são muito altas levam em conta 
apenas o valor nominal do impos-
to, quando, na realidade, face ao 
elevado custo Brasil, são um ver-
dadeiro subsídio às importações, 
fato comprovado pelos enormes 
defi cits na balança comercial dos 
manufaturados, em períodos de 
crescimento do país.

Assim, por uma questão de 
bom senso, a prioridade a ser 
enfrentada pelo próximo go-
verno, dentro de uma agenda 
de competitividade, é a redução 
sistemática do custo Brasil pro-
movendo uma reforma tributária 
que simplifique o sistema e 
redistribua impostos entre os 
diversos setores e uma redução 
dos juros reais de mercado ao 
nível de nossos concorrentes, 
apenas para fi car com os dois 
principais fatores. 

Depois disto poderemos vol-
tar a falar de abertura, sempre 
negociada.

 
(*) - É empresário e presidente do 

Conselho de Administração da 
ABIMAQ – Associação Brasileira

da Indústria de Máquinas.

João Carlos Marchesan (*)
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News@TI
Contratação de empréstimo consignado por 
Whastapp
@A Creditoo, primeira plataforma 100% online de empréstimo con-

signado para funcionários de empresas privadas, acaba de lançar 
uma tecnologia que permite a contratação do empréstimo diretamente 
pelo Whatsapp. Agora, os funcionários de mais de 80 empresas parceiras 
podem realizar a contratação de maneira fácil e rápida diretamente no 
aplicativo (https://www.creditoo.com.br/).

ESPM abre inscrições para curso de férias de 
Atendimento a Clientes
@Na edição anterior, o curso de férias da ESPM-SP "Atendimento a 

Clientes: como atingir a excelência em serviços" foi reformulado 
para atender os dilemas e os desafi os de satisfazer os clientes frente a 
complexidade do cenário digital. O novo programa teve a carga horária 
modifi cada para 9 horas, além de contemplar novos módulos em sua 
grade de ensino. Em 2019, além de continuar o debate sobre o impacto 
da tecnologia no processo de relacionamento com o cliente, o curso traz 
temas atuais, como “Novos padrões e referenciais de liderança e gestão”,  
“O impacto das redes sociais e da tecnologia digital: as demandas de 
hoje e de sempre”, e “O contexto da satisfação do cliente: empresa, 
produto e atendimento.” O curso acontece de 21 a 23 de janeiro, na 
ESPM, em São Paulo. As vagas são limitadas, por isso, quem quiser 
participar deve se inscrever pelo site da ESPM, no endereço: https://
www.espm.br/educacao_continuada/atendimento-a-clientes-como-
-atingir-a-excelencia-em-servicos/

BB lança aplicativo para correspondentes 
negociais
@Os correspondentes negociais do Banco do Brasil contam com 

uma nova solução que promete facilitar a contratação de crédito 
pessoal: o aplicativo MaisBB, disponível neste primeiro momento 
para download gratuito para Android. A ferramenta, inédita entre 
os bancos, compartilha serviços com o portal do Correspondente e 
possibilita otimização do atendimento ao cliente desde o primeiro 
contato até o pós-venda.

Empresa de TI dá dicas para o 
internauta ter uma navegação 
segura e não correr o risco de 
ter seus dados vazados

 

A transformação digital proporciona 
acesso a uma infi nidade de infor-
mações, dados, diversão e entrete-

nimento. Porém, é necessário ter muito 
cuidado para não cair em fraudes e ter 
as informações vazadas por aí. Segundo 
uma pesquisa da empresa americana de 
gerenciamento de risco LexisNexis, o Brasil 
é alvo frequente para golpes digitais e tem 
maior custo para lidar com fraudes eletrô-
nicas do que outras grandes economias da 
América Latina.

Nesse sentido, Sylvestre Mergulhão, CIO 
da Impulso, ecossistema de serviços para 
potencializar time de tecnologia, elenca 
algumas dicas para as pessoas navegarem 
de forma segura na internet.

Senhas

Os erros mais comuns cometidos pelas 
pessoas são as senhas fáceis. A utilização 
de data de aniversário, as mesmas senhas 
para todas as redes ou até mesmo números 
seguidos ou nomes não são recomendáveis. 
Para criar uma senha segura, o ideal é usar 
a criatividade para gerar dados complexos e 

Confi ra dicas para não cair
em um golpe digital

redes sociais ou aplicativos de banco quan-
do conectado.

Antivírus

Ter um antivírus e mantê-lo atualizado 
é fundamental, principalmente para quem 
utiliza o sistema operacional Windows. O 
sistema é o mais utilizado no mundo e os 
hackers focam nele, pois a chance de ter uma 
pessoa que caia em algum golpe é grande. 

Compras pela internet

As lojas online confi áveis são aquelas que 
trazem um cadeado na barra de endereços, 
o que indica que aquele portal é seguro. 
Além disso, é sempre importante verifi car 
se o site tem no rodapé o CNPJ e pesquisar 
se a loja tem endereço físico. Essas são al-
gumas das atitudes que devem ser levadas 
em consideração na hora da compra online.

Redes Sociais

Muitas pessoas esquecem que ao publicar 
uma informação pessoal na internet, ela 
fi cará lá para sempre, mesmo que tenha 
sido excluída, pois isso não impede que 
outra pessoa tenha copiado a publicação. 
O ideal é ter um fi ltro e não colocar infor-
mações inadequadas ou até mesmo limitar 
o número de pessoas que vejam aquela 
publicação. Informações como localiza-
ção e documentos podem ser usados por 
cibercriminosos em fraudes.

difíceis de serem adivinhados por terceiros. 
Uma dica é fazer uma combinação, utilize 
frase de um pensador que você goste, use 
até dois números seguidos e/ou a primeira 
letra do nome preferido.

Atualização de Software

As últimas atualizações disponíveis de 
um aplicativo são correções de algo que não 
deu certo anteriormente. É recomendável 
estar com os aplicativos atualizados, já que 
as novas versões trazem novas informa-
ções e favorecem a segurança de dados 
do usuário. Se não há essa atualização, o 
dispositivo fi ca vulnerável a ataques.

Conexão

Evite o acesso a redes públicas de Wi Fi. 
Elas podem ser potencialmente perigosas. 
Quando estiver em dúvida em relação à 
segurança da rede, evite entrar em e-mail, 
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A dieta mediterrânea foi escolhida como 
a melhor para 2019, em ranking divulgado 
pela empresa de mídia americana “US 
News and World Report”. Ao todo, foram 
avaliadas 41 dentre as mais populares 
dietas do mundo, e a mediterrânea tam-
bém triunfou em algumas subcategorias, 
como melhor dieta para comida saudável, 
melhor dieta para controle de diabetes e 
dieta mais fácil de seguir.

O resultado não surpreende, já que 
diversos estudos mostram que seu pla-
no de alimentação pode reduzir o risco 
de diabetes, colesterol alto, demência, 
perda de memória, depressão e câncer 
de mama. Apesar de a dieta mediterrâ-
nea não ser exata, uma vez que gregos, 
italianos, franceses e espanhóis se 
alimentam diferentemente, seus prin-
cípios são os mesmos, e os pratos da 

Ranking foi feito por painel de 

especialistas em saúde.

Em setembro passado, a 
Suprema Corte da Índia 
revogara a proibição his-

tórica que vetava a entrada no 
templo de mulheres em idade 
fértil, entre 10 e 50 anos, por 
serem consideradas “impuras”. 

Ainda assim, desde então, 
conservadores apoiados pelo 
Partido do Povo Indiano (BJP), 
do primeiro-ministro Narendra 
Modi, têm impedido tentativas 
de mulheres entrarem em Saba-
rimala, usando até a violência.

Em função disso, Kanaka 
Durga, 39 anos, e Bindu Am-
mini, 40, entraram no templo 
sem serem vistas e com escolta 
policial.

Entretanto, as câmeras de 
segurança fl agraram as mu-
lheres correndo para dentro 
do santuário usando túnicas 
pretas. Assim que a notícia va-
zou, o líder espiritual do templo 
fechou o local para um ritual de 
purifi cação. A visita enfureceu 
os fundamentalistas, que anun-
ciaram dois dias de protestos 
em Kerala e realizaram greves 

Indianos protestam contra abertura de templo hindu a mulheres em Kerala.
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Entrada de mulheres em templo 
hindu gera protestos na Índia

Duas mulheres entraram escondidas no templo Sabarimala, um dos mais sagrados do hinduísmo e 
situado no estado de Kerala, na Índia, onde manifestantes protestam há meses contra a presença 
feminina no local

ontem (3). Os confrontos com 
a polícia já deixaram ao menos 
um morto e 15 feridos.

Por outro lado, o governo 
de Kerala, liderado por uma 

aliança de esquerda, realizara 
na última terça (2) um grande 
protesto, apelidado de “muro 
de mulheres”, que contou com 
mais de 3 milhões de indianas 

formando uma parede humana 
de 620 quilômetros. A mani-
festação pediu igualdade de 
gênero e apoio ao veredito da 
Suprema Corte (ANSA).

Dieta mediterrânea é eleita a melhor 
para seguir em 2019

A maior parte das refeições é focada em 
frutas, vegetais, grãos, ervas, amêndoas 
e azeite de oliva. Quase não se vê açúcar, 
farinha ou manteiga. A carne vermelha 
aparece poucas vezes, enquanto o peixe 
é mais presente. Para fazer o ranking, 
um painel de especialistas em saúde, 
principalmente em problemas de coração, 
diabetes, nutrição e obesidade, analisou 
periódicos médicos sobre dietas e relató-
rios governamentais. 

O ponto em comum entre todos os 
planos de alimentação é o uso mínimo 
de produtos processados, dando maior 
foco para frutas e vegetais. Em 2018, a 
dieta mediterrânea empatara na primeira 
posição com a “Dash”, plano semivegeta-
riano criado por um instituto americano 
de prevenção de hipertensão e que em 
2019 fi cou em segundo lugar (ANSA).

região são sempre associados a ossos 
mais fortes, coração mais saudável e 
vida mais longa. 
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A - Bem-estar 
A WW, grupo do qual faz parte a marca ‘Vigilantes do Peso’, lança no 
Brasil a campanha “Bem-estar para todos”. O conceito mostra histórias 
reais de Associados, que reconhecem os benefícios obtidos muito além 
da perda de peso. A comunicação reforça que todos têm suas próprias 
motivações para fi carem saudáveis. A iniciativa refl ete a evolução estra-
tégica da WW para ampliar sua posição de liderança em emagrecimento e 
oferecer uma plataforma mais holística para saúde e bem-estar. O intuito 
é proporcionar um bem-estar que funcione para todos – independen-
temente de idade, peso, gênero ou motivos para serem mais saudáveis 
- chamado de “Meu Motivo” (My Why). Para saber mais, acesse: (www.
vigilantesdopeso.com.br). 

B - Hotéis com Descontos
Não é Black Friday, mas a ‘January Sales’, do Pestana Hotel Group oferece 
descontos tão bons quanto os ofertados pela marca em novembro. A 
promoção é válida até p próximo dia 31, e contempla mais de 80 uni-
dades em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os descontos, que podem 
chegar a até 50% em algumas unidades, são validos para hospedagens 
em períodos selecionados. Para checar o período de hospedagem e a 
porcentagem do desconto disponível no hotel escolhido, basta checar 
no site (https://www.pestana.com/br). Participam da ‘January Sales’ 
todas as bandeiras do grupo hoteleiro, incluindo a marca Pestana CR7, 
do craque português Cristiano Ronaldo. 

C - Bairros Planejados
A Vokkan Urbanismo traz para Santa Catarina um projeto diferencia-
do, uma proposta focada na qualidade de vida. A empresa lançou no 
mercado seu projeto de oferecer soluções urbanísticas para construir 
ambientes coletivos mais inteligentes, contribuindo de forma direta no 
desenvolvimento social e urbano de diferentes municípios. Serão três 
bairros planejados, nas cidades de Porto Belo, Navegantes e Joinville, 
que trazem a assinatura do renomado arquiteto e urbanista Jaime Ler-
ner. Ao todo, as áreas ocupam mais de 6 milhões de metros quadrados, 
correspondendo a mais de 850 campos de futebol. Outras informações 
em: (www.vokkan.com.br).

D - Design Gráfi co
O curso de especialização em Design Gráfi co da Unicamp será realizado 
de 18 de fevereiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2021, no Instituto de 

Artes (IA). O público-alvo são profi ssionais interessados em aprofundar 
o conhecimento na área de Design Gráfi co, graduados nas áreas de Comu-
nicação, Publicidade, Arquitetura, Artes Visuais, Marketing e profi ssionais 
com formação superior que atuam na área do design. O curso é ministrado 
por profi ssionais atuantes no mercado e professores da área acadêmica. O 
conteúdo abrange desde o design impresso às novas mídias, o que permite 
ao aluno atuar em várias áreas do design no mercado contemporâneo. 
Mais informações: (www.iar.unicamp.br/extensao/designgrafi co/). 

E - Envelhecida em Barris
Para comemorar os seus 8 anos de história, a cervejaria artesanal 
curitibana Way Beer apresenta a sua mais nova cerveja: a Craft Beer 
Soul. A bebida tem como destaque a sua preparação, que contou com 
o envelhecimento em barril por dois anos e meio, puxando o conceito 
de “quanto mais tempo guardada, melhor”. Com garrafas de 375ml, a 
cerveja é uma das apostas para 2019. É uma cerveja saborosa, para ser 
degustada como uma forma de agradar o paladar, que apresenta 12,1% 
de teor alcoólico. De acordo com Alessandro Oliveira, mestre cervejei-
ro, ela deve ser bebida aos poucos, em um cálice pequeno. Ele sugere 
“tomar uma hoje e guardar outra para beber daqui alguns anos, para 
apreciar melhor o processo de envelhecimento”, explica. Saiba mais em:
(www.waybeer.com.br). 

F - Mercado de Energia
A portaria 514, publicada no DOU, no dia 27/12, ampliou a participação 
de mais empresas no mercado livre de energia, reduzindo a barreira de 
entrada de 3 para 2 megawatts (MW). A boa notícia e tão esperada pelo 
setor deve benefi ciar 1.197 empresas, segundo a Aneel, que poderão 
fazer a contratação pelo mercado livre de qualquer concessionário e que 
antes só podiam ter acesso a esta modalidade de compra apenas e tão 
somente de fontes incentivadas (eólicas, solares, de biomassa e pequenas 
hidrelétricas). A medida terá duas etapas para entrar em vigor, sendo a 
primeira para empresas com consumo de até 2,5 megawatts a partir de 
7 de julho, e 1º de janeiro de 2020 para as que consomem 2 megawatts. 
“Com mais competividade, fl exibilidade e melhores condições, os con-
sumidores terão um ambiente mais favorável e liberdade de escolha”, 
comenta Antônio Bento, CEO do Grupo IBS Energy.          

G - Buscador de Investimentos
De acordo com levantamento realizado pelo Yubb (http://yubb.com.br/) 
- buscador de investimentos gratuito que traz opções para as pessoas 

aplicarem melhor seu dinheiro - os fundos de investimento foram a classe 
de investimento mais buscada em 2018, representando um aumento de 
134% em relação ao ano de 2017. Outro destaque é o crescimento das 
buscas por fundos de ações e cambiais, comportamento preocupante, 
tendo em vista o perfi l mais conservador do brasileiro e alta volatilidade 
e potencial de perdas em fundos de ações e cambiais. “É possível que 
muitas pessoas acabem investindo em ativos inadequados para os seus 
objetivos”, explica Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb e especialista 
em investimentos.

H - Tecnologia de Ponta 
A Opticon, multinacional especializada em soluções de alta tecnologia 
para estruturas varejistas, participa da ‘NRF Expo 2019 Retail’s Big 
Show’, que acontece entre os próximos dias 13 e 15, no Javits Convention 
Center, em Nova York . O evento conta com cerca de 750 expositores 
provenientes dos EUA, Canadá, Europa, Brasil, entre outros, represen-
tando negócios dos setores de vestuário, alimentos, varejo, eletrônicos, 
lojas de departamento, cosméticos, etc.. A Opticon tem como principal 
objetivo apresentar aos visitantes soluções de compras sem caixa, mos-
trando seus lançamentos e novos produtos para os participantes terem a 
oportunidade de conhecerem as novidades da empresa, além do futuro 
da automação como um todo Outras informações: (www.opticon.com).

I - Guardar Dinheiro
A startup Diin quer tornar natural e habitual o ato de guardar um pouco 
de dinheiro, perdendo o conceito de que para poupar seja preciso ter 
grana sobrando ou juntar uma quantidade maior de recurso. O desafi o 
proposto pela startup é que a pessoa comece com a quantia de um real 
e, a cada dia que passa, se acrescenta mais um real ao valor guardado 
no dia anterior. Ao fi nal de 21 dias, a quantia poupada é de R$ 231,00. 
“Para colocar a teoria em prática, é preciso repetir o seu objetivo 
durante 21 dias consecutivos. Com isso é possível criar novos hábitos 
e conquistar grandes mudanças”, orienta Monica Saccarelli, CEO e 
fundadora da fi ntech. “Assim, queremos ajudar os brasileiros a ter o 
hábito de guardar dinheiro, mesmo que seja 1 real”, acrescenta. Saiba 
mais em (www.diin.com.br).

J - Gastronomia no Pará
Quem ainda quer curtir o fi nal de janeiro, uma opção diferente e imper-
dível é conhecer Belém, no Pará. Praias de água doce, uma arquitetura 
centenária, o carimbó – ritmo tradicional, e principalmente a gastronomia 
prometem uma viagem inesquecível. Para acrescentar a este cenário 
convidativo, nos próximos dias 26 e 27, acontece o Festival Fartura – 
Comidas do Brasil Belém, na Estação das Docas, um dos pontos turísticos 
da cidade. Mais de 50 atrações gastronômicas se dividem entre os espaços 
onde o público poderá conhecer produtos, aprender e experimentar 
receitas de chefs e cozinheiros de todas as regiões do Brasil. O Festival 
é também uma oportunidade de experimentar pratos de grandes chefs 
de todo o Brasil. Saiba mais em (www.farturabrasil.com.br).

A - Bem-estar 
A WW, grupo do qual faz parte a marca ‘Vigilantes do Peso’, lança no 

Artes (IA). O público-alvo são profi ssionais interessados em aprofundar 
o conhecimento na área de Design Gráfi co, graduados nas áreas de Comu-
nicação Publicidade Arquitetura ArtesVisuais Marketingeprofissionais

Quanto tempo você já 

conseguiu fi car longe do 

seu smartphone? 

Quantas horas de desco-
nexão das redes sociais, 
ou fi car sem acessar 

e-mails, sites e aplicativos 
você conseguiu no último mês? 
Parece ser uma pergunta boba 
e despretensiosa, mas notamos 
que cada vez mais associamos 
nossa vida e nossos relaciona-
mentos à conexão tecnológica.

Já reparou como muitos de 
nós, em algum momento da 
vida, já tivemos a clara sen-
sação de que esse excesso de 
informação tem nos deixado 
atordoados e cansados? Nosso 
cérebro também altera suas 
funções, como a memória, ou 
seja, passamos a reter menos 
informação, ao passo que 
temos a informação ao toque 
dos dedos, pesquisando-a ra-
pidamente.

Neste tempo de férias, trago 
uma refl exão: De que forma 
temos usado nosso tempo tão 
precioso? Apesar das facilida-
des proporcionadas pela tec-
nologia, podermos, por exem-
plo, registrar cada momento 
que temos, os lugares que 
visitamos, estamos ainda com 
uma imensa difi culdade para 
estabelecer limites saudáveis 
no uso dos smartphones, como 
apenas curtir as paisagens e 
sensações de um lugar, sem 
fazer selfi e ou postar uma foto.

Quando damos férias ao 
celulares, estamos dizendo 
ao mundo que precisamos de 
tempo de convívio: conosco 
mesmo, com nossa solidão, 
com nosso silêncio, bem como 
conviver com amigos, família e 

outros núcleos sociais que não 
temos usualmente.

Uma ótima estratégia para o 
bom aproveitamento do tempo 
é planejar! Organize seu tempo 
de férias, sejam estas curtas ou 
longas, para que use melhor 
seu tempo livre. Sua realidade 
pode requerer o uso constante 
do celular, e, se este é seu caso, 
você pode fazer uma “peneira”, 
isto é, selecionar aquilo que 
precisa ver, defi nir horários 
para acessar informações, 
avisar as pessoas sobre sua 
decisão.

É possível, ainda, estabe-
lecer novos hábitos diários 
que também ajudarão: evite 
levar trabalho para casa; faça 
suas refeições sem o uso de 
celulares, tablets, tvs ou com-
putadores; desligue o celular 
para dormir ou deixe-o de 
lado, evitando olhar durante 
a madrugada (usar um relógio 
de verdade como despertador, 
ajuda muito); procure valorizar 
o contato humano “olho no 
olho” e aproveite a riqueza de 
cada momento.

Para que você possa se 
desconectar será necessário 
praticar intensivamente novos 
hábitos, mas, certamente, será 
um esforço que trará ótimos 
resultados! Ao concentrar-se 
nas experiências, cada uma 
a seu tempo, seu corpo e sua 
alma agradecem. Não adianta 
brigarmos com a tecnologia, 
pois deve ser nossa aliada no 
dia a dia. Todavia, a ela deve 
ser dado o devido tempo, para 
que, então, tenhamos uma vida 
mais saudável.

(*) - É psicóloga clínica e 
organizacional da Fundação

João Paulo II-CançãoNova
(@elaineribeirosp).

Elaine Ribeiro (*)

Duplicatas 
eletrônicas facilitam 
concessão de crédito

A duplicata é um título de crédito. 
Uma empresa faz uma venda a prazo, 
emite a nota fi scal e a partir da nota 
emitirá também a duplicata. Sua 
emissão é facultativa, e esse docu-
mento servirá para fazer a cobrança 
futuramente. Alem disso, são utiliza-
das pelas empresas para receberem 
de uma vez só o dinheiro referente a 
uma compra parcelada. Atualmente 
esses títulos tem que ser validados em 
cartórios para que sejam aceitos nos 
bancos, e assim o vendedor consiga 
resgatar o dinheiro em uma única par-
cela. Com as duplicatas eletrônicas, o 
processo se torna mais ágil. 

“O que muda com a duplicata 
eletrônica é que, após sua emissão, 
esse documento deve ser registrado 
numa certifi cadora e dessa forma, as 
informações registradas da duplicata 
fi carão públicas, passíveis de terem 
a veracidade conferida, sendo assim 
quando a empresa for ao banco fazer 
a antecipação dos recebíveis, como a 
duplicata já estará registrada numa 
certifi cadora, agilizará o processo 
de aceitação, pois as informações já 
estarão disponíveis para a consulta.” 
explica o Economista-chefe da DMI 
Group, Daniel Xavier.

“Este sistema, em nossa visão, 
tornará mais rápidas as transações 
comerciais e o processo de conces-
são de crédito a pequenas e médias 
empresas. As operações eletrônicas, 
contando com regulamentação 
adequada, possuem menor risco de 
fraude e geram dados que podem ser 
cruzados com outras informações, o 
que resulta na adequada mensura-
ção do risco de crédito ”, comenta 
Daniel (DMI Group).

O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) paulista-
no avançou pelo quinto mês 
consecutivo, alta de 11,6%, 
ao passar de 114,5 pontos em 
novembro para 127,8 pontos 
em dezembro. Em relação 
ao mesmo período de 2017, 
o indicador avançou 16,8%. 
O ICC é elaborado mensal-
mente pela FecomercioSP. 
A escala de pontuação varia 
de zero (pessimismo total) a 
200 pontos (otimismo total).

Entre os dois quesitos 
que compõem o indicador, 
o Índice das Condições 
Econômicas Atuais (ICEA) 
registrou alta de 14,2%, 
ao passar de 84 pontos em 
novembro para 95,9 pontos 
em dezembro. O Índice de 
Expectativas do Consumi-
dor (IEC) também avançou 
(10,6%), de 134,8 pontos 
em novembro para 149,1 
pontos em dezembro. No 
comparativo anual, ambos 
registraram altas de 15,8% 
e 17,2%, respectivamente. O 
resultado do ICEA destaca 
os crescimentos observados 
na classe de renda e no corte 
por gênero. 

Em relação ao mesmo período de 2017, o indicador avançou 

16,8%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) ter-
minou o ano de 2018 em alta 
em sete capitais pesquisadas 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A variação de preços 
geral na quarta semana de 
dezembro foi de 0,29%, mas o 
indicador chegou a 0,73% no 
Rio de Janeiro. Ainda no Rio, 
foi registrada a maior infl ação 
entre as cidades brasileiras que 
fazem parte do estudo. 

Belo Horizonte (0,25%), Por-
to Alegre (0,25%) e Salvador 
(0,22%) não chegaram a 0,3% 
de variação. Recife (0,19%), São 
Paulo (0,11%) e Brasília (0,09%) 
tiveram as menores taxas. A 

infl ação do Rio de Janeiro subiu 
0,18 ponto percentual em relação 
à terceira semana de dezembro, 
quando havia atingido 0,55%.

Vestuário e habitação foram 
as classes de despesa que mais 
contribuíram para essa alta, 
mas alimentação e educação 
também pressionaram o índice 
por já se encontrarem em um 
patamar mais elevado. Apesar 
de ter a menor taxa de infl ação 
semanal entre todas as capitais, 
Brasília teve um avanço de 0,38 
ponto percentual na variação de 
preços. O movimento de preços 
na capital federal foi infl uencia-
do por vestuário e transportes, 
disse a FGV (ABr).

O desempenho de vendas 
no mês de dezembro foi 
melhor do que o esperado 

pela Anamaco, já que férias esco-
lares, chuvas e as festas de fi m de 
ano não combinam com reforma.

Segundo a Pesquisa Tracking 
mensal da entidade, as vendas 
cresceram 2% no último mês 
do ano, na comparação com 
novembro, e fi caram 5% acima 
do índice registrado no mesmo 
período de 2017. O estudo 
entrevistou 530 lojistas entre 
os dias 18 a 21 de dezembro 
e revelou que quase todas as 
regiões do País apresentaram 
crescimento, com destaque 
para o Nordeste (12%), Sudeste 
(4%) e Centro-Oeste (3%). As 
vendas fi caram estáveis na re-
gião Sul, e apresentaram queda 
de 9% no Norte.

Entre as categorias pesqui-
sadas, tintas cresceram 17% 
no período, revestimentos 
cerâmicos fi caram estáveis e 
telhas de fi brocimento retraí-
ram 5%. Para o presidente da 
Anamaco, Cláudio Conz, o bom 

Todas as regiões apresentaram crescimento, com destaque para o Nordeste (12%).
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Varejo de material de construção 
encerrou 2018 com crescimento

O varejo de material de construção encerrou o ano de 2018 com crescimento de 6,5% sobre o ano 
passado – e um faturamento recorde de R$ 122 milhões

desempenho ocorreu principal-
mente na primeira quinzena de 
dezembro e se deve ao fato de, 
tradicionalmente, as pessoas 
buscarem arrumar a casa para 
as festas de fi m de ano. 

“Com a melhora da confi ança 
do consumidor, por conta das 
eleições presidenciais e da reto-
mada do otimismo na economia, 
o cliente se sentiu à vontade para 

fazer pequenas obras ou pintar 
sua casa para receber a família 
e comemorar o Natal. Também 
é preciso lembrar que, por conta 
do período de chuvas, algumas 
reformas foram para evitar in-
fi ltrações ou problemas maiores 
decorrentes do clima”, declarou.  

O levantamento da Anamaco 
apontou que 38% dos entrevis-
tados esperam um desempenho 

ainda melhor em janeiro – mês 
que costuma ter um volume 
de vendas baixo. Metade dos 
lojistas entrevistados preten-
dem realizar investimentos 
nos próximos 12 meses, e pelo 
menos 19% das lojas querem 
contratar novos funcionários 
em janeiro – patamar maior que 
dezembro em todas as regiões 
(AI/Anamaco).

Confi ança do consumidor sobe 
pelo quinto mês consecutivo

A percepção dos consumi-
dores com renda familiar in-
ferior a dez salários mínimos 
(SM) em relação às condições 
econômicas atuais registrou 
alta de 12,4%, de 79,9 pontos 
em novembro para 89,8 pon-
tos em dezembro. Os consu-
midores acima desse patamar 
apontaram alta de 17,4%, 
passando de 92,7 pontos em 
novembro para 108,8 pontos 
em dezembro.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, a quinta alta consecutiva 
do ICC demonstra que os con-

sumidores se mostram mais 
otimistas em relação às con-
dições sociais e  fi nanceiras, 
ao mesmo tempo que estão 
mais seguros em relação ao 
emprego no futuro. Assim, fi -
caram para trás as incertezas 
criadas pelo cenário eleitoral 
em 2018, proporcionando 
condições mais favoráveis 
ao consumo. O ICC atingiu 
na passagem de novembro 
para dezembro a sua maior 
pontuação desde março de 
2014, quando chegou a 125,8 
pontos (AI/FecomercioSP).

IPC-S cresce em sete capitais
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Lógica evolucionista 
ou racionalismo?

Há vários estudos sobre 

as terapias econômicas 

empregadas para 

debelar a crise dos anos 

1930; no entanto, pouco 

se vê sobre a busca das 

causas que provocaram 

o declínio

Apesar do grande so-
frimento, poucos se 
voltaram para um olhar 

refl exivo sobre a vida e sua 
espiritualidade. O economista 
britânico John Maynard Key-
nes (1883-1946) se limitou a 
propor o aumento de gastos 
públicos, de dinheiro que os 
países não dispunham, sem 
explicar o que seria feito 
com o aumento da dívida no 
futuro. As teorias de Keynes 
receberam grande divulgação, 
possivelmente pelos interesses 
em preparar uma sociedade 
globalizada, com comando 
forte formado por um grupo 
determinado de pessoas. 

Esse tipo de sociedade leva 
à perda da força da diversi-
dade das individualidades, 
padronizando a vida. Surge 
o racionalismo construtivista 
que usa o raciocínio subordi-
nado ao mundo material, ao 
tempo e espaço, em oposição 
à lógica evolucionista que se 
revela nas leis da natureza. 
Com a aplicação das teorias 
racionalistas, difi culta-se, para 
bilhões de pessoas, a busca 
pelo signifi cado da vida. Há o 
perigo de que o homem seja 
transformado em robô em vez 
de ser humano de qualidade. 
Temos de entender a vida, e 
a economia é parte dela, não 
a sua fi nalidade, pois tudo 
depende da forma como o ser 
humano a vivencia.

Friedrich Hayek, econo-
mista e fi lósofo (1899-1992), 
defendia a liberdade e lógica 
evolucionista, mas apesar disso 
se manteve fi rme na defesa 
das qualidades do intelecto, 
embora tenha nascido na 
Áustria, na mesma época do 
escritor Abdruschin, nascido 
na Alemanha em 1875, autor 
da obra ‘Na Luz da Verdade’, 
que defi ne o homem como um 
ser de espírito que deveria 
harmonizar a atuação com o 
intelecto com que foi dotado 
para examinar e analisar, em 
vez de permitir que o intelecto 
agisse por si unilateralmente, 
sem consultar o eu interior.

Aqueles que seguem de 
forma unilateral os ditames 
do intelecto usam o raciocínio 
para o pensar errado e inútil, 
espalhando coisas feias, des-
truindo a harmonia e a bele-
za. O homem nasceu livre. A 
liberdade é o grande tesouro 
indispensável para possibili-
tar a busca da compreensão 
da espiritualidade. É preciso 
conhecer a verdade para ter 
liberdade efetiva. Qual é a 
causa da até aqui trágica tra-

jetória da humanidade, que se 
recusou a construir com base 
nas leis da natureza, forjando 
o construtivismo intelectual 
sem coração, fadado a gerar o 
caos da civilização? 

Após a depressão dos anos 
1930, muitos economistas op-
taram por intervenção e gastos 
públicos como alternativa. 
Dessa forma, os problemas 
que surgiam passaram a ser 
resolvidos com mais gastos e 
mais dívidas. A economia se 
distanciou da meta de pro-
mover a continuada melhora 
nas condições gerais de vida, 
passando a priorizar o objetivo 
de acumular capital fi nanceiro. 
O resultado é a gritante insta-
bilidade geral e o aumento da 
miséria coletiva. 

A Europa sempre tirou pro-
veito do resto do mundo. A 
Inglaterra interferiu em tudo 
em benefício próprio. Os EUA 
inventaram o dólar e tomaram 
conta do mundo. A China quer 
recuperação e poder e se 
transforma na usina faz tudo. 
O Brasil está pendurado nas dí-
vidas. A situação não comporta 
bravatas nem brincadeiras. 
Reativar a economia, preparar 
as novas gerações e manter a 
autonomia são imperativos.

Os governantes se acomoda-
ram na situação do capitalismo 
de livre mercado, absorvido 
pelo capitalismo de estado. 
Há muita capacidade ociosa 
e desemprego pelo mundo. 
Cada povo tem de se voltar 
para si mesmo, para a melhoria 
interna, criando oportunida-
des de trabalho, recebendo 
a adequada compensação e 
aproveitando as horas de lazer 
de forma construtiva. O viver 
está piorando, pois na luta pela 
sobrevivência não há tempo 
para pesquisar, aprender e 
ser feliz. 

Na educação infantil, as 
crianças devem ter contato 
com a natureza, suas belezas 
e leis lógicas. Negativismo e 
descontentamento povoam 
a mente. Desesperançados, 
não se cuidam, iniciam a ati-
vidade sexual precocemente, 
aumentando a incidência da 
AIDS. Vamos aprender como 
Israel está educando as novas 
gerações? Os jovens precisam 
de orientações elementares so-
bre a vida. Precisam aprender 
a necessidade do equilíbrio, 
retribuindo a tudo que rece-
bem. Eles têm de se tornar 
cidadãos responsáveis, seres 
humanos de qualidade gratos 
pelo dom da vida. 

Clareza, simplicidade e na-
turalidade. Vida nova sem os 
penduricalhos do passado. É o 
que precisamos no novo ano.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre qualidade de 
vida. Coordena os sites

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br).

E-mail: bicdutra@library.com.br; 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma 
carta de felicitações a seu homólogo brasileiro, 
Jair Bolsonaro. Na mensagem, segundo o jornal 
“China Daily”, Xi afi rma que, como grandes 
mercados emergentes, China e Brasil têm a 
“responsabilidade de melhorar suas economias 
nacionais, preservar a paz mundial e promover 
o desenvolvimento comum”.

Segundo o presidente chinês, as relações bi-
laterais entre Pequim e Brasília se baseiam nos 
princípios de “respeito mútuo” e “tratamento igua-
litário” - a China é o principal parceiro comercial 
do Brasil. Xi ainda disse que espera “trabalhar com 
Bolsonaro para respeitar os interesses mútuos, 
promover uma cooperação bilateral pragmática 
e conduzir coordenação em assuntos multilate-

rais”. A carta foi entregue ao novo presidente 
pelo vice-mandatário do Parlamento da China, Ji 
Bingxuan, representante do país na cerimônia de 
posse. Durante a campanha, Bolsonaro chegou 
a acusar a China de estar “comprando o Brasil”, 
sobretudo no setor de terras agricultáveis, em dis-
curso semelhante ao adotado por Donald Trump 
na corrida pela Casa Branca (ANSA).

O Consulado-Geral da Itália 
em São Paulo concluiu 9.774 
processos de reconhecimento 
de cidadania em 2018, número 
que representa uma alta de 
45% na comparação com o ano 
anterior. A informação está no 
balanço anual da representação 
italiana, que em agosto passou 
a ser chefi ada pelo cônsul-geral 
Filippo La Rosa. 

“Notícias positivas também 
para quem está na longa fi la da 
cidadania. Ainda que a fi la seja 
grande e a espera chegue a 12 
anos, mais de 9 mil pessoas tive-
ram sua cidadania reconhecida 
pela equipe do Consulado de São 
Paulo ao longo do ano”, disse o 
diplomata em sua mensagem de 
fi m de ano. Esse dado mostra 
o “compromisso” na gestão de 
uma “carga de trabalho que 
continua desproporcional em 
relação às forças” do consulado, 
que encerrou 2018 com 238.725 
italianos residentes cadastra-

Cônsul-geral da Itália, Filippo 

La Rosa.

O presidente do PSL, Lu-
ciano Bivar (PE), anunciou 
ontem (3) a pré-candidatura 
do senador eleito Major 
Olímpio (SP) à presidência 
do Senado. A decisão foi 
sacramentada depois de uma 
reunião da bancada eleita na 
Câmara, em Brasília. Olímpio, 
que atualmente é deputado 
federal e se elegeu senador, 
disse que o convite do pre-
sidente da legenda foi feito 
durante a posse do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
na última terça-feira (1º).

O parlamentar afi rmou que, 
até então, tentava articular nos 
bastidores a união de partidos 
em torno de um candidato de 
outro partido. “Todos sabem 
que a minha articulação pelo 
PSL, junto aos senadores, era 
justamente na busca da união 
de candidaturas pré-colocadas, 
principalmente as candidaturas 
do Davi Alcolumbre, do Tasso 

Jereissati, do Alvaro Dias, do 
Esperidião Amin. E agora, com 
essa missão do partido, eu me 
coloco como mais uma dessas 
opções, prosseguindo nesse 
processo de agregação e de 
fortalecimento para termos 
uma candidatura sólida com 
chance de vitória”.

Olimpio disse que a 28 dias 
da eleição, acredita que pode 
haver uma candidatura de 
consenso contra Renan Calhei-
ros, segundo ele o candidato 
mais forte hoje ao comando ao 
Senado. “Nenhum de nós está 
pensando em si. Nós estamos 
pensando primeiramente no 
Brasil e, depois, na garantia 
dos números mágicos 49 [votos] 
aqui no Senado e 308 [votos] 
aqui para [aprovar] as reformas 
Constitucionais necessárias”, 
ressaltou. A eleição das mesas 
Diretoras da Câmara e do Se-
nado será no dia 2 de fevereiro 
(ABr).

Governo vai 
monitorar 
atuação de 

ONGs no país
Em seu primeiro dia de 

mandato, o presidente Jair 
Bolsonaro iniciou a rees-
truturação do governo fe-
deral e anunciou uma nova 
atribuição para a Secretaria 
de Governo, que passará a 
monitorar e supervisionar 
a atuação de ONGs e ór-
gãos internacionais no país. 
A pasta será comandada 
pelo general Carlos Alberto 
Santos Cruz e entre suas 
atribuições deverá “supervi-
sionar, coordenar, monitorar 
e acompanhar as atividades 
e ações dos organismos 
internacionais e das organi-
zações não governamentais 
no território nacional”.

A medida, editada na última 
terça-feira (1) logo depois 
da posse de Bolsonaro como 
presidente, foi alvo de críticas 
por parte de ativistas, políticos 
da oposição e especialistas 
nas redes sociais, que ressal-
taram que a decisão é ilegal e 
pode garantir ao governo “aval 
para dizimar” o povo indígena. 
“Bolsonaro confere à Secre-
taria de Governo a função de 
‘monitorar’ e ‘supervisionar’ 
ONGs, o que sugere desco-
nhecimento absoluto sobre o 
papel independente que essas 
entidades desempenham 
em toda sociedade aberta e 
democrática”, criticou José 
Miguel Vivanco, diretor da 
divisão de Américas da ONG 
Human Rights Watch. 

Bolsonaro publicou em 
sua conta no Twitter uma 
mensagem na qual acusa 
as ONGs de manipular e 
explorar povos indígenas. 
No entanto, não apresentou 
nenhuma evidência. “Mais de 
15% do território nacional é 
demarcado como terra indí-
gena e quilombolas. Menos de 
um milhão de pessoas vivem 
nestes lugares isolados do 
Brasil de verdade, exploradas 
e manipuladas por ONGs. 
Vamos juntos integrar estes 
cidadãos e valorizar a todos 
os brasileiros”, escreveu. 

A denúncia foi compar-
tilhada depois do governo 
Bolsonaro anunciar a trans-
ferência das demarcações 
de terras indígenas para o 
Ministério da Agricultura, 
liderado pela ex-deputada 
federal Tereza Cristina, que 
era responsabilidade da Fu-
nai (ANSA).
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As ferrovias transportam hoje apenas 15% das cargas no Brasil, 

lamenta José Serra, autor da proposta.
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RA Comissão de Infraestrutu-
ra (CI)  do Senado deve iniciar 
os trabalhos em 2019 com a 
discussão de um projeto que 
permite à iniciativa privada 
a construção e a operação 
de suas próprias ferrovias. O 
projeto, de autoria do senador 
José Serra (PSDB-SP), já foi 
aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos, em 
dezembro. A “rodoviarização” 
do Brasil a partir dos anos 
1960, quando se abandonou 
o sistema ferroviário para im-
plantar o sistema rodoviário, 
levou o país ao retrocesso, ar-
gumenta Serra na justifi cativa 
do projeto.

“As ferrovias transportam 
somente 15% das cargas no 
país. Em extensão de trilhos 
ativos, retrocedemos aos níveis 
de 1911, apesar de todos os 
avanços em produtividade e 
segurança. A grande maioria 
de nossas metrópoles está aco-
metida de engarrafamentos 
que poderiam ser fortemente 
reduzidos pela extensão da 
rede de trilhos”, afi rma. Na 
defesa do projeto, Serra ainda 
diz que há um mito de que o 
transporte de passageiros por 
ferrovias é antieconômico. 

Mas as experiências japone-
sa e norte-americana mostram 

O MDB continua com 
a maior bancada da 
Casa. Mas o partido que 

iniciou a sessão legislativa em 
fevereiro de 2015 com 19 re-
presentantes (23,45% do total) 
deve começar 2019 com apenas 
12 senadores (14,81%). Em se-
guida, aparecem PSDB, com 8 
senadores (9,87%); PSD, com 7 
senadores (8,64%); DEM, com 
6 senadores (7,40%); e PT, com 
6 parlamentares (7,40%).

Das cinco maiores bancadas 
que devem começar a sessão 
legislativa de 2019, três perde-
ram parlamentares em relação 
a 2015. O PT sofreu o maior 
revés: uma queda de 13 para 6 
senadores (-53,84%), seguido 
do MDB (-36,84%) e do PSDB, 
que passou de 11 para 8 repre-
sentantes. O DEM cresceu de 5 
para 6 senadores (um aumento 
de 20%), enquanto a represen-
tação do PSD saltou de 4 para 
7 (+75%).

O resultado das urnas apon-
ta para uma pulverização de 
partidos. A Casa começa a 
próxima sessão legislativa com 
21 legendas. Em 2015, eram 
15. A novidade fi ca por conta 

O PT sofreu o maior revés: uma queda de 13 para 6 senadores.

W
al

de
m

ir 
B

ar
re

to
/A

g.
Se

na
do

Composição do Senado salta de 
15 para 21 partidos em 2019

As eleições de outubro mudaram a correlação de forças no Senado, composto por 81 parlamentares

de Podemos, Rede, PSL, PHS, 
Pros, PRP, PTC e Solidariedade, 
que não tinham parlamentares 
no início de 2015. Atualmente 
a Rede já contava com um 
senador, Randolfe Rodrigues 
(AP), que havia ingressado no 
partido, foi reeleito e agora será 
acompanhado por mais quatro 
correligionários. PCdoB e o Psol 
fi cam sem representantes.

Os brasileiros elegeram 54 
senadores no último pleito, 
dois terços da Casa. Mas 

outro fator contribuiu para a 
mudança na composição do 
Senado: as eleições estaduais. 
O senador Ronaldo Caiado 
(DEM) foi eleito governador 
de Goiás e deixa como suplen-
te o empresário Luiz Carlos 
do Carmo (MDB). O senador 
Gladson Cameli (PP), eleito 
governador do Acre, tem como 
suplente a dona de casa Mailza 
Gomes (PP) e Fátima Bezerra 
(PT), eleita governadora do 
Rio Grande do Norte, tem como 

suplente o advogado Jean Paul 
Prates (PT).

Outros dois senadores que 
integraram chapas para a 
eleição presidencial retornam 
à Casa para mais quatro anos 
de mandato. O senador Alvaro 
Dias (Pode-PR) obteve 0,80% 
dos votos para a Presidência 
da República, enquanto a cha-
pa da senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), vice do candidato 
Ciro Gomes (PDT), fi cou com 
12,47% dos votos (Ag.Senado).

Comissão do Senado analisará 
projeto sobre ferrovias privadas

que a exploração das áreas 
do entono das estações e das 
linhas — as chamadas áreas 
lindeiras — são um grande fator 
de complemento de renda das 
ferrovias, sustenta o senador. O 
senador Paulo Rocha (PT-PA), 
que participou das discussões 
na CAE, antecipou que preten-
de pedir uma audiência pública 
na CI para debater a proposta.

“Quando as estradas de ferro 
brasileiras foram construídas, 
pensou-se apenas na integração 
com as rodovias. Mas existe 
uma alternativa, sobretudo 
na Região Norte: as hidrovias. 
Precisamos de um projeto que 

articule os três modais: rodo-
vias, ferrovias e hidrovias”, 
afi rmou.

A exploração das ferrovias se 
dará por uma autorização, em 
que o governo primeiro fará 
uma chamada pública de inte-
ressados. A competição entre 
empresas explorando a mesma 
região geográfi ca está prevista 
como forma de incentivar a 
competição e a modicidade 
dos preços. Está prevista a 
utilização de um mesmo trecho 
ferroviário por várias empresas, 
não ocorrendo a exclusividade 
no trecho, como atualmente 
ocorre (Ag.Senado).

PSL diz que Major 
Olímpio vai disputar a 
presidência do Senado

Crescem os reconhecimentos
de cidadania italiana

enviou 11.768 declarações de 
“não renúncia” às prefeituras 
italianas (+42%), etapa neces-
sária para o reconhecimento de 
cidadania de residentes no país 
europeu, protocolou 100.021 
documentos (+33%) e ajudou 
cerca de 500 concidadãos em 
situação de necessidade ou 
emergência.

“Os concidadãos, que em 
agosto eram 225 mil, agora são 
mais de 235 mil. Quer dizer que 
crescemos 10 mil unidades em 
pouco mais de 120 dias. Quan-
tos crescem neste ritmo? A cada 
um deles estamos oferecendo 
serviços sérios, confi áveis, nos 
termos da lei”, disse La Rosa. 
No ano passado, o consulado 
também celebrou um acordo 
com a Prefeitura de São Paulo 
para o ensino de italiano nas 
escolas da rede municipal e 
contabilizou mais de 5 mil es-
tudantes inscritos em cursos 
do idioma (ANSA). 

dos, crescimento de 10,5%.
Além disso, a representação 

convocou 27.469 pessoas para 
reconhecimento de cidadania 
e emitiu 17.059 passaportes - 
em novembro, introduziu um 
sistema de agendamento via 
WhatsApp para este último 
serviço. O Consulado-Geral da 
Itália em São Paulo também 

Presidente da China envia carta a Bolsonaro



Analisar tendências 

em todos os aspectos 

relacionados aos 

avanços da tecnologia 

digital é uma rotina no 

meu trabalho

Tentar prever o que vem 
pela frente e se anteci-
par ao máximo para for-

necer uma oferta completa é o 
sonho de qualquer profi ssional 
da área de TI – e, comigo, não 
poderia ser diferente. Tenho 
olhado há algum tempo para 
o termo “inteligência artifi cial” 
e, hoje, escrevo esse artigo 
porque realmente acredito 
no potencial transformador 
que esse recurso tem quando 
falamos em cibersegurança.

Sei que pode despertar até 
certo ceticismo falar sobre isso, 
dado que o termo já se tornou 
uma buzzword: todos os dias, 
novas e novas iniciativas liga-
das à IA e ao machine learning 
parecem surgir, dando o tom 
de que estamos realmente cada 
vez mais perto de uma realida-
de “Black Mirror”. Mas, além 
da fi cção, acredito realmente 
que esse recurso pode ajudar 
empresas e órgãos públicos a 
se protegerem de forma mais 
efi ciente, em resposta cada 
vez mais rápida a ataques 
velozes que ganharam vasta 
popularidade, como WannaCry 
e NotPetya.

Digo isso porque, todos os 
dias, tentamos conscientizar o 
máximo possível de colabora-
dores acerca de boas práticas 
de compartilhamento de da-
dos. E, não raro, podemos ver 
em diversos países a restrição 
aos dados usados no ambiente 
corporativo como uma forma 
de proteção.

Pessoalmente, não acredito 
que a abordagem esteja errada, 
mas imagine que seja possível 
fornecer acesso remoto de 
qualidade aos colaboradores e 
cruzar de forma exponencial-
mente mais rápida informa-
ções como login e localização, 
detectando automaticamente 
anomalias nos padrões de uso 
que podem gerar insights para 
identifi car possíveis ataques.

Além disto, a IA pode inter-
pretar eventos de segurança 
para tomada de ações de forma 
automática ou mesmo realizar 
a triagem adequada para os 
especialistas de segurança, já 
agregando logs e informações 
que irão ajudar na análise. A 
IA junto com tecnologias como 
o Cyber Range, plataforma de 
treinamento em ciberseguran-
ça da Indra, podem ser usadas 
para auxiliar no discovery da 
rede, na identifi cação de vul-
nerabilidades ou na geração 
de cenários de invasão para 
treinamento das equipes de 
defesa cibernética.

Estes são exemplos simples 
do que a IA aplicada à ciber-
segurança pode trazer. Outro 
exemplo – esse, praticado den-
tro de casa – é a aprendizagem 
sobre segurança digital feita 
de maneira muito mais rápida 
e efi caz usando machine lear-
ning. Atualmente, trabalhamos 

em parceria com a Universi-
dade Carlos III de Madri para 
fornecer esse tipo de solução 
a quem deseja aprender sobre 
esse tema.

Nosso intuito é fornecer uma 
alternativa às duas milhões de 
vagas que devem fi car disponí-
veis em 2019 por falta de pro-
fi ssionais qualifi cados em SI, 
de acordo com as estimativas 
da Systems Audit and Control 
Association (ISACA). Simples-
mente aumentar as equipes 
de segurança cibernética para 
tratar mais eventos não será 
sufi ciente porque os volumes 
já são proibitivos nos dias de 
hoje. Acreditamos que o uso 
de inteligência artifi cial nesse 
processo irá permitir implan-
tar os melhores processos de 
segurança sem a necessidade 
de mobilizar grandes equipes 
operacionais.

A carência de profi ssionais 
de segurança cibernética deve 
aumentar ainda mais nos pró-
ximos anos e é fundamental 
que as organizações (e novos 
colaboradores) estejam alinha-
dos ao que a IA pode trazer de 
signifi cativo para seu dia a dia. 
Não acredito que esse recurso 
seja capaz de substituir o olhar 
afi ado de bons especialistas, 
mas deve acelerar exponen-
cialmente a identifi cação de 
novos ataques.

No Brasil, especifi camente, a 
valorização da cibersegurança 
é um processo que está em 
andamento. Ainda há muitas 
organizações que não têm em 
seu core business – especial-
mente por questões de custos 
– profi ssionais em nível sênior 
dedicados a realizar uma atua-
ção efi caz em segurança digital. 
Esse é um cenário que deve 
mudar nos próximos anos, 
com a necessidade cada vez 
maior e mais clara de se ter 
proteção de qualidade para 
evitar ataques (e prejuízos) 
em diversos setores.

Nesse cenário, aprimorar 
processos e ter uma base 
cada vez mais sofi sticada de 
resposta aos ataques pode 
ajudar diversas organizações 
a protegerem seus dados de 
maneira efi caz. Sabemos que 
os criminosos continuarão a 
inovar para obter cada vez 
mais acesso – especialmente 
com a ascensão de dispositivos 
IoT e assistentes virtuais, que 
fornecem ainda mais redes e 
oportunidades para os ataques.

É preciso estar atento. O 
investimento em segurança 
digital é um imperativo para 
que organizações de todos os 
setores estejam preparadas 
para atuar na era digital e 
obter todos os benefícios que 
o ambiente virtual oferece – 
sem perder a credibilidade e 
a confi ança de colaboradores 
e clientes. Em um ambiente 
com colaboradores capacita-
dos e conscientes, além do uso 
efi caz das novas tecnologias 
disponíveis, os ganhos podem 
ser surpreendentes em todo 
o mundo.

(*) - É head da Minsait, empresa de 
Transformação Digital da Indra

(www.minsait.com).

Inteligência artifi cial 
a serviço da 

cibersegurança, por Indra
Wander Cunha (*)

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

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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CONCEDER REFEITÓRIO PRÓPRIO
Quais as vantagens da empresa em possuir refeitório próprio, e quais 
as implicações/penalidades caso venha deixar de tê-lo? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO, 
QUAIS OUTRAS VERBAS DEVERÃO SER PAGAS?  

Informamos que por se tratar de estagiário, não há pagamento de 
verbas rescisórias, sendo devido apenas o valor de auxílio bolsa devido 
no período até o término de estágio, salvo previsão de outros valores 
desde que firmado no termo de compromisso.

FLEXIBILIZAR O ABONO PECUNIÁRIO
É facultado ao funcionário converter 1/3 da duração dos 30 dias das 
férias a que tiver direito em abono pecuniário, pode solicitar somente 
05 dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário aposentado por invalidez continua tendo direito a usar 
planos de assistência médica e odontológica fornecidos pela empresa, 
inclusive a apólice de seguro e vale alimentação, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GOZOU 20 DIAS DE FÉRIAS NO INÍCIO DO ANO, PARA 
GOZAR OS OUTROS 10 DIAS NO FIM DO ANO, ENTRETANTO AGORA ESTÁ 
SOLICITANDO OS 10 DIAS COMO ABONO PECUNIÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o abono pecuniário de férias deverá ser requerido 
pelo empregado até 15 (quinze) dias antes do término do período aqui-
sitivo. Assim, uma vez que o pedido não foi feito no prazo determinado 
pelo §1º, do art.143 da CLT não orientamos que seja feita a concessão.

EXERCER DUPLA FUNÇÃO
Funcionário de empresa de comércio varejista exerce duas funções, 
balconista e motorista, como proceder para o registro correto na CPTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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. (“Compa-
nhia”), para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30/01/2019,
às 10h, em primeira convocação. Tal assembleia será realizada na sede da Compa-
nhia, Rua Ferreira de Araújo, nº 221, conjunto 94 e 95, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP
05428-000, contando com a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da
Companhia em R$1.000.000,00, com a consequente emissão de 2.213 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal (ii) previsão de autorização para aumento do
capital social da Companhia; (iii) a emissão do bônus de subscrição com preço de
emissão de R$1,00 e preço de exercício de R$1.000.000,00, concedendo o direito de
subscrição de 2.361 (duas mil trezentas e sessenta e uma) ações ordinárias, sem
valor nominal em 12 meses; (iv) alteração do estatuto social para inclusão de direito
dos acionistas de cessão das ações para sociedades controladas, controladores ou
sob controle comum, sem aplicação das regras de direito de preferência e/ou tag
along. Ficam os Acionistas cientificados de que possuem 30 dias para manifestação
do exercício do direito de preferência para subscrever as ações a serem emitidas em
decorrência do aumento de capital social e a emissão do bônus de subscrição a
serem deliberados em assembleia geral extraordinária. São Paulo/SP, 28/12/2018.
Clarissa Rossetti (Diretor Presidente).                      (29/12/2018, 03 e 04/01/2019)

4ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0702398-
96.2012.8.26.0020 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos 
MARIA EDNEIA MENDES, Brasileiro, Divorciada, supervisora de Vendas, RG 14291533, CPF 
014.683.268-05 e RONALDO DE SOUZA LOPES, CPF - 063.492.578-47,RG – 15100041, ambos com 
endereço à Avenida Deputado Emilio Carlos, 505, Ap. 41, Bl. A, Limao, CEP 02721-000, São Paulo - SP, 
que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SANTA MARIANA 
CONSTRUTORA S/A, objetivando a rescisão do Contrato de Promessa de Venda e Compra e de 
Construção a preço reajustável firmado entre as partes em 17/11/1990, com a reintegração da Autora na 
posse do imóvel constituído pelo Apto. 41, do 4º Pavimento do Edifício Monte Esquilino, do Condomínio 
Residencial Belvedere III, com o direito de uso de uma vaga de garagem e, ainda, a condenação dos réus 
ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Estando o réu em local incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da Lei. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20(vinte) dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 05 de dezembro de 2018. 

Berkeley Holding e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 20.011.184/0001-00 - NIRE Nº 35.300.464.117

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Berkeley Holding e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 20.011.184/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.464.117 (“Companhia”), para comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de janeiro de 2019, às 16:00 horas, na 
sede social, situada nesta Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Santos, nº 1.733, 8º andar, 
Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, tendo como ordem do dia: 1. Deliberar acerca do resgate parcial 
de todas as Debêntures subscritas, que não representam a totalidade das Debêntures emitidas, nos 
termos admitidos pela Escritura e seus aditamentos; e 2. Aprovação de cronograma de resgate parcial. 

São Paulo, 02 de janeiro de 2019. Pedro Paulo Corino da Fonseca - Diretor.

Columbia Holding e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 20.300.472/0001-77 - NIRE Nº 35.300.465.610

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Columbia Holding e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 20.300.472/0001-77, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.465.610 (“Companhia”), para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de janeiro de 2019, às 16:15 
horas, na sede social, situada nesta Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Santos, nº 1.733, 8º 
andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, tendo como ordem do dia: 1. Deliberar acerca do resgate parcial 
de todas as Debêntures subscritas, que não representam a totalidade das Debêntures emitidas, nos 
termos admitidos pela Escritura e seus aditamentos; e 2. Aprovação de cronograma de resgate parcial. 

São Paulo, 02 de janeiro de 2019. Pedro Paulo Corino da Fonseca - Diretor.

Pacific Holding e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 20.300.461/0001-97 - NIRE Nº 35.300.465.628

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Pacific Holding e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 20.300.461/0001-97, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.465.628 (“Companhia”), para comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, na 
sede social, situada nesta Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Santos, nº 1.733, 8º andar, 
Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, tendo como ordem do dia: 1. Deliberar acerca do resgate parcial 
de todas as Debêntures subscritas, que não representam a totalidade das Debêntures emitidas, nos 
termos admitidos pela Escritura e seus aditamentos; e 2. Aprovação de cronograma de resgate parcial. 

São Paulo, 02 de janeiro de 2019. Pedro Paulo Corino da Fonseca - Diretor. 

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 6/12/2018
1. Data, Hora e Local: Realizada em 6/12/2018, às 13:30 horas, na sede social da subsidiária da Atacadão S.A., localizada na Cidade de São 
Paulo, SP, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Matthieu Dominique Marie Malige - 
Presidente da Mesa; e Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) aprovação dos termos e condi-
ções da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries de emissão da Companhia 
(“Emissão”), no montante total de R$ 900.000.000,00, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da 
Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (b) autorização 
para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que forem necessários à efetivação e fiel cumprimento da deliberação acima, inclu-
sive para firmar quaisquer instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que seus eventuais aditamentos, bem como contratar to-
dos os prestadores de serviços necessários para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita; e (c) ratificação dos atos já praticados pela 
Diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Oferta Restrita. 5. Deliberações Tomadas: 
Examinadas e discutidas todas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimi-
dade de votos, sem quaisquer restrições: (A) aprovar, a realização da Emissão e da Oferta Restrita, as quais terão as características abaixo, 
conforme previsto no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em 2 Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Atacadão S.A.” (“Escritura de Emissão”) e nos documentos cor-
relatos: (i) Número da Emissão: 2ª Emissão; (ii) Valor Total da Emissão: R$ 900.000.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo defini-
da), sendo R$ 200.000.000 correspondentes às debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”); e R$ 700.000.000,00 corres-
pondentes às debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, 
“Debêntures”); (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 para as Debêntures da Primeira Série e para as Debêntures da Segunda Série, am-
bas na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (iv) Série: 2 séries; (v) Espécie e Conversibilidade: quirografária, não contando com 
garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Companhia como garantia aos Debenturistas em caso de necessidade de exe-
cução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e não conferindo qualquer privilégio, especial ou 
geral, aos Debenturistas, não conversível em ações da Companhia; (vi) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 200.000 Debêntures da 
Primeira Série; e 700.000 Debêntures da Segunda Série, totalizando 900.000 Debêntures; (vii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures será 7/01/2019 (“Data de Emissão”); (viii) Prazo e Data de Vencimento: 60 dias, contados da 
Data de Emissão, para as Debêntures da Primeira Série, vencendo-se portanto em 8/03/2019 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); e 364 
dias, contados da Data de Emissão, para as Debêntures da Segunda Série vencendo-se, portanto, em 6/01/2020 (“Data de Vencimento da 
Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série, “Datas de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão; (ix) Tipo, Forma e Comprovação de 
Titularidade: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas. Para todos os fins 
de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures, emitido pelo Agente Escriturador (conforme abaixo 
definido). Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa 
e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), conforme o caso, em nome do titular da Debênture (“Debenturista”), com relação às Debêntures 
custodiadas eletronicamente na B3; (x) Depósito para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: As Debêntures serão deposita-
das (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado 
pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - 
Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores 
mobiliários depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição por investidores profissionais, assim definidos nos termos 
do artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respecti-
vamente), exceto pelo lote de Debêntures objeto do exercício de garantia firme por cada um dos Coordenadores (conforme definido abai-
xo) indicado no momento da subscrição, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da 
Instrução CVM 476, conforme disposto nos artigos 13 e 15, § 1º da Instrução CVM 476, e depois de observado o cumprimento, pela 
Companhia, dos requisitos do artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis; (xi) Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão distribuídas publicamente com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, para a totalidade das Debêntures, 
por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (em conjunto, os “Coordenadores”) tendo como pú-
blico alvo Investidores Profissionais. As Debêntures poderão ser ofertadas a no máximo 75 Investidores Profissionais, podendo ser subscritas 
por no máximo 50 Investidores Profissionais. Não será permitida a distribuição parcial das Debêntures no âmbito da Oferta; (xii) Forma de 
Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas pelo Valor Nominal Unitário, na 
data da primeira integralização (“Primeira Data de Integralização”). Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das 
Debêntures na Primeira Data de Integralização, as Debêntures não integralizadas poderão ser subscritas e integralizadas após a Primeira Data 
de Integralização, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração (conforme abaixo definido), calculados pro rata 
temporis, desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 casas decimais, sem 
arredondamentos, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Integralização”). As Debêntures serão integralizadas à 
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Preço de Integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à 
B3; (xiii) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão utilizados para alongamento do perfil de dívi-
da, reforço de capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social; (xiv) Vencimento 
Antecipado: as obrigações decorrentes das Debêntures poderão ser declaradas vencidas antecipadamente tornando-se imediatamente exigí-
vel o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a 
Primeira Data de Integralização até a data do efetivo pagamento, e dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), se houver bem como 
de quaisquer outros valores devidos pela Companhia, na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado a serem previstas na 
Escritura de Emissão, que serão substancialmente equivalentes àquelas contidas na escritura de emissão da 1ª emissão de debêntures da 
Companhia, incluindo, mas não se limitando, à ocorrência de (a) inadimplemento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias previstas na 
Escritura de Emissão; (b) decretação de falência da Companhia; (c) pedido de autofalência pela Companhia; (d) pedido de falência formulado 
por terceiros em face da Companhia e não elidido no prazo legal; (e) liquidação, dissolução, declaração de insolvência ou extinção da 
Companhia; (f) propositura de plano de recuperação extrajudicial; e (g) declaração de vencimento antecipado de dívida financeira (a ser defi-
nida na Escritura de Emissão); (xv) Atualização Monetária e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100,75% 
da variação acumulada da taxa média diária de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de 
computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI” e “Remuneração da Primeira Série”, respectivamente). Sobre o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 102,30% da variação acumulada da Taxa DI 
(“Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração da Primeira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde 
a Primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido), conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento, observada a fórmula constante na Escritura de Emissão; (xvi) Amortização Programada das Debêntures: sem prejuí-
zo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e o Valor Nominal das Debêntures da Segunda serão amortiza-
dos em uma única parcela, nas respectivas Datas de Vencimento. (xvii) Pagamento da Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em de-
corrência de eventual vencimento e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão (i) a Remuneração 
da Primeira Série será paga em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série; e (ii) a Remuneração da Segunda Série será em 
duas parcelas, ocorrendo o primeiro pagamento no dia 6/07/2019 e o último, na Data de Vencimento da Segunda Série (cada uma, uma “Data 
de Pagamento da Remuneração”); (xviii) Garantias Reais ou Fidejussória: não serão constituídas garantias reais ou fidejussórias no âmbito 
da Emissão; (xix) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a partir de 7/04/2019, a seu exclusivo critério, resgatar an-
tecipadamente a totalidade das Debêntures da Segunda Série, sem necessidade de anuência prévia dos Debenturistas da Segunda Série, desde 
que a totalidade das Debêntures da Segunda Série seja resgatada antecipadamente na mesma data (“Resgate Antecipado Facultativo Total da 
Segunda Série”). As Debêntures da Primeira Série não poderão ser resgatadas antecipadamente pela Companhia e, não será permitido o res-
gate parcial de Debêntures da Segunda Série. O Resgate Antecipado Facultativo Total da Segunda Série deverá ser precedido de comunicação 
prévia endereçada pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão. A Companhia deverá endere-
çar a comunicação prévia à B3 com antecedência mínima de 3 Dias Úteis da data do Resgate Antecipado Facultativo Total da Segunda Série; 
(xx) Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá a qualquer momento após a Data de Emissão, a seu exclusivo critério, re-
alizar a amortização extraordinária antecipada facultativa, limitada à 98% do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, sem 
necessidade de anuência prévia dos Debenturistas da Segunda Série (“Amortização Extraordinária Facultativa da Segunda Série”). As 
Debêntures da Primeira Série não poderão ser amortizadas antecipadamente pela Companhia. A Amortização Extraordinária Facultativa da 
Segunda Série deverá ser precedida de comunicação prévia endereçada pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos 
na Escritura de Emissão. A Companhia deverá endereçar a comunicação prévia à B3 com antecedência mínima de 3 Dias Úteis da data da 
Amortização Extraordinária Facultativa; (xxi) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qual-
quer tempo, oferta de resgate antecipado sobre a totalidade das Debêntures da Segunda Série, mediante comunicação escrita individual a 
cada Debenturistas da Segunda Série, com cópia para o Agente Fiduciário, ou por meio de publicação de anúncio pela Companhia, nos termos 
da Escritura de Emissão, que será endereçada a todos os Debenturistas da Segunda Série, sem distinção, assegurada a igualdade de condições 
a todos os Debenturistas da Segunda Série para aceitar o resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série de que forem titulares, de 
acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”), sendo certo que o resgate an-
tecipado poderá ser realizado para aqueles Debenturistas da Segunda Série que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado sem que haja ne-
cessidade de aceitação da totalidade e /ou de percentual mínimo dos Debenturistas da Segunda Série. A Companhia não poderá realizar a 
oferta de resgate antecipado para as Debêntures da Primeira Série. O valor devido aos titulares de Debêntures da Segunda Série a título de 
Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, acrescido da Remuneração da 
Segunda Série, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior, até a data programada para o efetivo resgate antecipado, sem aplicação de qualquer prêmio; (xxii) Encargos Moratórios: sem pre-
juízo da respectiva Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos titulares de 
Debêntures, os valores em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, serão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação ju-
dicial ou extrajudicial, acrescidos de (i) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cen-
to) ao mês calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, ambos incidentes sobre o valor de-
vido e não pago (“Encargos Moratórios”); (xxiii) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referen-
tes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão até o primeiro dia útil subsequente, se o seu vencimento coincidir 
com dia que não seja dia útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos; (xxiv) Local de Pagamento: os pagamentos 
referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão serão reali-
zados pela Companhia, (i) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração e aos Encargos Moratórios, 
com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) para as Debêntures que não estejam cus-
todiadas eletronicamente na B3, por meio do Agente Liquidante ou, com relação aos pagamentos que não possam ser realizados por meio do 
Agente Liquidante, na sede da Companhia, conforme o caso; (xxv) Agente Fiduciário: o agente fiduciário da Emissão é a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida das Américas, 
nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 (“Agente 
Fiduciário”). O Agente Fiduciário atuará na qualidade de Agente Fiduciário para as Debêntures; (xxvi) Agente Escriturador e Agente 
Liquidante: A instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures, entre outras questões indicadas nas normas operacio-
nais da B3 será o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
nº 100, Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Agente Liquidante”, sendo que essas definições incluem 
qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente Liquidante) e a instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, 
entre outras questões indicadas nas normas operacionais da B3 será a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na cida-
de de São Paulo, SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Agente 
Escriturador”, sendo que essas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente Escriturador); e (xxvii) Demais 
características e aprovação da Escritura de Emissão: As demais características e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas es-
pecificadas na Escritura de Emissão. (B) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que forem necessários à efetivação da 
deliberação (a) acima, tais como, (i) a contratação dos Coordenadores e demais prestadores de serviços para a efetivação da Emissão e da 
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao Agente Fiduciário, ao Agente Escriturador, ao Agente Liquidante, aos assessores legais e 
os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures no mercado primário, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessá-
rios, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço e assinar os respectivos contratos de 
prestação dos serviços a serem contratados no âmbito da Emissão; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condições da Emissão, observa-
das as características aprovadas nesta ata, bem como celebrar a Escritura de Emissão, o contrato de distribuição e quaisquer outros documen-
tos relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures; e (iii) estabelecer condições adicionais das Debêntures, respeitado o delibera-
do nesta data, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos para efetivação da deliberação prevista no item 
(A) acima; e (C) ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da 
Oferta Restrita. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, 
achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 6 de dezembro de 2018. Assinaturas - Presidente: Matthieu 
Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux; Membros do Conselho de Administração Presentes: Matthieu 
Dominique Marie Malige, Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac, Francis André Mauger, Jacques Dominique Ehrmann, Abilio dos Santos 
Diniz, Eduardo Pongrácz Rossi, Marcelo Pavão Lacerda, Luiz Fernando Vendramini Fleury, Frédéric François Haffner e Noël Frédéric Georges 
Prioux. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Matthieu Dominique Marie Malige - Presidente da Mesa; Ana Luísa Fagundes 
Rovai Hieaux - Secretário da Mesa. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 927/19-3 em 02/01/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

Henrique Mazieiro (*) 
 

A refl exão da vez é que, 
esses empreendedores 
disruptivos vem trans-

formando não só o nicho em 
que atuam, mas também todo 
um setor de mercado anterior-
mente tradicional e dotado de 
velhas práticas.

Com o avanço da tecnologia, 
a chegada da geração millen-
nials ao mercado de trabalho 
e a mudança na forma como 
as pessoas consomem os mais 
diferentes tipos de produtos, 
as corporações tradicionais 
tiveram que se adaptar para 
continuarem competitivas.

O novo consumidor deman-
da um conjunto de agilidade, 
mobilidade e conveniência, 
que não pode passar desperce-
bido e deve ser cada vez mais 
incorporado pelos negócios. 
No entanto, implementar mu-
danças e transformar o legado 
de uma instituição tradicional 
não é tarefa das mais simples, 
por isso um movimento que 
passou a acontecer foi as 
grandes empresas buscarem 
as novatas, que já nasceram 
com essa veia de inovação e 
tecnologia, para adotar novas 
soluções e aprimorar seus 
processos. 

Prova disso é que, hoje, já 

Como as startups estão transformando 
as empresas tradicionais?

Que as startups são modelos de negócios escaláveis tentando inovar com o desenvolvimento de 
soluções em um cenário de incertezas não é novidade

existe uma ampla gama de 
startups que atuam exclusi-
vamente no segmento B2B, 
oferecendo recursos para 
modernizar setores até então 
mais enraizados. Uma pesquisa 
feito pela GE Global Innovation 
Barometer com executivos 
seniores de 23 países demons-
tra essa transformação: 81% 
reconheceram o crescimen-
to da cultura de startups e 
concordaram que essa é uma 
forma de estabelecer sistemas 
inovadores dentro das organi-
zações. 

Outro estudo, realizado pelo 
Harvard Business Review, 
apontou que 43% das empre-
sas pesquisadas, de diversos 
setores, estão conseguindo 
resultados positivos em seus 
negócios com investimentos 
em transformação digital. 
Uma das principais aplica-
ções tecnológicas que vem 

sendo inserida nos negócios 
das grandes companhias é a 
Inteligência Artificial (IA), 
tecnologia que se expandiu 
e fortaleceu em paralelo ao 
movimento de crescimento 
das startups no mercado. O 
objetivo é aprimorar a relação 
entre empresas e clientes.

Cada vez mais conectado 
e atento as mudanças ocor-
ridas no comportamento do 
consumidor, o setor tradicio-
nal de seguros é um dos que 
está apostando nas soluções 
digitais para atender as novas 
demandas e se manter compe-
titivo. No caso da Inteligência 
Artifi cial, a ideia é levar mais 
qualidade, segurança e agilida-
de para os processos, inovando 
em um ambiente complexo de 
sistemas, nos quais as segura-
doras estão inseridas.

 A IA é capaz de substituir 
esforços repetitivos e manu-

ais, que consomem tempo e 
recursos deixando de agregar 
valor ao negócio, por processos 
automatizados, o que aprimora 
os serviços das seguradoras de 
diferentes formas. Entre as 
vantagens estão um processo 
mais rápido, melhor experiên-
cia do usuário, redução de cus-
tos, maior competitividade no 
mercado e estímulo à inovação.

Visto que o cenário é de 
transformações, o que perce-
bemos é que não só as startups 
têm muito a aprender com a ex-
periência das já bem-sucedidas 
e consolidadas organizações, 
como as empresas tradicionais 
também estão cada vez mais 
engajadas em se inspirar na 
dinâmica de inovação dessas 
pequenas disruptivas.

 
(*) - É fundador e CEO da Planetun, 
insurtech que desenvolve soluções 

disruptivas para o mercado de 
seguros e automotivo.
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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 04 de Janeiro de 2019. Dia de Santa Ângela de Folig-
no, São Caio, São Hermes e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude é a 
espiritualidade. Hoje aniversaria a atriz Zilda Cardoso faz 83 anos 
e o vocalista do R.E.M., Michel Stipe que nasceu em 1960 e a atriz 
Manu Gavassi nascida em 1993.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é inovador e curioso e tem 
muita energia; autoritário e com tendência a não ocupar cargos subal-
ternos. É charmoso, talentoso, divertido e bastante sociável. Pensa 
sem parar o tempo todo, mesmo sobre coisas, como os sentimentos, 
diante dos quais a razão tem muito pouco a fazer. Desde cedo tem 
ideias próprias, mas nem sempre dá às pessoas com quem convive 
a liberdade para afi rmar e defender pontos de vista muito diferentes 
daqueles que considera correto. Por pensar demais, desenvolve uma 
capacidade extraordinária de resolver problemas facilmente.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase 
da Lua em que sonhou. Compra-las, decepção amorosa. 
Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. 
Roupas ou objetos cor de laranja, bons tempos para ga-
nhos fi nanceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65.

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

Esta sexta é o vigésimo nono dia da lunação. Mercúrio em bom aspecto com Urano abre a mente, surgem novas ideias, facilida-

de para a comunicação e o contato com novidades. De tarde a Lua também faz um aspecto positivo com Urano que pode trazer 

boas surpresas e conjunção com Mercúrio que deixa a comunicação bem espontânea. Em seguida a Lua fi ca fora de curso das 

15h43 às 16h56 quando ingressa em Capricórnio e deixa o astral mais sério. À noite o Sol em harmonia com Netuno aumenta a 

compreensão, nos deixa sensíveis e dá intuição e imaginação para que possa manifestar os seus sonhos.  A Lua faz um aspecto 

negativo com Marte que pode deixar irritado, impaciente e agressivo no fi nal do dia. 
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Mercúrio em bom aspecto com 
Urano abre a mente, surgem novas 
ideias, facilidade para a comunica-
ção e o contato com novidades. A 
Lua faz um aspecto negativo com 
Marte que pode deixar irritado, 
impaciente e agressivo no fi nal do 
dia. 85/485 – Cinza.

De manhã deverá tomar uma atitude 
fi rme e objetiva que no futuro trará 
o resultado tão esperado. O lado 
fi nanceiro começa a ter melhoria 
através de seu desejo de melhorar 
sempre mais. Use de força de vontade 
e dedicação reforçando seus vínculos 
íntimos. 39/339 – Azul.

O começo do dia é ótimo para plane-
jar algo e envolver-se com pessoas 
de quem você goste convivendo 
mais com elas. Tenha paciência 
com situação mais difícil que se 
resolverá aos poucos neste começo 
de ano. Precisa seguir o rumo que o 
momento indica e manter-se fi rme 
nele. 62/362 – Azul.

Cuide melhor das parcerias, socie-
dade, principalmente do casamento. 
Neste começo de mês, dedique toda 
sua atenção a alguém especial. Em 
seguida a Lua fi ca fora de curso das 
15h43 às 16h56 quando ingressa em 
Capricórnio e deixa o astral mais 
sério. 93/393 – Lilás.

Evite o descaso pela dor e necessi-
dade alheia, procure ajudar. Sendo 
gentil com todas as pessoas com que 
convive verá surgir novos e impor-
tantes relacionamentos. Começa a 
vencer os obstáculos e as difi cul-
dades e realizar novos negócios. 
52/252 – Amarelo.

Fortes emoções podem até mesmo 
abalar um relacionamento amoroso. 
De manhã fi que ao lado de pessoas 
queridas, sendo gentil com elas e 
recebendo a mesma atenção que 
dispensar. A preguiça aumenta a 
noite, é bom não forçar a barra em 
novas situações. 85/585 – Verde.

Mostre-se caloroso, mas evite a posse 
e a passionalidade que pode levá-lo 
a agir sem pensar bem. Analise as 
consequências dos seus atos e pense 
antes de falar ou agir no fi nal do dia. 
De manhã ainda será melhor dedi-
car-se a algum assunto e resolvê-lo. 
29/229 – Vermelho.

Este começo de ano é bom para 
melhorar seu conforto e o das 
pessoas que ama. Saiba entender 
o ponto de vista alheio mantendo 
o equilíbrio social e controlando o 
ciúme. No fi nal da tarde todos fi cam 
mais tensos, a preguiça aumenta e 
a coisas devem ser deixadas para 
depois. 94/694 – Verde.

O Sol em seu signo ajuda a encontrar 
soluções e a resolver questões pen-
dentes que preocupam. Faça viagens 
programadas e mantenha diálogos 
importantes, usando de dinamismo 
no trabalho irá se elevar depois do 
aniversário. 23/223 – Marrom.

Enfrente os obstáculos e encontrará 
soluções antes mesmo do que imagi-
na. Nesta fase mais delicada evite os 
desejos exagerados. De tarde a Lua 
também faz um aspecto positivo com 
Urano que pode trazer boas surpre-
sas e conjunção com Mercúrio que 
deixa a comunicação  espontânea. 
26/726 – Azul.

Evite mal-entendido com uma pes-
soa amiga ou com quem trabalha e 
mostre sua dedicação e dinamismo 
naquilo que faz. À noite o Sol em 
harmonia com Netuno aumenta a 
compreensão, nos deixa sensíveis e 
dá intuição e imaginação para que 
possa manifestar os seus sonhos. 
14/614 – Branco. 

Esta sexta, além de ser seu dia favo-
rável da semana começa ideal para 
dedicar-se a vida amorosa, pois pode 
viver uma paixão intensa e profunda. 
Pode também resolver situações 
pendentes que o incomodem na 
vida material devido à sensibilidade. 
72/472 – Branco.

Simpatias que funcionam
Ficar magra o ano inteiro: Numa quarta-feira de 
manhã, coloque dentro de um copo o número de grãos 
de arroz correspondente aos quilos que você deseja 
perder e acrescente água fi ltrada até a metade. Não 
coloque mais grãos além dos quilos que deseja perder, 
pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite, 
beba a água, deixando os grãos de arroz e coloque 
novamente água fi ltrada até a metade do copo. Re-
pita esse mesmo ritual na quinta-feira. Na manhã da 
sexta-feira, em jejum, beba a água junto com o arroz. 
Você deve utilizar o mesmo copo durante os três dias 
e divulgar essa simpatia na mesma semana. O copo, 
depois de lavado, pode ser reutilizado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BODEIURATA

SAUDEMENTAL

Capital de
Angola

Manual, 
automática

ou auto-
matizada

Elio (?),
jornalista e
colunista 

de "O Globo"

Maio, em
francês

Gilberto (?),
cantor

vencedor 
de Grammy

Ser como
Tauriel, de
"O Hobbit"

(Cin.)

Continente
mais

populoso
do mundo

Parte da
árvore que

absorve
nutrientes

Leite
recém-

ordenhado

Estado do
trânsito
na hora 
do rush

A cabeça
apelidada 
de aeroporto
de mosquito

(?)
portador,
tipo de
cheque 

Prazer do
intelectual

(?) come-
morativa:
Dia das
Mães

Compositor
italiano da
ópera "La
Traviata"

Mono-
grama

de "Deise"

Tema do
Janeiro
Branco

Sangue,
em inglês
Arquivo do

detetive

(?) Barbosa:
o Águia de

Haia
Pinha

Barcos de
marinas

Metade do
Sátiro (Mit.)

Herege; 
ímpio (pej.)
Alma, em

inglês

Primeiro ho-
mem (Bíb.)

Museu 
de Paris

Revista;
periódico
Pecado
capital

Rota
(?)-mate,
planta do
chimarrão

Eletrólito
perdido

através da 
transpiração

O assassi-
nato do 

arquiduque
Francisco 

Ferdinando,
para a

Primeira
Guerra

Jogada
típica do 
futebol 

arte

Anulado
Coluna (?):
causa dor

lombar

Proposta de inclusão que forma
internautas conscientes e éticos

"Roupa suja se lava
em (?)" (dito)

Passado;
decorrido

Comandam
dioceses

Condição dos pontos de projeto
de lei antes da aprovação (fig.)

Eva Green,
atriz

Momento
propício

Fazer
faxina
(pop.)

São solicitados por
aplicativos

3/azo — mai. 4/elfa — soul. 5/blood. 6/louvre. 7/gaspari.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Final de ano é uma 

época conhecida 

pela contratação de 

trabalhadores por 

prazo determinado

Situação em que o em-
pregado é contratado 
por uma empresa de 

trabalho temporário e colocado 
à disposição de outra (toma-
dora do serviço), para suprir 
uma necessidade iminente. 
A Lei n.º 13.429/2017 trouxe 
inovações em alguns aspectos 
dessa modalidade contratual. 
A primeira refere-se ao motivo 
da contratação. Na redação 
anterior, o trabalhador tem-
porário poderia ser contratado 
somente para substituição de 
pessoal regular e permanente 
da empresa tomadora, ou para 
fazer frente ao acréscimo ex-
traordinário de serviços.

A legislação atual, por sua 
vez, prevê que a contratação, 
agora, poderá ocorrer não só 
para substituição transitória 
de pessoal permanente, mas 
também para demanda com-
plementar de serviços, mesmo 
que em razão de fatores previ-
síveis, a exemplo do trabalho 
sazonal.

Outra inovação refere-se ao 
prazo de contratação, que era 
limitado a 90 (noventa) dias e 
agora é de 180 (cento e oiten-
ta) dias, consecutivos ou não, 
podendo ser prorrogado por 
mais noventa dias, se o caso.

A fi m de evitar que os empre-
gados fossem demitidos e re-
contratados como temporários 
pela empresa intermediária, 

desvirtuando a intenção do 
legislador, fi xou-se que o em-
pregado que for demitido, não 
poderá prestar serviços para o 
antigo empregador, na qualida-
de de empregado de empresa 
prestadora de serviços, antes 
do prazo de dezoito meses, 
contados a partir da demissão.

Quanto ao tipo de atividade 
a ser desenvolvida, a nova 
lei também disciplinou que o 
trabalhador temporário poderá 
exercer funções relacionadas 
tanto à atividade-meio quanto 
à atividade-fi m da empresa to-
madora de serviço, pacifi cando 
um tema bastante tormentoso 
para a justiça do trabalho.

Por fi m, outra alteração de 
extrema importância refere-
se aos cuidados da tomadora 
de serviços com o trabalhador 
temporário. Isso porque, a to-
madora deve garantir o meio 
de trabalho adequado para o 
desempenho das atividades, 
zelando pelas condições de 
segurança, higiene e salu-
bridade dos trabalhadores 
temporários, além de estender 
ao temporário o mesmo atendi-
mento médico, ambulatorial e 
de refeição destinado aos seus 
empregados. 

Destaca-se, ainda, que a 
empresa tomadora de serviços 
responde subsidiariamente 
pelas obrigações trabalhistas 
que deixarem de ser honradas 
pelo empregador (empresa de 
trabalho temporário), referen-
tes ao período da prestação de 
serviços.

(*) - É sócio-advogado de Brasil 
Salomão e Matthes Advocacia, com 

atuação na área trabalhista.

Trabalho temporário e o 
impacto da nova lei trabalhista

Daniel De Lucca e Castro (*)

A cidade de St. Gallen, na Suíça, surpreende os 
visitantes com as centenas de janelas de sacada 
que decoram as fachadas de suas habitações. 
Com uma história e tradição milenares, a capital 
do cantão homônimo se torna uma ótima opção 
para uma semana de inverno.

St. Gallen impressiona com suas famosas 
rendas, com o Museu do Tecido e o Museu 
Kunst, que exibe obras de Monet, Picasso, Klee 
e Humans, além da inesquecível biblioteca do 
mosteiro, reconhecida pela Unesco como Pa-
trimônio da Humanidade. O nome da cidade 
se deve ao monastério fundado pelo monge 
irlandês São Galo, em 612. Já em 747, a igreja 
de St. Gallen aplicou a regra que previa o estudo 
contemplativo de livros, o que exigia a criação 
de uma biblioteca. 

Então, durante a Idade Média, a cidade se 
tornou um importante polo cultural e de forma-
ção da Europa. A joia da cidade, com certeza, 
é seu mosteiro, que conserva na biblioteca um 
mapa que serviu de inspiração para o escritor 
italiano Umberto Eco em “O nome da rosa”. O 
ambiente foi erguido em estilo rococó e preserva 
mais de 50 mil documentos. 

O Museu Têxtil é outro lugar imperdível de 
St. Gallen, onde se pode admirar mais de 30 mil 

“Nosso campeão faz 50 
anos. Estamos todos 
com você, Michael, 

continue lutando”, escreveu a 
escuderia italiana na rede social 
de microblogs. Heptacampeão 
de Fórmula 1, Schumacher 
conquistou cinco de seus sete 
títulos com a equipe.

Também ontem, o Museu 
Ferrari, em Maranello, inau-
gurou uma mostra em home-
nagem ao ex-piloto, chamada 
“Michael 50”, realizada em 
parceria com a Fundação Keep 
Fighting, criada pela família 
para preservar o legado do 
alemão. Schumi também foi 
homenageado por sua última 
equipe na F1, a Mercedes. “50 
anos atrás, nasceu uma estre-
la. Uma estrela que moldou e 
mudou a F1 para sempre. Que 

Ferrari homenageia Schumacher: 
‘Estamos com você’

A Ferrari usou o Twitter para homenagear o maior piloto de sua história, Michael Schumacher, que 
completou 50 anos de vida ontem (3), em meio ao mistério sobre seu real estado de saúde

Schumacher, heptacampeão de Fórmula 1,

completou 50 anos ontem (3).

A
N

SA grave acidente de esqui em 
dezembro de 2013, em Mé-
ribel, no sul da França, ao 
cair e bater a cabeça em uma 
rocha. Desde então ele lida 
com as sequelas da colisão. 
Cinco anos após a queda, no 
entanto, a família do ex-piloto 
continua mantendo seu estado 
de saúde sob sigilo.

Na última quarta-feira (2), 
a esposa do heptacampeão, 
Corina, disse apenas que está 
fazendo “tudo que é humana-
mente possível para ajudá-lo”. 
Mick Schumacher, filho de 
Schumi, conquistou o Campe-
onato Europeu de Fórmula 3 
em 2018 e correrá neste ano na 
Fórmula 2, espécie de categoria 
de base para a F1. Ele também 
não dá informações sobre o pai 
(ANSA).

quebrou recordes, redefi niu 
a excelência e ajudou a criar 
as bases para nosso sucesso”, 

escreveu a escuderia alemã 
no Twitter.

Schumacher sofreu um 

"Seja fácil com as pessoas e situações. Não fi que estressado e 
com medo. Tudo é somente um jogo. Há signifi cado por trás 
de tudo que acontece. Aprenda a ajustar-se e a entender. 
Preocupação torna você pesado. Deixe o passado ser passado. 
Deixe tudo fl uir naturalmente. Mantenha o foco no presente. 
Seja uma fonte de preenchimento, e haverá facilidade."

Brahma Kumaris

Conheça St. Gallen, a cidade 
que inspirou ‘O nome da rosa’

O mosteiro conserva um mapa que serviu de 

inspiração para o escritor italiano Umberto Eco 

em “O nome da rosa”.

A
N

SA

Medicação para 
doença rara 
fenilcetonúria 

O Sistema Único de Saú-
de (SUS) passa a ofertar o 
medicamento dicloridrato 
de sapropterina, destinado 
ao tratamento da doença 
rara fenilcetonúria (FNC). O 
insumo será disponibilizado 
em até 180 dias às mulheres 
portadoras da doença que 
estejam no período pré-
concepcional ou em período 
gestacional. 

A doença tem herança 
genética e faz com que o 
indivíduo nasça sem uma 
importante enzima (fenilala-
nina-hidroxilase), difi cultan-
do o trabalho do organismo 
na quebra adequada de 
moléculas de aminoácido 
presente em proteínas ani-
mais e vegetais (fenilalanina-
FAL). Os altos níveis desse 
aminoácido e de substâncias 
associadas a ele, no corpo, 
exerce ação tóxica em vários 
órgãos, especialmente no 
cérebro (Ag.Saúde).

objetos, desde tecidos de peças arqueológicas 
funerárias do Antigo Egito até achados históri-
cos do século 14, de rendas trabalhadas a mão 
a utensílios para o trabalho manual.

Já a cidade de Flawil, vizinha a St. Gallen, 
conta com a fábrica da célebre marca suíça de 
chocolate Maestrani, que revela segredos da 
produção e permite entrar em um fantástico 
mundo de emoções (ANSA).
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Felicidade é, muitas 

vezes, indescritível para 

muitos de nós. Como 

uma névoa, você pode 

vê-la de longe, densa e 

cheia de forma

Mas, suas partículas po-
dem soltar e, de repente, 
torna-se fora de alcance, 

mesmo que elas estejam ao seu 
redor. Nós colocamos tanta ênfase 
na busca da felicidade, mas parar 
para pensar, é como perseguir 
algo sem uma garantia de que 
realmente irá capturá-la. Muitas 
pessoas têm buscado sonhos que 
não são seus, pois a sociedade quer 
defi nir o que é certo. 

Exemplo disso é a máxima 
repetida que todos devem ter 
sucesso, como se ele não tivesse 
signifi cados diferentes para cada 
indivíduo. Sem falar em tantos 
outros “mantras” ditos por aí, 
como: “você tem que estar feliz 
todos os dias!” e “tem que comprar 
tudo o que puder”. Falamos tanto 
em termos metas a cada ano que 
se inicia, mas as metas em nossas 
vidas muitas vezes podem ser 
interessantes para o que achamos 
que seja sucesso, mas não para a 
nossa felicidade. 

A felicidade não é uma meta, 
mas um estado de espírito. Logo, 
é preciso entender que a ela não 
é o lugar aonde se chega, mas a 
forma como se caminha na direção 
do propósito de vida. Afi nal, cada 
um tem uma razão de estar neste 
mundo e, cumprir este propósito, 
passa a ser, então, o motivo de 
acordarmos todos os dias pela 
manhã.

Agora, este conceito se aplica 
ao ambiente de trabalho? Ele é 
visto como forma de melhorar a 
rentabilidade dos negócios e vem 
sendo muito discutido ao longo 
dos últimos anos. De acordo com 
pesquisa da London School of 
Economic e da Universidade de 
Sussex, realizada em 2015, as 
pessoas se sentem mais infelizes 
quando se encontram no trabalho, 
sendo o momento mais triste dos 
seus dias.

Diante disso é possível perce-
ber que entre felicidade e lucro, 
ela deve vir sempre em primeiro 
lugar. E algumas empresas já en-
tenderam que essa combinação 
traz equilíbrio para uma pessoa 
estar bem com quem ela é e com 
o que faz. Mas, esse movimento 

não deve fi car restrito apenas às 
grandes organizações. 

Deve ser prioridade também 
nas micros, pequenas e médias, 
uma vez que elas respondem por 
52% dos empregos com carteira 
assinada no setor privado, algo em 
torno de 16,1 milhões de pessoas. 
Logo, é preciso desenvolver cam-
panhas para que os colaboradores 
consigam encontrar um sentido 
também para seus trabalhos. O 
objetivo é gerar lucro, mas desde 
que seja sustentável. 

Afi nal, não se pode criar um 
sistema intermitente, que fun-
ciona um dia e no outro não. 
Normalmente, a missão, a visão 
e os valores da empresa estão es-
critos na parede e a empresa diz: 
“cumpra”. Nesse caso, não há, em 
geral, intenção de convergir com 
os objetivos pessoais de cada um. 
Agora, quando se tem a unidade 
entre o propósito, a missão, a 
visão e os valores de cada profi s-
sional e os da empresa, as pessoas 
trabalham de forma mais sólida 
em direção ao que sonham e se 
dedicam com mais profundidade. 

E a organização por sua vez 
se benefi cia, é claro, porque o 
profi ssional não estará ali só de 
“corpo presente”. Agora você 
deve estar se perguntando: como 
colocar em práticas essas mu-
danças?  Comece com o básico: 
dê tempo para as pessoas terem 
vida fora da organização. Mas, 
lembre-se que felicidade não é 
ser permissivo. Não é oferecer 
presentinhos, dinheiro fácil, ser 
legal, mas sim justo. As pessoas 
têm uma predileção natural por 
justiça. Quando você trata alguém 
com transparência e verdade, a 
resposta é compromisso. 

Já para as empresas que ainda 
não acordaram para esse modus 
operandi, a perda é grande, pois 
as pessoas precisam ser proativas 
para ajudar a melhorar os proces-
sos da organização e não somente 
para criar lucro. Tudo isso, nos 
mostra que estimular as pessoas a 
voltarem a acreditar nelas mesmas 
vale a pena. É quase que um res-
gate de valores que adoraríamos 
ver de forma maciça se solidifi car 
na sociedade. 

É um círculo virtuoso. Talvez 
para ter mais lucro, só precisemos 
ser um pouquinho mais satisfeitos 
e felizes.

(*) - É consultor e fundador do 
Instituto Gestão Consciente.

Buscando sentido
João Cosenza (*)

Pesquisa divulgada ontem (2) pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revela que as 
principais metas fi nanceiras do brasileiro 
para 2019 são juntar dinheiro para pagar 
dívidas. 51% do total dos entrevistados 
pretende juntar dinheiro em 2019 e 37% 
e “sair do vermelho”. Sete em cada dez 
entrevistados (72%) dizem estar otimistas 
com a economia neste ano e que a vida 
fi nanceira será melhor, enquanto 8% do 
total revela pessimismo, dizendo que a 
economia vai piorar.

“À medida em que o novo governo anun-
cia seus projetos para o país, aumenta o 
clima de otimismo com a retomada da eco-
nomia, que deve começar a ser percebido 
a partir do segundo semestre”, disse José 
César da Costa, presidente da CNDL. Entre 
os otimistas, as perspectivas para este ano 
são manter os pagamentos das contas em 
dia (69%), fazer reserva fi nanceira (59%) 

Segundo dados levantados 
pela Catho, realizada com 
mais de 5 mil responden-

tes, 78% das pessoas estão 
realmente em busca de um 
novo emprego, enquanto 27% 
afi rmam que 2019 será o ano 
em que irá focar em ter mais 
qualidade de vida.

Considerando que a chave 
para realização das promessas 
está atrelada à empregabilidade, 
outras metas também se apoiam 
no desejo pelo o novo emprego, 
dentre elas: 17% deseja começar 
um novo curso profi ssionali-
zante, 16% quer começar a se 
exercitar, 14% estudar um novo 
idioma e 8% investir em viagens. 
Para a assessora de Carreira da 
Catho, Luana Marley, fi ca claro 
que com a chegada do ano novo 
as pessoas se sentem mais en-
corajadas a tomarem algumas 
decisões. 

Emprego é desejo para 78% 
dos brasileiros em 2019

Mais um ano se inicia e com ele aquela lista de promessas para serem cumpridas ao longo dos 
próximos meses: procurar um novo emprego, começar a frequentar a academia, comprar um imóvel, 
realizar um investimento ou até mesmo, investir em educação

D
iv

ul
ga

çã
o a realização dos projetos, 58% 

das pessoas afi rmam que atribui 
o insucesso das metas ao fato 
de não possuir um emprego, en-
quanto 37% à falta de dinheiro. 
Inclusive, ganhar mais também 
foi observado como uma dos 
desejos dos brasileiros, uma vez 
que o dinheiro é um dos bens 
indispensáveis para boa parte 
das promessas.

Diferentemente do cenário 
de desemprego, para aqueles 
profi ssionais empregados, as 
maiores barreiras para trocar de 
emprego está atrelada ao medo. 
Segundo dados da Catho, 38% 
atribuem à grande concorrência 
do mercado, enquanto 22% não 
sentem que têm um currículo 
competitivo; 13% têm receio de 
perder a estabilidade e 11% re-
almente têm medo de arriscar.

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

“A maior difi culdade encon-
trada é manter o estímulo ao 
longo dos meses. Para isso, é 
necessário que esse profi ssional 
esteja sempre mantendo a cha-
ma acesa. Mesmo sem certezas, 
a busca por novas oportunida-

des de trabalho, por meio do 
envio de currículos, deve ser 
contínua. Diante de uma boa 
oportunidade, a chance dele 
se encorajar é muito maior”, 
afi rma a profi ssional. 

Dentre os impedimentos para 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: NICOLAS GABRIEL DE OLIVEIRA BUENO, estado civil solteiro, profi s-
são dedetizador, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 13/09/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Antonio Bueno 
e de Janete de Oliveira Corrêa. A pretendente: RENATA ADÃO DE BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 15/01/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Lambert de 
Brito e de Elizabeth Ferraz Adão de Brito.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Carpina - PE, no dia 21/07/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Bonifacio da Silva e de Maria José Vieira. A pretendente: 
MANUELITA SEBASTIÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Camamu - BA (Registrada no Distrito de Ibirapitinga, Comarca de Ubatã - BA), no dia 
05/03/1954, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emidio 
Sebastião dos Santos e de Maria Margarida de Jesus.

O pretendente: GILDEVAN SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mar-
ceneiro, nascido em Ibicaraí - BA, no dia 08/02/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Cardoso da Silva e de Avanilda Oliveira 
dos Santos. A pretendente: ÉDIMA TEIXEIRA LEMOS, estado civil solteira, profi s-
são doméstica, nascida em Poções - BA, no dia 28/11/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adonias Pereira Lemos e de Aurelina do 
Nascimento Teixeira.

A pretendente: PRISCILA GONÇALVES QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão web 
designer, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 27/11/1989, residente e domiciliada 
em Taboão da Serra - SP, fi lha de José Ildefonso de Queiroz e de Maria José Gonçalves 
Pereira Queiroz. A pretendente: AMANDA RIBEIRO PAES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de testes, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 02/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Denilson Paes e de 
Priscila Cristina Ribeiro Paes. Obs.: Cópia do edital recebida do Cartório de Registro Civil 
e Tabelionato de Taboão da Serra - SP.

O pretendente: CLÉBER LUÍS MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 12/01/1971, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Elias Medeiros da Silva e de Leny Therezinha 
Gomide Medeiros. O pretendente: GERALDO LACERDINE AMÉRICO, estado civil 
solteiro, profi ssão artista plástico, nascido em Pará de Minas - MG, no dia 13/03/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Américo e de 
Luzia Amélia Américo.

O pretendente: NILSON XAVIER DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profi s-
são instrutor de trânsito, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/03/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Xavier da 
Silva e de Maria de Fatima Vidal de Souza. A pretendente: KEYLA TEODORO 
QUINTÃO, estado civil divorciada, profi ssão instrutora de trânsito, nascida nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 20/10/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro de Paula da Conceição e de Maria Nazaré 
Teodoro da Conceição.

O pretendente: GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
trader internacional, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 01/08/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio 
de Oliveira e de Ivonete Cornelina da Silva Oliveira. A pretendente: ALINE SILVA 
RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, 
nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 27/06/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eleuterio Rodrigues Primo e de Maria Silva 
Rodrigues David.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEX SANDRO FARIAS DA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Gravataí - RS, no dia 03/11/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Germano da Rosa e de Sandra Mára 
de Farias. A convivente: MARCELA VENANCIO DEZIDERIO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/08/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Deziderio 
e de Rute Venancio Deziderio. Obs.: Faço saberque pretendem converter su união 
estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, números 
I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCELO GAIDO FERREIRA, divorciado, profi ssão advogado, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia 03/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelino Costa Ferreira Netto e de Irany Nasser Gaido Ferreira. 
A pretendente: JULIANA DE LAURENTIS RUSSO BITTLER, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/07/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Kenneth Gerd Buttler e de Fabiana de Laurentis 
Russo Buttler.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE ABEL, solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Abel e de Eliana Lavieri Abel. A pretendente: 
RAFAELA BEHRENDS, solteira, profi ssão administradora, nascida no São Paulo - SP, 
no dia 09/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raul Valnês Behrends e de Wilma Lorandi Behrends.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO STORÓPOLI, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Storópoli e de Maria Cristina Barbosa Storópoli. A 
pretendente: CAROLINE CABRAL KANAAN, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 16/04/1988, residente e domiciliada na Saúde, São Paulo 
- SP, fi lha de José Younan Kanaan e de Taimi Falcão Cabral Kanaan. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: FLAVIO LUIZ SUGIYAMA RUIZ ORTÑO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Ruiz Ortunõ e de Naoe Sugiyama. A pretendente: 
GLAUCIA CARDOSO DE MELO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 04/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nilson Carlos de Melo e de Sueli Aparecida Cardoso de Melo.

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

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

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

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: CLERISTON ALMEIDA ARRUDA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Caieiras - SP, no dia (15/04/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Cavalcanti de Arruda e de Luzinete Alves de 
Almeida Arruda. A pretendente: MARIA SONILSA TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Patos - PB (Registrada em Teixeira - PB), no 
dia (18/05/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Teixeira Martins e de Maria Quitéria dos Santos.

O pretendente: DENIS FERNANDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (22/04/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson de Lima Souza e de Fatima Aparecida Barca 
Souza. A pretendente: CASSIA APARECIDA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (24/03/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Teixeira e de Edna Teixeira.

O pretendente: VICTOR GARCIA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão auditor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (16/09/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cesario Fernandes Marques e de Cristiana Garcia Marques. A 
pretendente: GABRIELA DE CARVALHO BRITO, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em Poá - SP, no dia (23/07/1990), residente e domiciliada em Poá - SP, fi lha 
de Ismael Martins de Brito e de Adelia Freitas de Carvalho Brito. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do cartório do Município de Poá, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Brasileiro quer juntar dinheiro para pagar 
dívidas, diz pesquisa

dez entrevistados (58%) acreditam que 
os efeitos da crise terão impacto ainda 
neste ano. Os entrevistados dizem que 
pretendem organizar ou controlar mais 
as contas da casa (51%), pesquisar mais 
os preços (50%), aumentar a renda com 
trabalho extra e bicos (44%) e evitar o uso 
do cartão de crédito (44%).

Entre os principais temores para este 
novo ano foram citados: não conseguir 
pagar as contas (61%), não guardar di-
nheiro (45%), abrir mão de determinados 
confortos no dia a dia (34%), não obter 
um emprego (28%) e perder o emprego 
(20%). “Apesar de os brasileiros conti-
nuarem sentindo os efeitos da crise, a 
possibilidade de crescimento da econo-
mia impõe novos desafi os para o sucesso 
de projetos pessoais, que passará pela 
capacidade do consumidor de controlar 
o orçamento, planejar e poupar”, disse 
Roque Pellizzaro Junior, presidente do 
SPC Brasil (ABr).

e realizar algum sonho de consumo (57%).
Foram entrevistadas 702 pessoas, entre 

os dias 27 de novembro e 10 de dezembro 
de 2018, de ambos os sexos e acima de 
18 anos, de todas as classes sociais, em 
todas as regiões brasileiras. Seis em cada 
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEONARDO BRUNO DA SILVA, profi ssão: advogado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 12/11/1980, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto da Silva e de Maria 
Lucineuma da Silva. A pretendente: LUCIANA MONTEIRO DE ALMEIDA, profi ssão: 
jornalista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-
-nascimento: 15/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Djalma Monteiro de Almeida Filho e de Leir Cavalcanti de Almeida.

O pretendente: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: analista noc II, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 23/07/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva 
Filho e de Lindaci dos Santos da Silva. A pretendente: CELIA BISPO DA SILVA, profi s-
são: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 17/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Celio Alirio da Silva e de Elenice Bispo de Santana.

O pretendente: GUILLAUME DAMAGGIO, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Montauban, na França, data-nascimento: 12/11/1981, residente 
e domiciliado na França, fi lho de Jean Paul Damaggio e de Josette Jacqueline Andrée 
Alies. A pretendente: MARIA ADRIANA DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Água Branca - AL, data-nascimento: 11/07/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio dos Santos 
da Silva e de Edna Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ AMARILDO DE LIMA, profi ssão: metroviário, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Presidente Wenceslau - SP, data-nascimento: 28/08/1964, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Araujo Lima 
e de Alice Ferreira Lima. A pretendente: CRISTINA FERNANDES MORENO, profi ssão: 
assistente comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, 
data-nascimento: 06/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edemirson de Oliveira Moreno e de Darci Fernandes Moreno.

O pretendente: DEYVISON DE SOUSA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Maceió - AL, data-nascimento: 23/10/1994, residente e domi-
ciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Domingos Barros dos Santos e de Josefa Jania de 
Souza Jatobá. A pretendente: LUCIANA REBOCHO SANCHES, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
21/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro 
Sanches e de Vera Lucia Rebocho Sanches.

O pretendente: VALDEMAR LUIZ DE MORAES, profi ssão: mestre de obras, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Três Bicos - PR, data-nascimento: 07/09/1971, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Belarmino Luiz de Moraes e de 
Ernestina Fiuza de Moraes. A pretendente: DIANE MORAES IKUNO, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
31/01/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jermino 
Rodrigues de Oliveira e de Ivanir Luiz de Moraes de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON TAGUCHI KUDO, profi ssão: funcionário público estadu-
al, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
18/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto 
Kudo e de Mitsue Taguchi Kudo. A pretendente: KEILA ANDREA YURI OGURA, pro-
fi ssão: assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Suzano - SP, 
data-nascimento: 10/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mutsuya Ogura e de Alice Sayuri Ohira Ogura.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SCALEA, profi ssão: produtor de fauna em cena, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
10/06/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carmelo 
Scalea e de Elza Gessoni Scalea. A pretendente: ADRIANA GRAMMONT, profi ssão: 
autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 
25/05/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valfrido 
Grammont e de Elena Rodrigues Grammont.
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Especial

Luiza Fariello/Ag.CNJ de Notícias

O problema é que a família dele, por enquanto, não 
existe. Madson mora em um abrigo desde bebê e é 
uma das 17 crianças e adolescentes que participa 

do 'Projeto Eu Existo', da Corregedoria do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

O projeto, lançado em março de 2018, estimula a busca 
de pais para crianças e adolescentes que vivem em ins-
tituições de acolhimento do Rio Grande do Norte e, por 
motivos diversos, estão fora do perfi l normalmente esco-
lhido para adoção. Por meio de vídeos (http://euexisto.
tjrn.jus.br/pt/), as crianças se apresentam e falam de seus 
sonhos e preferências. 

Os vídeos foram gravados 
em cenas cotidianas das 
crianças – os irmãos Joelson 
e Jefferson, por exemplo, 
jogam bola e brincam no par-
quinho enquanto contam que 
gostariam muito de uma famí-
lia que fosse “boa, carinhosa, 
tenha condições (materiais) 
e nos eduque”. Jefferson e 
Joelson completam dizendo 
que não se imaginam vivendo 
um longe do outro.

De acordo com a desembar-
gadora Zeneide Bezerra, do 
tribunal potiguar, o projeto 
nasceu para dar visibilidade 
às crianças que estão em abrigos e abrir espaço para que 
as pessoas que querem adotar possam ampliar o seu perfi l 
desejado. O projeto já possibilitou diversas adoções de 
crianças e adolescentes, inclusive duas internacionais 
- as crianças foram para Itália. “Para mim, se o projeto 
possibilitar a adoção de uma criança, já estaria ótimo”, 
diz. Atualmente, de acordo com a desembargadora, há 
40 crianças no estado aptas à adoção.

Atualmente, existem 9.394 crianças e adolescentes e 
45.036 pretendentes inscritos no Cadastro Nacional de 
Adoção (CNA), coordenado pela Corregedoria Nacional 

Juíza Noeli Reback, da comarca de Ponta Grossa, acompanha adoção de dois 
meninos, um de 10 anos e outro de 12.

Tribunais produzem 
vídeos para 
estimular adoção 
de crianças e 
adolescentes
Aos onze anos, Madson se parece com grande parte dos 
meninos de sua idade: gosta de brincar de esconde-
esconde, assistir ao desenho do “Ben10”, jogar capoeira 
e futebol. O que ele também gostaria muito de fazer é 
dar um beijo na mãe ou no pai ao chegar da escola

Arquivo pessoal

de Justiça. Para o corregedor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins, a construção do novo sistema de ado-
ção – que integrará os cadastros de adoção e o de crianças 
em acolhimento – continua avançando, com a expectativa 
de que, quando estiver em pleno funcionamento, seja 
possível a colocação de fotos e vídeos.

O novo CNA está sendo implantado no Paraná, nas co-
marcas de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Para a juíza Noeli 
Reback, titular da Vara de Infância e Juventude de Ponta 
Grossa, o novo sistema possibilita melhor gerenciamento 
dos dados na busca pelos pretendentes, por integrar o 
histórico da criança em acolhimento. 

Na comarca de Ponta Grossa, há 240 pretendentes e 
100 crianças e adolescentes 
acolhidos, sendo que 14 
deles estão aptos à adoção 
– todos com mais de cinco 
anos e com irmãos. “A maio-
ria ainda quer crianças até 
cinco anos, mas em 2018 
fi zemos várias adoções de 
crianças mais velhas”, diz 
a desembargadora.

Uma delas foi a de um 
homem solteiro que se 
cadastrou para adotar uma 
criança. Durante o estágio 
de convivência - etapa ne-
cessária para adoção - com o 
menino de 12 anos, acabou 

se aproximando também de seu amigo de dez anos que 
vivia no mesmo abrigo. Em novembro, depois de dois 
meses de um bem-sucedido estágio de convivência com 
os dois meninos, a juíza Noeli deu a sentença de adoção 
para a formação da nova família. “Foi uma adoção muito 
bonita. Os meninos já eram melhores amigos no abrigo e 
agora se tornaram irmãos”, diz.

Na percepção da juíza Beatriz Merenda, responsável 
pela 2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Velho 
(RO), os pretendentes estão ampliando o perfi l escolhido 
para abarcar novas possibilidades de adoção. Em um caso 
recente, por exemplo, um casal do interior de São Paulo 

adotou uma menina de quatro anos com defi ciência por 
buscar justamente esse perfi l no cadastro. 

Quando era bebê, em 2014, a menina foi resgatada pelos 
bombeiros durante enchente histórica do Rio Madeira 
que desabrigou milhares de pessoas em Porto Velho e, 
por conta do afogamento, fi cou com sequelas físicas e 
neurológicas.

A juíza atribui a mudança de mentalidade dos pretenden-
tes aos cursos de preparo para adoção e às informações 
veiculadas pela mídia, que combatem mitos em relação 
à adoção tardia. “Acredito que o novo CNA vai facilitar o 
encontro de famílias mais adequadas pelo ponto de vista 
do interesse da criança”, diz a juíza. Além do TJ-RN, outros 

tribunais de Justiça pelo país têm apostado na divulgação 
de vídeos de crianças em acolhimento para incentivar a 
adoção tardia. 

Um deles foi o tribunal do Espírito Santo que lançou, 
em 2017, a campanha “Esperando por você”, com cerca 
de 20 vídeos de crianças com poucas possibilidades de 
adoção – após a divulgação, duas delas iniciaram processo 
de adoção. Atualmente, no Espírito Santo, das 100 crianças 
acolhidas e prontas para adoção, 86% têm mais de 8 anos 
de idade, 49% fazem parte de grupos de irmãos e 23,5% 
possuem alguma necessidade especial.

Outra iniciativa foi o projeto 'Adote um Boa Noite', do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), por meio de um 
site que retrata algumas das crianças que esperam pela 
adoção, vinculadas às varas de Infância de Santo Amaro 
e Tatuapé. A campanha foi lançada em setembro de 2017 
e, em dois meses, 130 famílias interessadas procuraram 
as varas de infância. 

Em 2018, esse projeto venceu o Prêmio Innovare, que 
reconhece boas práticas para o aperfeiçoamento da Jus-
tiça. O estado de São Paulo concentra o maior número de 
crianças que vivem em abrigos: nele, estão 13.418 das 47 
mil acolhidas em todos os estados, de acordo com dados 
do CNJ.

Madson, de 11 anos, é uma das crianças que 
gravaram vídeo como parte do projeto que

estimula adoção tardia no Rio Grande do Norte.
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