
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
08 de janeiro de 2019

Ano XVII – Nº 3.783

BOLSAS
O Ibovespa: -0,15% Pontos: 
91.699,05 Máxima de +0,77% 
: 92.552 pontos Mínima de 
-0,6% : 91.288 pontos Volume: 
R$ 14,67 bilhões Variação em 
2019: 4,34% Variação no mês: 
4,34% Dow Jones: +0,58% (às 
18h33) Pontos: 23.568,56 
Nasdaq: +1,17% (às 18h33) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7343 Venda: R$ 3,7348 
Variação: +0,45% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: +0,26% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7056 Venda: R$ 
3,7062 Variação: -1,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,6930 
Venda: R$ 3,8770 Variação: 
+0,44% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,18% ao ano. 
- Hot money, ,82% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.289,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: estável.

ro) Cotação: R$ 3,7415 Variação: 
+0,54% - Euro (às 18h33) Compra: 
US$ 1,1471 Venda: US$ 1,1472 
Variação: +0,68% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2840 Venda: R$ 
4,2860 Variação: +1,11% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8800 Ven-
da: R$ 4,4570 Variação: +1,07%

Pontos: 6.817,51 Ibovespa 
Futuro: -0,24% Pontos: 92.250 
Máxima (pontos): 93.095 Míni-
ma (pontos): 91.800 Global 40 
Cotação: 851,596 centavos de 
dólar Variação: +1,11%

“Televisão NÃO é 
vida real. Na vida 
real, as pessoas 
têm que deixar o 
barzinho ou a boate 
e ir trabalhar”.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft

O presidente Jair Bol-
sonaro disse que a 
transparência será 

marca de seu governo e 
reforçou a missão aos novos 
dirigentes de bancos estatais 
que assumiram ontem (7) o 
comando do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica e do BN-
DES. Segundo ele, essa tarefa 
terá que abranger inclusive 
atos do passado promovidos 
pelos “amigos do rei” dentro 
destas instituições.

“Transparência acima de 
tudo. Todos os nossos atos 
terão que ser abertos para o 
público. E o que aconteceu 
no passado também. Não 
podemos admitir qualquer 

Presidente Bolsonaro quer 
transparência em atos dos 
governos atual e anteriores

cláusula de confi dencialida-
de pretérita. Esses atos e 
ações tornar-se-ão públicos”, 
afi rmou. Bolsonaro destacou 
que a escolha dos três novos 
presidentes de bancos foi feita 
exclusivamente pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Segundo ele, essa liberdade 
dada a todos os ministros de 
seu governo inaugura um novo 
modelo de gestão.

“Há pouco, o que mais se 
ouvia era uma verdadeira briga 
para defi nir qual partido fi caria 
com esta ou aquela diretoria 
de banco”, afi rmou o presi-
dente, destacando que essa 
era uma sinalização clara de 
que a economia não iria bem. O 

presidente voltou a alertar sua 
equipe da responsabilidade de 
sua administração e reiterou: 
“Nós não podemos errar”.

Ao retomar a orientação para 
que todo seu governo trabalhe 
com transparência, Bolsonaro 
aproveitou o discurso de posse 
na solenidade, que ocorreu 
no Palácio do Planalto, para 
anunciar a democratização de 
verbas publicitárias. O assun-
to, segundo ele, foi tratado com 
a equipe econômica. “Nenhum 
órgão de imprensa terá direito 
a mais ou menos daquilo que 
nós viermos a gastar com nossa 
imprensa. Queremos que cada 
vez uma imprensa mais fortes 
e isenta. A imprensa livre é a 

Bolsonaro destacou que a escolha dos três novos presidentes de bancos foi feita

exclusivamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

garantia da nossa democracia. 
Vamos acreditar em vocês, mas 
estas verbas não serão mais 
privilegiadas para a empresa 
A, B ou C”, disse.

O recado também foi trans-
mitido para as organizações 
não governamentais (ONGs) 
que, de acordo com Bolsonaro, 
terão o repasse de recursos 

submetido a um “rígido 
controle, para que possamos 
fazer com que recursos públi-
cos sejam melhor utilizados” 
(ABr).

Ao empossar ontem (7), no 
Palácio do Planalto, os novos pre-
sidentes do Banco Brasil, Rubem 
Novaes, do BNDES, Joaquim 
Levy, e da Caixa Econômica, 
Pedro Guimarães, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
afi rmou que a tarefa dos novos 
dirigentes será “fazer a coisa 
funcionar direito” e eliminar 
associações “perversas” como 
ocorreram nos últimos anos.

Segundo ele, essas associações 
corromperam a economia brasi-
leira e paralisaram o mercado de 
crédito. “A Caixa foi vítima de 
saques e assaltos de recursos 
públicos”, afi rmou. “Falamos do 
que já aconteceu com o Banco 
do Brasil que recebeu aumento 
de capital e mantém mercado 
de crédito segmentado”, acres-
centou. Durante a cerimônia, 
no Palácio do Planalto, Guedes 
afi rmou que a posse dos novos 
presidentes dos bancos estatais 
marca um novo olhar sobre as 
atividades destas instituições. 

“As instituições fi nanceiras 
são como lubrifi cantes para o 
crescimento econômico que 
depende de crédito”, alertou. 
Guedes reforçou a mensagem de 

O presidente do Banco Brasil 
(BB), Rubem Novaes, afi rmou 
ontem (7) que as instituições 
têm a responsabilidade de re-
verter o quadro que o país viveu 
nos últimos anos. Na cerimônia 
em que tomou posse, no Palá-
cio do Planalto, ele disse que 
os dirigentes das instituições 
devem restabelecer a confi ança 
da população e de empresários 
do setor privado para que a 
economia e a credibilidade no 
país sejam fortalecidas.

“O país passou por grandes 
desgraças: mensalão, petrolão, 
crise da segurança, recessão 
terrível. Parecia que o povo 
brasileiro estava desesperan-
çado. Nossos mais promissores 
jovens e empresários falavam 
em deixar o país”, lamentou 
Novaes, referindo-se a crises 
que ocorreram no país, geradas 
por denúncias de pagamento 
de propina a agentes públicos 
nos últimos anos.

O economista, que estudou 
na mesma Universidade de 
Chicago, nos Estados Unidos, 
pela qual o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, concluiu 
seu doutorado, atuou ao longo 

Presidente do Banco do Brasil, 

Rubem Novaes.

O novo presidente da Caixa 
Econômica Federal, Paulo Gui-
marães, anunciou ontem (7) 
que a instituição deverá vender 
participações em áreas como 
seguros e loterias, reforçar o 
fi nanciamento imobiliário via 
mercado de capitais e investir 
em microcrédito a juros mais 
baixos. Guimarães tomou pos-
se no Palácio do Planalto, em 
cerimônia da qual participaram 
o presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

Ele disse que seguirá a de-
terminação do governo de “não 
errar” e que buscará reduzir 
um passivo de R$ 40 bilhões da 
Caixa registrado sob a rubrica 
de “instrumentos híbridos de 
capital e dívida”. Segundo 
Guimarães, isso se dará com 
a “venda de participações em 
empresas controladas, seguros, 
cartões, asset (gestão de ati-
vos) e loterias, que já começam 
agora, pelo menos duas neste 
ano”.

Destacou que o banco públi-
co buscará reforçar sua atuação 
no mercado de crédito imobili-
ário por meio de operações de 
securitização – venda de títulos 
no mercado fi nanceiro – da or-
dem de R$ 50 bilhões a R$ 100 
bilhões. “É fundamental dis-
cutir a parte imobiliária. Hoje 
temos problemas de funding. 
Via mercado de capitais, vamos 

Presidente da Caixa,

Pedro Guimarães.

Vendas do Natal 
ainda abaixo de 2013

Segundo o Indicador Serasa 
Experian as vendas no período 
cresceram, mas ainda estão abai-
xo do patamar de 2013. Apesar da 
alta acumulada dos dois últimos 
anos (2018 e 2017), de 9,6%, os 
três anos seguidos (2016/15/14) 
acumularam queda de 11,7%. 
Assim, as vendas de Natal ainda 
estão num patamar 3,2% menor 
que 2013.

Durante a semana da data 
comemorativa (18 a 24), as ven-
das subiram 3,8% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 
No fi nal de semana do Natal (21 a 
23), houve aumento de 3,6% em 
todo o país na comparação com 
o fi nal de semana equivalente ao 
do ano anterior (22 a 24). Para os 
economistas da entidade, o de-
semprego e a inadimplência ainda 
em patamares elevados aliados 
ao baixo dinamismo da economia 
impediram um desempenho mais 
positivo para as vendas de Natal 
de 2018 (Serasa Experian).

Marcelo Camargo/ABr
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Presidente do BNDES, 

Joaquim Levy.

Projeto Guri 
As inscrições para novos alunos 

do Projeto Guri – maior programa 
sociocultural brasileiro, da Secretaria 
de Cultura do Estado -  começam no 
próximo dia 28, e vai até a 22 de feve-
reiro nos polos de ensino do interior e 
litoral. São mais de 30 cursos gratui-
tos de música voltados para crianças 
e adolescentes de 6 a 18 anos. Não é 
preciso ter conhecimento prévio de 
música, nem possuir instrumentos. 
Os endereços dos polos estão no site 
(www.projetoguri.org.br).

Ministro Carlos Alberto Santos 

Cruz: governo de “portas abertas”.

Responsável pelo diálogo en-
tre o Executivo e diversos seg-
mentos da sociedade, incluindo 
empresários e entidades so-
ciais, o ministro da Secretaria 
de Governo (Segov), general 
Carlos Alberto dos Santos 
Cruz, reiterou que as “portas 
estarão abertas” para ouvir 
sugestões, críticas e colabora-
ções. Também reafi rmou que a 
imprensa terá acesso a dados 
e informações para divulgação 
para a população.

“O mais importante dessa 
conscientização é que Pre-
sidência tem a porta aberta 
para qualquer segmento social, 
para a imprensa, para que a 
população saiba aquilo que 
acontece e saiba os valores do 
que acontece”, afi rmou o ge-
neral em entrevista divulgada 
pela Presidência da República. 

Novo governo tem a ‘porta 
aberta’ para toda a sociedade
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quer instituição que quer fazer 
sua sugestão, sua colaboração 
e crítica, estará de portas 
abertas”.

Para conseguir essa con-
fi ança, Santos Cruz disse que 
o governo estará “completa-
mente exposto”. “A maneira 
mais efi caz de se combater a 
corrupção, além das medidas 
de gestão, além do uso da 
tecnologia no controle dos 
gastos públicos, é a divul-
gação, é a publicidade. Tem 
que divulgar tudo o máximo 
que puder”, afi rmou. Para ele, 
quanto mais informada estiver 
a população, mais mobilizada 
vai se manter. Reiterou que o 
desenvolvimento econômico, 
a melhoria na segurança pú-
blica e o combate à corrupção 
são os pilares do governo 
Bolsonaro (ABr).

A participação popular se “dá 
naturalmente”. “Aqui tem a 
parte da Secretaria de Articu-
lação Social que é por onde tem 
acesso à Presidência qualquer 
segmento da sociedade, qual-

Restabelecer a confi ança da 
população e de empresários

de todo o período de transição 
de governo ao lado da equipe 
econômica de Bolsonaro. No 
discurso de posse, Novaes 
afi rmou confi ante no apoio à 
sua gestão.

“Uma administração deve 
ser efi ciente, transparente e 
honrada. Tenho certeza [de] 
que, com a equipe que esta-
mos montando, esse objetivo 
será plenamente cumprido”, 
afi rmou. Novaes foi diretor do 
BNDES, professor da FGV e 
presidente do Sebrae (ABr).

Guedes: a tarefa será ‘fazer 
a coisa funcionar direito’

Bolsonaro, quando, por sua conta 
pessoal no Twitter, o presidente 
comemorou a abertura do que 
classifica como “caixa-preta” 
das instituições, como o BNDES. 
Operações danosas feitas no 
passado por meio desses bancos 
trouxeram fortes prejuízos para 
a população.

“Você não pode usar a des-
culpa que há transações para 
concentrar o poder. Você des-
virtua o funcionamento dessas 
instituições”, afi rmou, ao criticar 
o uso de regras de crédito para o 
que chamou de “falcatruas para 
ajudar amigos que chegam mais 
perto do poder econômico em 
Brasília” (ABr).

Novo presidente da Caixa 
anuncia venda de participações

vender de R$ 50 bilhões a R$ 
100 bilhões para exatamente 
poder a Caixa continuar ofer-
tando esse crédito”, afi rmou.

O novo presidente da Caixa 
acrescentou que pretende ex-
pandir a oferta de microcrédito 
a taxas mais baixas do que as 
hoje praticadas pelo mercado. 
“Não me conformo em ver pes-
soas tomando dinheiro a 15%, 
20% ao mês”, afi rmou.  “O Brasil 
pode ser uma referência em 
microcrédito”. Guimarães disse 
que deverá fazer uma revisão 
nas políticas de patrocínio e 
comunicação da Caixa, con-
forme orientação do governo, 
e que viajará pessoalmente aos 
estados para ouvir clientes e 
visitar comunidades carentes 
onde o banco atua (ABr).

Ao tomar posse ontem (7) 
na presidência do BNDES, 
Joaquim Levy afi rmou que a 
instituição precisa continuar 
se transformando para res-
ponder às novas condições do 
país, às expectativas da nação 
e às promessas do governo. 
“Estamos na antessala de um 
novo ciclo de investimentos 
em uma economia que será 
mais aberta, mais vibrante, 
com mais espaço para o setor 
privado e para os mercados de 
capital”, disse.

Segundo Levy, o BNDES vai 
combater o patrimonialismo 
e as distorções já verifi cadas. 
“Isso tem que mudar e con-
tinuar mudando, evitando o 
voluntarismo. A ferramenta 
para isso tem que ser a ética, 
a transparência, a responsabi-
lidade e a responsabilização”, 
acrescentou.

Mais cedo, em sua conta 
no Twitter, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que a caixa-
-preta de diversos órgãos 
começou a ser aberta. Ele 
afi rmou que “muitos contra-
tos foram desfeitos e serão 
expostos”.

O novo dirigente do banco de 
fomento disse que sua gestão 
vai continuar ajustando o ba-
lanço da instituição. “O nosso 
balanço hoje depende em uma 
proporção talvez exagerada, 
certamente menos exagerada 

BNDES ‘precisa mudar’ diante 
das novas condições do país

do que há quatro anos, mas 
ainda provavelmente exage-
rada, de recursos do Tesouro, 
e que tem que ser adequado 
para que se tenha adequado 
retorno do capital que é de 
cada um da população”.

Com experiência na admi-
nistração pública, Levy foi 
ministro da Fazenda de ja-
neiro a dezembro de 2015, no 
segundo mandato de Dilma, 
com a promessa de realizar 
um ajuste fi scal para conter 
os gastos públicos.

Engenheiro naval de forma-
ção, Levy tem doutorado em 
economia da Universidade 
de Chicago. Para assumir a 
presidência do BNDES, Levy 
deixou a Diretoria Financeira 
do Banco Mundial (ABr).
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OPINIÃO
A República

do Maniqueísmo

No âmbito da Operação 

Lava Jato e seus 

desdobramentos, muitas 

ações criminais são 

movidas pelo MP, tendo 

como base o tráfi co de 

infl uência de autoridades 

em benefício próprio, de 

grupos ou partidos

Trata-se, de fato, de uma 
prática a ser combatida, 
por meio de rigorosa 

investigação e sanção legal dos 
envolvidos, se comprovados 
o dolo e o ônus ao erário. No 
entanto, o tema merece profun-
da refl exão, sendo necessária 
detida análise sobre as diversas 
facetas da “infl uência” e os li-
mites nos quais ela se confi gura 
como crime ou simplesmente 
uma prática comum, também a 
ser debatida e questionada, no 
universo do setor público, na 
interação entre os Três Poderes 
e destes com a iniciativa privada 
e os múltiplos segmentos da 
sociedade. 

Lobby é infl uência? Sim! É 
crime? Sim, se houver propina 
ou quaisquer ganhos materiais 
ilícitos. É ético? Nem sempre. 
Ao debater a questão no evento 
Desburocratização do Poder 
Judiciário dia 28 de novembro, 
em Brasília, o presidente do 
STF, Dias Toffoli, manifestou-se 
contrário à regulamentação do 
lobby, entendendo que “só vai 
criar mais burocracia e excluir 
aqueles mais pobres do acesso 
ao Estado e aos serviços públi-
cos. O Estado tem de interagir 
com a sociedade de maneira 
direta e transparente”.

Contudo, a ausência de re-
gras e parâmetros claros para 
a prática de lobby e/ou uso da 
“infl uência” vêm deixando o 
País em situações no mínimo 
delicadas. A experiência mos-
tra que, na prática, a interação 
direta entre Estado e Sociedade 
torna-se ambígua e abre espaço 
para questionamentos. Nesse 
contexto, há outra questão, 
esta mais recente e de grande 
impacto na mídia, nas redes 
sociais e na opinião pública: as 
gestões e negociações relativas 
à aprovação do reajuste dos mi-
nistros do STF no Congresso e à 
sanção do presidente da Repú-
blica podem ser caracterizadas 
como “infl uência”? 

Se foram, poderiam ser in-
vestigadas no contexto de um 
inquérito policial, à medida 
que os ônus para os cofres 
públicos serão imensos, con-
siderando o efeito em cascata 
em toda a administração, pois 
os vencimentos da Corte são 
referências salariais? Foram 
éticas, levando-se em conta, 

principalmente, a grave crise 
fi scal do Estado?

Outro exemplo de “infl uên-
cia”, este recorrente no Brasil, 
refere-se às negociações entre 
Poder Executivo e o Legisla-
tivo, voltadas a garantir que 
o primeiro tenha maioria no 
Parlamento (isso ocorre nos 
municípios, nos estados e na 
União). Tal modelo, em nome 
da governabilidade, há muito 
tempo vem campeando à solta 
e sem pudor na troca de apoio 
político por cargos em todos os 
escalões do governo. 

Em termos práticos, não há 
muita diferença entre o tráfi co 
de infl uência tipifi cado juridi-
camente como doloso, o hábito 
fi siologista e o “toma lá dá cá”, 
que geram elevadas despesas, 
incham o Estado com cargos 
em comissão e reduzem dras-
ticamente a sua produtividade, 
em prejuízo da população.

Discutir essas questões de 
modo aprofundado, sereno e 
isento seria muito pertinente 
para os objetivos de combate à 
corrução e o dimensionamento 
mais preciso do que é ou não 
crime e/ou antiético. Afi nal, 
“infl uência” é uma palavra de 
múltiplas variações semânticas 
no Brasil. Será impossível o 
aperfeiçoamento do Estado e 
a depuração moral da política 
sem um amplo debate da ques-
tão pela sociedade, a mídia e as 
instituições.

Infelizmente, porém, tem sido 
muito difícil o estabelecimento 
de um diálogo civilizado no 
País, a começar pela imprensa, 
que, resguardadas honrosas 
exceções, elegeu bandeiras, 
nomes e legendas e entrou no 
jogo exaltado dos políticos, 
partidos, seus correligionários 
e eleitores. Há uma disputa re-
tórica compulsiva e sem regras, 
travada nas redes sociais, nos 
ambientes profi ssionais e nas fa-
mílias. Independentemente das 
causas, o adversário é sempre 
sumariamente culpado, mesmo 
que a denúncia seja infundada 
ou fake.

O Brasil perdeu a razão! Em 
decorrência, reduziu muito sua 
capacidade analítica, crítica e 
os espaços de diálogo. Daí a 
difi culdade de se conceituar 
de modo adequado e isento, 
o certo e o errado, o crime e a 
inocência, o ético e o antiético. 
Vivenciamos a “República do 
Maniqueísmo”, onde o bom sou 
sempre “eu” e o mau é sempre 
o “outro”, não importando se 
ambos estejam errados. 

Perde o país, perde a socie-
dade!

(*) - É sócia-titular da Caodaglio & 
Reis Advogados Associados.

Ana Paula Caodaglio (*)
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News@TI
Roteador 5G DWR-2010
@O DWR-2010 da D-Link é um Roteador 5G que fornece conectividade 

móvel à mais nova era da internet 5G através de uma rede Wi-Fi 
802.11ac/n, fornecendo aos usuários acesso à internet com velocidades 10 
vezes mais rápidas do que o padrão 4G LTE atual. Uma vez conectados, 
os usuários podem transferir dados e mídias a velocidades na faixa de 
Gbps e uma porta Ethernet multi-Gigabit permite conexões de altíssima 
velocidade a dispositivos com fi o. A compatibilidade com a tecnologia Wi-Fi 
Mesh (Malha Wi-Fi) da D-Link facilita a inclusão de dispositivos adicionais 
para criar uma rede Wireless que cobre grandes áreas, e as opções Zigbee, 
Z-Wave e Bluetooth Low Energy (BLE) permitem a conexão de uma série 
de dispositivos para casas inteligentes e de IoT.

Nova distribuidora de PlayStation no Brasil
@A Ingram Micro e a Sony acabam de fi rmar parceria e, a partir de agora, 

toda a família PlayStation, incluindo os consoles de videogame, aces-
sórios e jogos, estão à disposição do canal. A indústria de jogos eletrônicos 
é uma das mais promissoras. Segundo a Newzoo, esse mercado deve ter 
fechado 2018 com um faturamento global de mais de US$ 125 bilhões e, 
em 2020, deve chegar a US$143,5 bilhões. “O Brasil é o principal mercado 
de jogos digitais na América Latina e o quarto no mundo em consumo 
desta tecnologia, com 3,4 milhões de jogadores e movimento de US$ 1,5 
bilhão. Com nossa experiência em distribuição e os produtos PlayStation, 
temos certeza que iremos contribuir para um movimento ainda melhor”, 
comenta Sandra Fantoni, Marketing/C&C Product Director da Ingram 
Micro (www.ingrammicro.com.br).

Estamos passando por uma
Era de Mudança

Marco Ornellas (*)

Falamos sobre inovação, discutimos solu-
ções para os novos problemas e testamos 
novas estratégias de negócios. Mas para 

quem são essas soluções? Estamos consideran-
do as necessidades das pessoas ao nosso redor? 
Essas soluções fazem sentido e são viáveis? 

Os desafi os de hoje não podem ser compara-
dos a nada que a humanidade já viveu. O merca-
do pede por mais assertividade, produtividade 
e qualidade em tempo recorde. Só será possível 
atender a todas essas demandas se mudarmos 
nossa postura e assumirmos papéis que estejam 
de acordo com as necessidades do mercado. 
Estamos vivendo em um mundo exponencial e 
isso nos obrigada a nos tornarmos profi ssionais 
exponenciais, em especial os líderes. 

Mas em que consiste ser um líder

exponencial?

O líder exponencial é aquele que aceitou 
deixar suas verdades e certezas de lado para 
desbravar um mundo desconhecido e procurar 
compreendê-lo. Ele entende que os modelos 

Líderes devem abraçar a exponencialidade
Inovador – Ele, como líder, busca desen-

volver soluções focadas nas pessoas e nos 
problemas que elas encaram diariamente. Usa 
habilidades de pensamento visual e narrativa 
para compartilhar histórias e hipóteses e testar 
o que aprenderam e prioriza sempre o ponto 
de vista do cliente. 

Tecnológico – A tecnologia está muito pre-
sente na vida do líder exponencial. Ele não se 
deixa intimidar com a revolução tecnológica, 
pelo contrário, ele mergulha nas possibilidades 
que novas ferramentas trazem e sabe lidar 
com as implicações éticas que essas mudanças 
podem trazer. 

Humanitário – Essa característica é o que 
torna possível que as três citadas acima sejam 
focadas em benefi ciar o ser humano. Ele usa 
as habilidades para melhorar o ambiente de 
trabalho e a sociedade como um todo e suas 
ações são motivadas por propósito, não apenas 
por responsabilidade social corporativa.

(*) É Formado em Psicologia, Dinâmica dos Grupos 
e Design Thinking, Marco Ornellas é coach, membro 
da ICF (International Coaching Federation) e Mestre 

em Biologia-Cultural. Há 25 anos, é consultor em 
desenvolvimento organizacional com foco em RH.

tradicionais de negócio usados até hoje já não 
fazem mais sentido na nova era e nem podem 
entregar os resultados que precisamos. Ele 
também aprendeu a deixar seus medos de lado 
para testar novas ideias até encontrar soluções 
que ajudem todos a sua volta. 

Parece que estou falando de uma projeção de 
líder perfeito? De cara, pode ser que sim. Mas, se 
você analisar com profundidade, vai concordar 
que esses são traços que todos os profi ssionais 
deviam trabalhar, não apenas líderes. 

Adotar o perfi l de líder exponencial é uma 
atitude de coragem, pois signifi ca estar disposto 
a desbravar um mundo complexo que exige a 
sabedoria de fazer escolhas que possibilitem 
transformar recursos escassos em abundantes 
e impactar de forma positiva o mundo para as 
futuras gerações. 

 
As características do líder exponencial

Futurista – Ele consegue antecipar possíveis 
surpresas no ambiente de trabalho e, com isso, 
se preparar para lidar com situações hipotéticas. 
Ele também é capaz de explorar o desconhecido 
com tranquilidade e sabe combinar práticas 
imaginativas de previsão estratégica com o 
planejamento tradicional de negócios. 

A pasta passa a contar 
agora com a Secretaria 
de Alfabetização, a Se-

cretaria de Modalidades Espe-
cializadas de Educação, além de 
uma Subsecretaria de Fomento 
às Escolas Cívico-Militares. As 
novas secretarias e subsecreta-
ria são voltadas principalmente 
para a educação básica, etapa 
que compreende desde as 
creches ao ensino médio e que, 
segundo Vélez, será prioridade 
do governo. 

Segundo o decreto que de-
talha as atribuições do MEC, 
haverá uma subsecretaria para 
desenhar uma modelagem de 
gestão escolar que envolve 
militares e civis. É a chamada 
Subsecretaria de Fomento às 
Escolas Cívico-Militares. A 
adesão de estados e municípios 
ao modelo será voluntária. Em 
nota, o MEC explica que a 
presença de militares na gestão 
administrativa “terá como meta 
a resolução de pequenos con-
fl itos que serão prontamente 
gerenciados, a utilização destes 

Para implementar as mudanças nas escolas, o MEC precisará do 

apoio de estados e municípios, que detêm a maior

parte das matrículas.

Os rankings universitários 
já são velhos conhecidos da 
comunidade acadêmica mun-
dial. Todo ano, consultorias e 
instituições diversas publicam 
listas classifi cando as melho-
res universidades em termos 
globais ou de acordo com 
regiões ou áreas do conheci-
mento, por exemplo. Reputa-
ção acadêmica e impacto das 
publicações são alguns dos 
critérios mais conhecidos para 
guiar essas avaliações.

Em 2010, depois de organi-
zar discussões com especialis-
tas e estudar os sistemas de 
ranqueamento já existentes, 
a Universidade da Indonésia 
(UI) lançou um novo ranking, 
desta vez, valorizando um 
aspecto ausente nos demais: 
o comprometimento com a 
sustentabilidade. A última 
lista do UI GreenMetric World 
University Ranking, divulgada 
no fi nal de 2018, colocou a 
USP em 23º lugar entre as 
universidades mais susten-
táveis do mundo – ela subiu 
cinco posições em relação ao 
ano passado e manteve-se em 
primeiro lugar entre as brasi-

Bosque do Instituto de Ciências Biomédicas, na Cidade Universitária. Local

é uma das áreas de reserva da USP.
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MEC tem agora secretarias para 
alfabetização e escolas militares
Com a posse do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Vélez Rodríguez foram feitas mudanças 
na estrutura do Ministério da Educação (MEC)

cação Bilíngue de Surdos, além 
de uma estrutura voltada para 
apoio a pessoas com defi ciência. 
A pauta ganhou destaque no 
governo com a primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, que é intér-
prete de Libras. 

Para que essas medidas 
cheguem às salas de aula, 
será necessária a participação 
de estados e municípios. As 
entidades que representam os 
secretários municipais e esta-
duais de Educação ainda não 
se reuniram com a atual gestão 
do MEC. O Conselho Nacional 
de Secretários de Educação 
(Consed), que representa os 
estados, tem reunião agendada 
para o fi nal deste mês. No ano 
passado, o MEC aprovou a Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para essa etapa de 
ensino, que defi ne o mínimo 
que deve ser ensinado em todas 
as escolas em todo o país. O 
prazo para a implementação é 
o ano letivo de 2021, quando 
começa a valer o novo ensino 
médio (ABr).

como tutores educacionais, 
para a garantia da proteção 
individual e coletiva, dentre 
outras visando a disciplina geral 
da escola”.

Esse modelo será imple-
mentado preferencialmente 
em escolas em situação de 
vulnerabilidade social e para 

as famílias que concordam com 
essa proposta educacional. As 
duas novas secretarias: a de 
Modalidades Especializadas de 
Educação e de Alfabetização. 
Dentro da primeira, haverá, en-
tre outras, uma diretoria voltada 
apenas para pessoas surdas, a 
Diretoria de Políticas de Edu-

USP está entre as universidades mais 
sustentáveis do mundo

leiras. Foram avaliadas, ao todo, 
719 instituições de 81 países. 

Segundo a superintendente 
de Gestão Ambiental da USP, 
Patrícia Faga Iglecias Lemos, 
vários fatores explicam este 
desempenho. Entre eles, a for-
mação de grupos de trabalho 
para pensar o tema, a compi-
lação e organização dos dados 
de toda a Universidade e a 

própria criação da Superinten-
dência de Gestão Ambiental, 
ocorrida em 2012. “Lembrando 
que a sustentabilidade envolve 
não só a questão ambiental, 
mas social e econômica. É 
papel da universidade ser um 
agente de mudança”, afi rma a 
professora.

O GreenMetric é o primeiro 
e, atualmente, único ranking no 

mundo a mensurar a questão 
ambiental. “O ranking nos 
mostra os pontos nos quais 
podemos melhorar, como a 
questão da água e da energia, e 
também nossos pontos fortes. 
Na questão da infraestrutu-
ra, por exemplo, atingimos 
96.67% da pontuação”, diz 
a superintendente da USP 
(Aline Naoe/Jornal da USP).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Ferramentas digitais ganham 
espaço na prospecção de 

novos clientes
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A - Automação Industrial
A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de automação 
industrial do mundo, abre as inscrições para seu programa de treina-
mentos (ProTrain), que visa capacitar profi ssionais com as principais 
soluções do portfólio da companhia japonesa. São mais de 20 turmas 
presenciais, ministradas no período de um a dois dias e que abordam uma 
solução por vez. Os treinamentos acontecem na sede da companhia em 
Barueri e incluem temas como a utilização básica de CLPs, inversores, 
robôs e softwares. Para realizar as inscrições, obter mais informações 
e conferir a programação completa, veja no link: (mitsubishielectric.
com.br/protrain/). 

B - Estados Comportamentais
Sucesso de público em temporada ininterrupta de três anos, fi nalizada 
no extinto Teatro Promon em julho de 2016, a comédia ‘Homens no 
Divã’ retorna à capital no próximo dia 12 (sábado) no Raposo Sho-
pping, aos sábados às 21h30 e aos domingos às 18h00. O elenco é 
formado por Olivetti Herrera, Guilherme Chelucci e Darson Ribeiro, 
além de Marília Gabriela, que empresta sua inconfundível voz (em 
off). Vista por mais de 250 mil pessoas, desde a estreia em 2013, a 
peça fala de forma bem-humorada sobre os estados emocionais e 
comportamentais do homem contemporâneo, que são expostos pelo 
encontro inusitado de um bombeiro, um gerente da Eletropaulo e 
um ginecologista.  

C - Escolhas Alimentares
O Einstein acaba de anunciar sua mais nova parceria e investimento 
em startup: a N2B. Com foco em solucionar a piora constante das 
escolhas alimentares, a falta de tempo e o pouco acesso à informa-
ção nutricional, a N2B fornece um programa online completo para o 
usuário, desde a disponibilização de cardápios a um chat com nutri-
cionistas. Por meio de um aplicativo, é possível postar as refeições 
e receber uma avaliação da qualidade nutricional do prato, além de 
poder utilizar também um scanner de produtos industrializados com 
a avaliação de nutricionistas. As parcerias com startups fazem parte 
de uma iniciativa estratégica da Sociedade Benefi cente Israelita 
Brasileira Albert Einstein com o objetivo de fomentar o ambiente de 
empreendedorismo e inovação em saúde no Brasil. Saiba mais em: 
(https://n2bbrasil.com/). 

D - Inteligência Artifi cial
A Fapesp e a IBM Brasil formalizaram um acordo que resultará na 
formação de um novo Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE), um 
dos programas da Fundação para apoio à colaboração em pesquisa 
entre universidades, institutos e empresas. Com o nome de Centro 
de Inteligência Artifi cial, a primeira ação será lançar uma chamada 
de propostas no começo de fevereiro para que grupos de pesquisa-
dores em universidades e institutos de pesquisa possam apresentar 
projetos e, se aprovados, tornarem-se parceiros acadêmicos da IBM. 
Poderá ser um grupo de uma universidade ou instituto de pesquisa 
ou um consórcio de vários grupos dessas várias instituições não 
necessariamente na mesma cidade. A IBM tem vários centros que 
trabalham com esse tema em diversos países. Outras informações: 
(http://www.fapesp.br/cpe/). 

E - Novas Rotas
A Azul e Latam Airlines Brasil anunciaram o início da venda de bilhe-
tes aéreos para novos destinos. A Latam já começou a comercializar 
passagens para seu mais novo destino internacional a partir do Brasil: 
Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A operação terá início em 1º de 
abril, com voos três vezes por semana. Já a Azul iniciou a venda de 
passagens com destino a Aracati, no Ceará, seu 103º destino doméstico. 
Os voos começam a ser operados em 26 de fevereiro, tendo Recife, 
principal centro de conexões da Azul no Nordeste, como aeroporto 
de origem. As operações terão partida da capital pernambucana, com 
escala em Mossoró. De Aracati para o Recife, as ligações serão diretas.

F - Amantes do Vinil
No próximo dia 19 (sábado), das 12h às 18h30, o Sesc Santo Amaro 
recebe uma feira de discos na Convivência, com três DJs que ficam 
por conta do set escolhido para agitar o ambiente. Muito forte na 
indústria fonográfica dos anos 60 aos anos 90, o vinil ganha cada 
vez mais espaço e favorece o surgimento de novos selos musicais no 
país. Por isso, dez expositores participam da feira para valorizar a 
cultura dos amantes de vinil. Lojistas, selos e vendedores apresentam 
lançamentos, raridades e também pechinchas para atender a todos 
os públicos. O músico e compositor Gabriel Thomaz, guitarrista e 
vocalista da banda Autoramas, traz sets com compactos de vinil de 
7 polegadas, tocando clássicos e canções do rock e da New Wave. 
Outras informações em (www.santoamaro.sescsp.org.br).

G - Iniciativa Jovem
Jovens empresários do município do Rio de Janeiro já podem inscrever 
seus projetos no programa de empreendedorismo ‘Shell Iniciativa Jovem’. 
Para participar da seleção, que escolherá inicialmente 80 candidatos 
para a turma que começa em abril deste ano, é preciso ter entre 20 e 
34 anos, ensino médio completo e comprovar residência fi xa na cidade. 
Ao longo dos 19 anos de atuação no Brasil, o ‘Shell Iniciativa Jovem’ já 
colaborou para o desenvolvimento de mais de 10 mil empreendimentos 
cariocas. Além disso, ajudou a formar uma Rede de Empreendimentos 
Sustentáveis que trabalha de forma colaborativa e hoje conta com 256 
empresas. Inscrições e mais informações no site (www.iniciativajovem.
org.br/cadastro/). 

H - Nutrição Vegetal
A Oro Agri é uma empresa dedicada à tecnologia de aplicação e nutri-
ção vegetal que planeja crescer 200% no Brasil, em cinco anos, como 
resultado da aquisição pelo Grupo Omnia. Presente no País desde 2008,  
é o acrônimo de Orange Oil for Agriculture ou Óleo de Laranja para 
Agricultura. Os produtos mais comercializados por aqui são Wetcit, 
Oro-Fast, Oro-Star, Oro-Cinetic, Cowboy e Oro-Grass. Os dois últimos 
voltados à pecuária. “Muito em breve seremos a divisão mais importante 
dos negócios da Omnia”, garante Luís Carlos Cavalcante, gerente geral 
da empresa na América do Sul. Mais informações: (http://www.oroagri.
com/southamericacontact/). 

I - 300 Anos de História
Joia barroca do período de extração de ouro, a mineira Tiradentes não 
economiza adjetivos quando o assunto é hospitalidade. No Estado con-
siderado sinônimo de cultura e tradições, a bucólica cidade localizada 
aos pés da Serra de São José esbanja atrativos e iniciativas para atrair 
visitantes – hoje, cerca de 90% do PIB municipal depende das receitas 
geradas pelos prestadores de serviços da cadeia turística. Nesse sentido, 
e indo muito além de exercitar, cotidianamente, a arte de bem receber, 
um coletivo de empresários decidiu dar start à segunda fase do projeto 
“Tiradentes Mais”, iniciado em 2012. O objetivo sempre foi e ainda é gerar 
maior visibilidade a Tiradentes, que completa 300 anos de existência 
este ano. Saiba mais: (www.tiradentesmais.com.br).

J - De Esopo a Millôr
As fábulas são um modo universal de contar histórias. Do oriente ao 
ocidente; de gregos a latinos; dos antigos aos contemporâneos. Guar-
dadas as diferenças culturais de uma história para a outra, seu modo de 
funcionamento, no fundo, é o mesmo. Para discutir em termos teóricos 
e recuperar os textos mais signifi cativos do gênero, Maria Celeste Con-
solin Dezotti organizou ‘A tradiça~o da fa´bula: de Esopo a La Fontaine’, 
agora lançado pela Editora Unesp. A publicação ganhou corpo ao longo 
de mais de uma década por dezenas de mãos. Outras informações em: 
(www.editoraunesp.com.br).

A - Automação Industrial
A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de automação 

D - Inteligência Artifi cial
A Fapesp e a IBM Brasil formalizaram um acordo que resultará na 

A era digital vem 

transformando 

radicalmente a 

prospecção de clientes

Empresas que estão se 
destacando no mundo 
inteiro estão usando 

o Big Data e a Inteligência 
Artificial (IA) para acelerar 
o desenvolvimento do seu 
negócio. O uso de tecnologias 
na busca de clientes é liber-
tador e produtivo, pois exe-
cuta trabalhos monótonos, 
invisíveis a olho nu. Com a 
ajuda das novas plataformas 
digitais é possível realizar 
tarefas repetitivas, tais como 
atualizar automaticamente 
os dados de contato e gerar 
relatório de status semanais. 

Os robôs, por exemplo, 
têm também a capacidade de 
analisar a carteira, encontrar 
perfis e indicar leads dos 
potenciais clientes, dentro 
de um painel de prospecção 
inteligente. Essas tecnolo-
gias vêm se incorporando 
gradativamente às áreas 
comerciais das organiza-
ções. As grandes empresas 
já contam com softwares 
que se assemelham ao que 
vemos em filmes de ficção 
científica como máquinas 
que substituem completa-
mente o humano na coleta, 
analise e tomada de decisão 
comercial.

Os chat-bots, por exemplo, 
robôs de conversação que 
“atendem” os consumidores 
via chat, já estão em plena 
operação, e a tendência é 
se expandirem cada vez 
mais. Segundo pesquisa do 
Gartner, até 2020 os consu-
midores devem conversar 
mais com robôs do que 
com os próprios cônjuges. 
Há também os algoritmos 
de Machine Learning, que 
analisam históricos e hábitos 
de compras e oferecem re-
sultados personalizados em 
buscas, economizando tem-
po, recursos e alavancando 
as oportunidades de vendas.

Do ponto de vista da aná-
lise de mercado, já existem 
ferramentas como o Atlas da 
Speedio que oferece leituras 
de marketshare, insights e 
visão panorâmica de cada 
segmento, que funciona de 
forma fácil e intuitiva.

A mesma solução da Spee-
dio pode ser usada do ponto 
de vista estratégico e tático, 
onde as decisões de marke-
ting e vendas já podem ser 
mais assertivas, fundamen-
tadas em dados, estatísticas 
e histórico de sucesso. Tudo 
isso executado por máquinas 
que fazem cruzamento de 
bilhões de dados pra entre-
gar os melhores resultados 
e longe de planilhas. 

E as ferramentas tecnoló-
gicas alicerçam a atuação do 
time de vendas, que podem 
contar com otimização do 
processo de pré-vendas, visu-
alização de KPIs (indicadores-
-chave de desempenho, em 
inglês), e visualização dos 
seus próximos melhores clien-
tes (Next Best Customers). 
Empresas de todo o mundo 
gastam tempo em demasia 
buscando informações pra 
qualifi car leads.

Um pipeline completo não 
é útil se os leads não forem 
relevantes ou qualifi cados. As 
equipes de vendas que usam 
análise preditiva gastam me-
nos tempo na prospecção e 
mais tempo vendendo, o que 
as motivam e as tornam mais 
bem-sucedidas em seu papel. 
Chegamos ao século XXI com 
a tecnologia para impulsionar 
a prospecção comercial, tor-
nando-a mais rápida e fl uída. 

Novas técnicas podem 
aprimorar o serviço de busca 
de novos negócios, escalando 
o esforço comercial, perso-
nalizando o atendimento e 
permitindo que a equipe de 
vendas tenha tempo para 
realmente oferecer o melhor 
serviço aos clientes.

(*) - É Head of Sales and Marketing
da Speedio, com sede em

São Paulo (speedio.com.br).

Maucir Nascimento (*)

EUA e China 
retomam 
negociações 
comerciais

Uma comitiva de autoridades 
norte-americana, comandada 
pelo vice-representante de Co-
mércio Jeffrey Gerrish, está em 
Pequim. O objetivo é reiniciar 
negociações comerciais entre 
Estados Unidos e China em 
meio às tensões de ambos os 
lados. O vice-primeiro-ministro 
da China, Liu He, coordena as 
conversas do lado chinês. A pre-
visão é de dois dias de reuniões.

O governo do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
tem feito referências à China 
sobre supostas violações dos 
direitos de propriedade inte-
lectual, ciberataques e transfe-
rências forçadas de tecnologia 
de empresas estrangeiras. Há 
informações de que a econo-
mia da China indica sinais de 
desaceleração em meio ao atrito 
comercial. O atrito também 
alimenta preocupações sobre a 
economia global, por exemplo. 

A Apple revisou sua previsão de 
lucros para baixo, citando vendas 
fracas na China. Washington in-
formou que pretende aumentar 
as tarifas sobre as importações 
chinesas se os dois países não 
conseguirem chegar a um acordo 
sobre questões comerciais até 
primeiro de março (ABr).

A alta foi de 6,5%, ao pas-
sar de 105,8 pontos em 
novembro para 112,7 

pontos em dezembro. Na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, o índice 
também apontou crescimento 
(3,3%). Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o índice 
varia de zero (pessimismo total) 
a 200 pontos (otimismo total).

Na análise por porte, as em-
presas com até 50 empregados 
registraram alta de 6,7% – 105,3 
pontos em novembro para 112,4 
pontos em dezembro. As empre-
sas com mais de 50 empregados 
também registraram crescimen-
to de 1,1%, passando de 127,5 
pontos em novembro para 129 
pontos em dezembro. Já o índi-
ce que mede a propensão dos 
empresários por novos inves-
timentos, subiu pelo segundo 
mês seguido, avançando 5,9%: 
de 94,4 pontos em novembro 
para 100 pontos em dezembro. 
Na comparação com o mesmo 
mês de 2017, alta de 6,6%.

De acordo com a assessoria 

Tanto contratações quanto perspectivas de investimento podem retomar com mais vigor em 2019.

Divulgado ontem, em Brasí-
lia, o Boletim Focus do Banco 
Central projeta a infl ação anu-
al ofi cial do país – medida pelo 
IPCA - em 4,01% e o câmbio 
em R$ 3,80. Já as expectativas 
de crescimento econômico 
tiveram ligeira redução: de 
2,55% para 2,53. Na compa-
ração das últimas semanas, 
as projeções de infl ação, dólar 
e crescimento da economia 
seguem estáveis. 

Para o próximo ano, ana-
listas ouvidos pelos Focus 
continuam prevendo infl ação 
de 4% em 2020 e 3,75% em 
2021 e, para 2020, as projeções 
indicam dólar a R$ 3,80 e a R$ 
3,85 em 2021. Nos dois anos, 
a estimativa é de que a alta do 
PIB fi que em 2,5%. Para este 
mês de janeiro, a previsão é de 
que infl ação se mantenha em 
0,37% e, em fevereiro, 0,44% 
- os mesmos percentuais as-
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Confi ança do empresário paulistano 
sobe pelo quarto mês consecutivo

O Índice de Confi ança do Empresário do Comércio no Município de São Paulo (ICEC) avançou pelo 
quarto mês consecutivo

econômica da FecomercioSP, a 
evolução recente do indicador 
está associada ao comporta-
mento mais positivo de alguns 
fundamentos macroeconômicos 
decisivos para expansão do co-
mércio, como a redução da infl a-
ção, a queda do dólar, o avanço 
da confi ança do consumidor e 

a proximidade com as festas de 
fi m de ano, que normalmente 
alavancam o ânimo dos empre-
sários e consumidores. 

Para a Entidade, aparen-
temente o quadro está se 
cristalizando, e tanto contra-
tações quanto perspectivas de 
investimento podem retomar 

com mais vigor em 2019 se as 
expectativas se confi rmarem a 
partir da posse da nova equipe 
econômica do governo. A proje-
ção tem como base a premissa 
de que mercados, consumidores 
e empresários serão brindados 
com uma projeção de politica 
econômica favorável já em 2019.

Mercado mantém expectativa de 
infl ação em 4,01%
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Analistas ouvidos pelos Focus continuam prevendo infl ação 

de 4% em 2020 e 3,75% em 2021 e, para 2020, as projeções 

indicam dólar a R$ 3,80 e a R$ 3,85 em 2021.

sinalados na semana passada. 
Houve, no entanto, expectati-

va de alta da infl ação acumulada 
nos últimos 12 meses: de 3,87% 
vislumbrados há uma semana 

para 3,96% no boletim de 
ontem. Também aponta es-
tabilidade da taxa de câmbio 
em janeiro e fevereiro (dólar 
na faixa dos R$ 3,80) (ABr).
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A alma militar do político

Jair Bolsonaro, em 

sua peroração inicial 

como mandatário-mor 

da Nação, fez questão 

de exibir o manto 

verde-amarelo que 

expressa a estética de 

sua identidade desde os 

tempos em que adentrou 

o território da política

Ao puxar a bandeira bra-
sileira do bolso e acenar 
com ela para a multidão, 

no discurso de posse no Parla-
tório do Palácio do Planalto, o 
presidente procurou enaltecer 
compromissos que permearam 
sua campanha: o verde-ama-
relismo abriga coisas como o 
ânimo cívico, o nacionalismo, a 
soberania nacional, o combate 
à ideologia de esquerda. O fe-
cho de suas mensagens aponta 
a linha divisória que separa 
seu eleitorado de contingentes 
abarcados pelo lulopetismo e 
entorno: “essa bandeira jamais 
será vermelha”.

A expressão soma mais força 
em função da origem militar 
de Bolsonaro. Mais que ou-
tros segmentos, os militares 
encarnam de maneira intensa 
a simbologia nacionalista. De 
pronto, a primeira fala do 
presidente defi niu o Brasil, 
sob seu mando, como enclave 
poderoso no sul do continente 
a lutar contra o ideário da foice 
e o martelo (o comunismo) e, 
por tabela o socialismo, mesmo 
sabendo que as cores deste 
foram suavizadas em nossos 
tempos com a incorporação 
de elementos do liberalismo, 
como a livre iniciativa, forman-
do a social-democracia, como 
pode se ver na Europa.

Ocorre que a vertente es-
querdista tem se enfraquecido 
nos países social-democratas, 
casos de Alemanha, Itália, 
Espanha, Hungria, Polônia e 
até Suécia, onde entes mais 
à esquerda têm amargado 
derrotas. O fato é que a crise 
da democracia representativa 
tem fragilizado seus vetores, 
implicando arrefecimento 
ideológico, declínio de par-
tidos, desânimo das bases, 
fragmentação das oposições. 
Em contraposição, novos polos 
de poder se multiplicam – par-
ticularmente os núcleos forma-
dos no âmbito da sociedade 
organizada – sob os fenômenos 
que hoje agitam a política: a 
globalização, a imigração e o 
nacionalismo.

A globalização rompeu as 
fronteiras nacionais, instalan-
do interdependência entre as 
Nações. A livre circulação de 
ideias e a troca de mercadorias 
contribuem para a formação 
de uma homogeneidade sócio-
-cultural, arrefecendo valores 
próprios dos territórios e certo 
prejuízo para os conceitos de 
soberania, independência, 

autonomia. A explosão demo-
gráfi ca, por outro lado, e as 
carências das margens sociais, 
a par dos confl itos armados em 
algumas regiões (as guerras 
modernas), aceleraram pro-
cessos migratórios. 

Na Europa, emerge o temor 
de que as correntes de imigra-
ção não apenas contribuam 
para a perda de emprego 
da população nativa, como 
resultem mais adiante em 
impactos culturais de monta, 
descaracterizando signos e 
símbolos das Nações. Nos Es-
tados Unidos, esses fenômenos 
têm sido tratados de maneira 
dura por Donald Trump, com 
sua insistência para construir 
um muro na fronteira com o 
México. 

O cabeludo presidente des-
fralda a bandeira do nacionalis-
mo sob o discurso de proteger 
empregos e melhorar as con-
dições de vida de populações 
ameaçadas pelo fl uxo migra-
tório. Daí o posicionamento 
do governo americano ante a 
globalização, os compromissos 
das Nações com o Acordo de 
Paris sobre Mudança Climá-
tica e o Pacto Mundial sobre 
Migração, sob a égide da ONU; 
a situação de países como Ve-
nezuela, Cuba e Nicarágua e a 
política de defesa de direitos 
transgêneros. Os EUA marcam 
posição nessas frentes.

Nessa encruzilhada, Bol-
sonaro e Trump marcam um 
encontro. O pano de fundo 
da articulação mostra a inte-
gração de esforços para com-
bater ideologias de esquerda, 
fortalecer vínculos com entes 
comprometidos com um ide-
ário conservador, dar impulso 
ao liberalismo. No Brasil, o 
foco será a privatização. Dei-
xar o Estado com o tamanho 
adequado para cumprir suas 
tarefas. E manter o cobertor 
social do tamanho que os re-
cursos permitam. Nem lá nem 
cá. Mais: sem apoio a núcleos 
que batalham por direitos. (A 
indicação de Bolsonaro de que 
devemos combater o “politica-
mente correto” não seria, por 
exemplo, o arrefecimento a 
ideologia de gêneros?).

Em suma, com o resguardo 
militar, um programa arrojado 
de alavancagem da economia, 
ações na área do campo, 
forte combate à corrupção, 
disposição de cortar as fontes 
que alimentam a bandidagem, 
desfralde dos valores da famí-
lia, sob as bênçãos de Deus, o 
novo governo quer “consertar” 
as coisas erradas. 

P.S. Com direito da popula-
ção de acompanhar tudo isso 
pela linguagem de Libras. Com 
a simpática Michelle, ao lado do 
marido, abrindo seu cativante 
sorriso.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Horas antes de dar posse 
ontem (7), em solenidade no 
Palácio do Planalto, aos dirigen-
tes do Banco do Brasil, BNDES 
e Caixa, o presidente Jair Bol-
sonaro disse que a caixa-preta 
de diversos órgãos começou a 
ser aberta. Na sua conta pessoal 
do Twitter, Bolsonaro afi rmou 
que “muitos contratos foram 
desfeitos e serão expostos”.

Segundo ele, “com poucos 
dias de governo, não só a 
caixa-preta do BNDES, mas 
[também] de outros órgãos”, 
está sendo levantada e será 
divulgada. “Muitos contratos fo-
ram desfeitos e serão expostos, 

como o de R$ 44 milhões para 
criar criptomoeda indígena que 
foi barrado pela ministra [de 
Mulheres, Família e Direitos 
Humanos] Damares [Alves] e 
outros”, completou.

O presidente se refere à 
decisão da ministra Damares 
Alves, (de Mulheres, Família e 
Direitos Humano) de suspen-
der um contrato de R$ 44,9 
milhões da Funai que incluía 
a elaboração de mapeamento 
funcional, criação de banco 
de dados territoriais e imple-
mentação de criptomoeda para 
populações indígenas, segundo 
a imprensa.

Presidente Jair Bolsonaro.

Fabio Rodrigues/ABr

Ataídes Oliveira (à mesa, à esquerda) considerou muito 

produtivo o trabalho do colegiado no ano passado.

Ao final de 2018, a Co-
missão de Transparência, 
Governança, Fiscalização, 
Controle e Defesa do Consu-
midor (CTFC) apresentou um 
balanço de suas atividades. 
Com 6  audiências públicas 
realizadas, 23 reuniões delibe-
rativas e 31 projetos votados, 
deliberou sobre temas como 
a propaganda de cigarros e o 
aumento das mensalidades 
e coparticipação nos planos 
de saúde dos servidores do 
Executivo federal. O presi-
dente da Comissão, senador 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), 
agradeceu o apoio recebido e 
considerou o ano como “muito 
produtivo”.

Entre os diversos projetos 
deliberados, alguns têm infl u-
ência direta na vida dos cida-
dãos. Por exemplo, o projeto 
do ex-senador Roberto Muniz, 
que define várias práticas 
abusivas de telemarketing, 
protegendo o consumidor. O 
projeto foi aprovado pelo Se-
nado e agora está na Câmara 
para ser analisado e votado. 
Igualmente importante, o 
projeto do senador José Ser-
ra (PSDB-SP), que proíbe a 
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SUS atende ao menos 150 milhões de brasileiros.

Diante dessa demanda, a 
melhoria da qualidade 
da rede pública de saú-

de pode ser um desafi o para 
o governo recém-empossado. 
Segundo a deputada Carmen 
Zanotto (PPS-SC), integrante 
da Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara, 
estados e municípios já colocam 
mais dinheiro na saúde do que 
a Constituição obriga, mas os 
gastos sempre aumentam.

“O orçamento da Saúde é 
limitado, a infl ação nessa área é 
sempre maior do que a infl ação 
geral em função do aumento 
dos insumos no setor, tanto me-
dicamentos quanto materiais 
que normalmente superam a 
infl ação”, afi rma. Para o depu-
tado Ricardo Barros (PP-PR), 
que foi ministro da Saúde no 
governo Temer, o problema não 
está no montante de recursos 
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O presidente Jair Bolsonaro ve-
tou a criação de benefícios fi scais 
para empresas que estão na área 
da Sudeco ao sancionar a lei que 
prorrogou os benefícios para as 
superintendências da Amazônia 
(Sudam) e do Nordeste (Sude-
ne). O benefício fi scal da lei é um 
desconto de 75% no Imposto de 
Renda das empresas das regiões 
incentivadas e valerá até 2023. 

O Ministério da Economia justi-
fi cou o veto afi rmando que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2019 não considerou a extensão 
dos benefícios para o Centro-
-Oeste. Também foi sancionada 
a lei que regulamenta a profi ssão 

de psicomotricista, relacionada ao 
aprendizado e à maturação dos 
movimentos do corpo humano, 
e cria os conselhos regionais e 
federal da atividade.

Uma outra lei sancionada é a 
que permite aos estudantes terem 
frequência escolar e aplicação de 
provas diferenciadas por motivo 
de crença religiosa. O autor do 
projeto que deu origem à lei, 
deputado Rubens Otoni (PT-
-GO), ressaltou que a medida visa 
garantir “a liberdade religiosa e a 
expressão daqueles que têm dias 
da semana como dias sagrados”. 
A proposta vale, por exemplo, 
para fi éis das religiões sabatistas, 

que guardam o período do pôr do 
sol da sexta-feira até o do sábado 
para se dedicar ao contato com o 
sagrado. É o caso de adventistas 
e batistas do sétimo dia.

Outra lei sancionada permite às 
pessoas físicas realizarem doações 
aos fundos do idoso controlados 
pelos conselhos municipais, esta-
duais e nacional diretamente na 
declaração do Imposto de Renda. 
Antes, as doações a esses fundos 
precisavam ser feitas ao longo do 
ano anterior ao da declaração. 
Agora, poderá ser feita até o último 
dia de entrega da declaração de 
ajuste. Essa novidade só começa na 
declaração de 2020 (Ag.Câmara).

Projeto obriga a instalação de barreira de ar 
em caminhões de entrega urbana de produtos 
refrigerados. A proposta tramita na Câmara. 
Segundo o projeto, apresentado pelo deputado 
Francisco Floriano (DEM-RJ), os equipamentos 
de controle de temperatura valem para cami-
nhões que fazem entrega urbana de carnes, 
peixes, embutidos, alimentos congelados, res-
friados, lácteos e fármacos (vacinas).

A proposta inclui ainda “todos e quaisquer 
produtos que dependam de controle de tempe-
ratura, quente ou fria, para sua conservação”. A 
barreira de vento das cortinas de ar-condicionado 
protege ambientes internos de duas formas: 
com isolamento térmico do exterior e evitando 
a passagem de poeira e bactérias. Segundo 
Floriano, essas barreiras de ar já são utilizadas 
e obrigatórias nas portas de câmaras frias e 
armazéns, mas não nos transportes. 

“É impraticável a fi scalização. O maior proble-
ma é a abertura de portas durante as entregas 
e o tempo necessário para estabilização da 
temperatura após”, disse. A proposta, para ele, 

Floriano: proposta visa garantir qualidade dos 

alimentos e reduzir gastos com

reposição de produtos.

Inexigibilidade 
de licitação para 
contratação
de advogado

Projeto apresentado pelo de-
putado Efraim Filho (DEM-PB) 
tem como objetivo permitir a 
dispensa de licitação para con-
tratação de serviços jurídicos 
pela administração pública. Pela 
proposta, os serviços do advoga-
do são, por natureza, técnicos e 
singulares se for comprovada a 
notória especialização. 

O projeto defi ne a notória es-
pecialização nos mesmos termos 
que a Lei de Licitações: quando 
o trabalho é o mais adequado 
ao contrato pela especialidade 
decorrente de desempenho an-
terior, estudos, experiência entre 
outros requisitos. A lei fala que a 
licitação é inexigível em casos em 
que a competição é impossível, 
como quando é requerida notória 
especialização para realização do 
contrato. 

Segundo Efraim Filho, a ati-
vidade advocatícia não pode ser 
taxada como comum, ordinária 
ou singela em nenhuma hipótese. 
“A ausência de previsão legal 
expressa tem levado a interpreta-
ções que acabam por ferir o livre 
exercício profi ssional, as prerro-
gativas, e a própria autoestima 
do advogado”, disse. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Aumenta a 
multa para quem 
desrespeitar 
pedestre na faixa

A legislação atual já considera 
infração gravíssima, punida 
com multa, “deixar de dar pre-
ferência de passagem a pedes-
tre e a veículo não motorizado” 
que se encontre na faixa a ele 
reservada (de pedestre ou ci-
clovia); que não haja concluído 
a travessia mesmo que ocorra 
sinal verde para o outro veículo; 
ou quando o pedestre for pes-
soa com defi ciência, criança, 
idoso ou gestante.

O projeto é de autoria do 
deputado Carlos Henrique 
Gaguim (DEM-TO). e aumenta 
em cinco vezes a multa para o 
condutor avançar sobre pedes-
tre ou a veículo não motorizado. 
Segundo ele, há um total des-
respeito à lei de trânsito. “Nas 
cidades brasileiras, observa-se 
que o condutor não tem o há-
bito de parar o veículo quando 
o pedestre tenta atravessar na 
faixa sinalizada”, disse Gaguim. 
“A proposta tem o intuito 
de aumentar a gravidade da 
infração e, assim, aumentar 
a punição para esse tipo de 
comportamento”. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
de Viação e Transportes e de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Deputados sugerem ações para 
garantir acesso da população à saúde
Cerca de 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para fazer uma consulta, exame 
ou cirurgia, de acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM)

reduzir custos, os recursos 
para a saúde serão sufi cientes 
para atender à demanda dos 
brasileiros”, acredita ele.

O atendimento básico de saú-
de no governo Bolsonaro deve 
sofrer os efeitos das mudanças 
feitas no programa Mais Médi-
cos no fi nal do governo Temer. O 
deputado Jorge Solla (PT-BA) 
tem uma sugestão para o novo 
ministro da Saúde, o deputado 
Mandetta (DEM-MS). “Chame 
os médicos cubanos de volta 
porque eles estão fazendo mui-
ta falta”. Outro desafi o do novo 
governo é aumentar o acesso 
da população ao saneamento 
básico, já que a falta de redes 
de água e esgoto também onera 
os cofres da saúde pública. Cada 
Real investido em saneamento 
gera uma economia de 4,3 re-
ais em gastos com saúde (Ag.
Câmara).

para o setor, mas na gestão do 
sistema.

“Se nós tivermos os agentes 
comunitários de saúde – todos 
eles técnicos de enfermagem 

– dando resolutividade à visita 
domiciliar e um bom modelo 
de compra de medicamentos, 
através de transferências tec-
nológicas que nos permitam 

Caixa-preta de órgãos 
federais ‘começou’

a ser aberta

Proteção ao consumidor foi 
destaque em Comissão do Senado

propaganda de cigarros com 
aromas. O projeto deve ainda 
ser examinado em audiência 
pública pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
e em seguida, ser enviado ao 
Plenário para votação.

Outro projeto destacado foi 
o do senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ), que estabelece a 
obrigatoriedade de informa-
ções em braile em diversos 
tipos de embalagens, visando 
garantir informações aos cegos. 

A proposição aguarda desig-
nação de relator na Comissão 
de Constituição e Justiça.

A CTFC, como as demais 
comissões permanentes do 
Senado, possui mandatos de 
dois anos para seus membros. 
Após a posse dos novos se-
nadores, em 1º de fevereiro, 
serão marcadas reuniões onde 
deverão ocorrer as indicações 
de membros e as eleições das 
mesas de cada comissão per-
manente (Ag.Senado).

Caminhão frigorífi co com equipamento 
de controle de temperatura

vai garantir a qualidade dos produtos e reduzir 
o gasto das indústrias com indenizações e re-
posição de produtos que estragaram durante o 
trâmite de transporte até o consumidor fi nal. A 
proposta tramita em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de Seguridade Social; 
e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Novo governo sanciona 11 leis e veta 
benefício fi scal

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br



Vivemos na era das 

incertezas. Essa 

expressão tornou-se 

comum não porque 

as incertezas tenham 

passado a existir só 

agora, mas porque 

se multiplicaram 

exponencialmente nas 

últimas décadas 

Como sabemos, nunca 
tivemos certeza de 
nada, exceto da morte. 

Agora, nem isso. Já se fala em 
escaneamento da consciência, 
uma espécie de pendrive que 
seria conectado a um andróide 
e permitiria que vivêssemos 
e vivêssemos long time. Fic-
ção Científi ca? Não. A fi cção 
tornou-se o nome do que ainda 
não foi realizado e não mais do 
fantasioso e do mirabolante. E 
todas as mudanças mudarão 
as pessoas e as coisas em 
volta delas. Como entender e 
participar desse mundo? 

É fato que há 30, 40 anos, 
quando pensávamos no futu-
ro, apareciam na tela de nossa 
imaginação não mais do que 
umas seis ou sete possibili-
dades de trabalho: médico, 
engenheiro, advogado, mili-
tar, funcionário do Banco do 
Brasil ou de algum cartório, 
motorista de ônibus ou ajudar 
o pai na loja (lembrando que 
astronauta e arqueólogo eram 
profi ssões desejadas em um 
tempo ainda mais remoto). 

Agora, o problema é que, 
diante da mesma pergunta, 
são dezenas as profissões 
possíveis, muitas das quais 
ainda nem têm nome, outras 
conhecemos de ouvir falar mas 
não sabemos exatamente quais 
habilidades seriam necessárias 
para exercê-las: energias reno-
váveis, inteligência artifi cial, 
manipulação genética, robó-
tica, internet das coisas, etc. 
e tal. Jovens miram perplexos 
o horizonte dos próximos anos 
e se perguntam: vai ter lugar 
para mim?

Tudo vai sendo virado de 
cabeça para baixo e as tra-
dições que ancoraram tantas 
práticas sociais, conceitos e 
valores do mundo do trabalho, 
rapidamente vão se tornan-
do obsoletas. Isso gera um 
desconforto, quando não um 
sentimento de revolta. Mas a 
saída continua a ser uma só: 
buscar entender as mudanças 
em vez de maldizê-las. 

Quanto maior a compreen-
são do que está acontecendo, 
maiores as chances de assu-
mir um protagonismo nesses 
novos tempos. E então, o 
que está acontecendo? Como 
um jovem de hoje pode ter 
chance de uma boa colocação 
profissional no mundo de 
amanhã?  Em primeiro lugar, 
compreendendo que precisa 
aprender o tempo todo e 
precisa se comunicar com 
todo mundo. Ou seja: a ideia 

de “estar formado” em algo, 
de “ter feito seus estudos” em 
tal lugar, de “ter terminado a 
escola” em tal ano, não tem 
mais nenhum futuro. 

Viver é aprender permanen-
temente e da maneira mais 
heurística possível. Heurísti-
ca? É, trata-se do aprendizado 
que leva ao aprendizado, do 
questionamento constante e 
do uso intensivo da imagina-
ção, da criatividade, do pensa-
mento disruptivo. Disruptivo? 
Sim, refere-se ao pensamento 
que rompe com o padrão da 
normalidade, que rastreia 
novos paradigmas, que está 
sempre atento para outras 
maneiras de associação, com-
posição, reorganização dos 
fatos e dos saberes.

Além de aprender o tempo 
todo, é preciso também po-
der se comunicar com todo 
mundo. Daí a importância de 
dominar as linguagens: línguas 
estrangeiras, linguagem da 
programação, mas também a 
linguagem social do network, 
a linguagem emocional das 
negociações, a linguagem afe-
tiva das parcerias. Em resumo: 
conectividade e capacidade 
de tradução, esses são os dois 
pilares do trabalho no futuro.

A escola, em algum mo-
mento, vai precisar contribuir 
para essa reconstituição de 
saberes, rompendo com a ideia 
de que há coisas que precisam 
ser aprendidas porque são 
coisas importantes. Não é as-
sim que funciona. Tudo o que 
precisa ser aprendido não é 
importante por si, mas porque 
tem um papel no processo de 
transformação constante do 
mundo. 

A linguagem matemática é 
fundamental, assim como a 
compreensão histórica ou o 
conhecimento dos seres vivos, 
mas apenas na medida em que 
estão inseridos no contexto da 
descoberta, que é o lugar da 
problematização; da justifi ca-
ção, que é onde se analisam 
os dados e apresentam-se as 
conclusões; e da aplicação, 
quando esses conhecimentos 
agem como ferramentas de 
transformação da realidade. 

Assim, pensar uma escola a 
partir de cases, de questiona-
mentos, de problematizações, 
associando diversas disciplinas 
com diferentes mentes de 
diversas idades, estimulando 
a formulação de hipóteses, 
sendo rigoroso na apresenta-
ção e verifi cação dos dados, 
premiando o esforço, a criati-
vidade e o espírito de equipe 
- são os passos para colocar a 
escola no lugar de relevância 
para as exigências desse tempo 
que é o de olhar o horizonte e 
não enxergar o que há, mas 
imaginar o que haverá lá. 

Um tempo cujo futuro será 
uma invenção do presente. 

(*) - Professor no Curso Positivo, 
é Mestre e doutor em Educação 

Histórica pela UFPR. 

O trabalho no futuro
Daniel Medeiros (*)

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).

Página 5São Paulo, terça-feira, 08 de janeiro de 2019

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-j

an
/1

9

TERÇA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2019

JORNADA DE TRABALHO DE 06HS
Empresa pretende efetuar contratações de funcionários com carga 
horária de 6 horas diárias, com salário proporcional ao pago a um 
funcionário na mesma função com carga horária de 44 horas semanais? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA RECEBEU NOTA TÉCNICA DE UM SINDICATO A RESPEITO 
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, INFORMANDO SER INCONSTITUCIO-
NAL O FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não houve alteração na legislação trabalhista, desta 
forma, a contribuição sindical permanece sendo uma opção para 
empresa e empregados. Outrossim, nota técnica não sobrepõe uma 
lei tendo em vista não fazer parte de nosso ordenamento jurídico.

RECEBER A MÉDIA DAS COMISSÕES
Funcionária ganha salário fixo mais comissões, quando se afasta por 
licença maternidade é devido pagar média das comissões durante a 
licença? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO
Funcionário deseja dividir as férias em 02 períodos de 10 dias totali-
zando 20 dias de descanso e vender os 10 dias do abono, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO A EMPRESA DEVE PROCEDER PARA ANOTAÇÃO NA CARTEIRA 
DE TRABALHO REFERENTE AO ART. 62 PARÁGRAFO I DA LEI 5452/43?

Esclarecemos que não há dispositivo legal em lei da forma a ser feita 
esta anotação, mas orienta-se que no contrato de trabalho bem como no 
campo de “Anotações Gerais” da CTPS e no registro de empregados seja 
informado que o empregado exerce atividade externa incompatível com 
a fixação de horário de trabalho, sendo assim, regido pelo art.62 da CLT.

ALÍQUOTA DO INSS DE AUTÔNOMO
Qual alíquota de INSS para recolhimento de pagamento de autônomo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

WPP Mídia Participações S.A.
CNPJ/MF nº 21.314.742/0001-61 - NIRE 35.300.472.195

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da WPP MÍDIA PARTICIPAÇÕES S.A, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.314.742/0001-61 (“Companhia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 14 de janeiro 
de 2019, às 10h, na sede da Companhia, em São Paulo-SP, na Rua Mário Amaral, 50, sala M, parte, Paraíso, CEP 04002-020, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração da denominação social da Companhia de “WPP Mídia 
Participações S.A” para “Kantar Mídia Participações S.A”; e (ii) a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, de 
modo a refletir a deliberação do item (i) acima. São Paulo, 5 de janeiro de 2019. LUIZIANA CARBONARO DE MATTOS - 
Administradora.

Desde que surgiu, no fi m 
da década passada, o 
M5S pregava a criação 

de uma renda básica universal 
para os cidadãos, mas o estado 
das fi nanças italianas permitiu 
um projeto consideravelmente 
menos ambicioso. Ainda assim, 
fornecerá um subsídio mensal 
para cerca de 4,3 milhões de 
pessoas, aos moldes do Bolsa 
Família brasileiro, embora com 
limite de duração.

Ainda não se sabe ao certo 
quanto receberá cada família, 
mas o governo prevê gastar 6,1 
bilhões de euros em 2019 com o 
programa, que entrará em vigor 
em abril, o que garante um be-
nefício mensal de pouco mais de 
490 euros a cada núcleo (cerca 
de R$ 2 mil). O rascunho do 
decreto deve ser discutido pelo 
Conselho dos Ministros nesta 
semana. O benefício funcionará 
por meio de uma espécie de 
cartão pré-pago - apenas uma 
parte do montante poderá ser 
sacada em dinheiro.

Militantes do M5S fazem manifestação em apoio

à “renda de cidadania”, em maio de 2018.

Renda de cidadania na Itália 
atenderá 1,4 milhão de famílias
Um rascunho do decreto que regulamenta a chamada “renda de cidadania” na Itália defi niu em 1,375 
milhão de famílias o tamanho do público alvo do projeto, que é uma bandeira histórica do partido 
antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), em 2019

de trabalho seguidas, conside-
rando um raio de 100 km nos 
primeiros seis meses, de 250 km 
em um ano e em toda a Itália de-
pois de 12 meses. Se não houver 
nenhuma proposta no primeiro 
ano, o cidadão terá de aceitar 
qualquer oferta que surgir, ou 
perderá o benefício. Da forma 
como está posta, a renda de 
cidadania é uma versão mais 
ampla da “renda de inclusão 
social” (“ReI”), criada pelo go-
verno anterior e que paga até 
485 euros por mês para cerca 
de 1 milhão de famílias. 

No caso desta última, no en-
tanto, o ISEE familiar não pode 
passar de 6 mil euros - o programa 
será descontinuado em março. A 
criação da renda de cidadania é 
um dos motivos para o governo 
italiano elevar sua meta de défi cit 
em 2019, o que quase fez o país 
ser denunciado pela Comissão 
Europeia. Após longas tratativas, 
a Itália aceitou reduzir a projeção 
de rombo fi scal de 2,4% do PIB 
para 2,04% (ANSA).

Para ter acesso ao programa, 
a família não poderá ter Indi-
cador de Situação Econômica 
Equivalente (ISEE), instru-
mento que mede a condição 
de vida com base na renda 
e no patrimônio, superior a 
9.630 euros. O objetivo do M5S 
é garantir uma renda básica a 
todas as famílias que tenham 
rendimento médio mensal in-
ferior a 780 euros, ou 500, no 

caso de solteiros. O benefício 
estará disponível para italianos, 
cidadãos da União Europeia e 
outros estrangeiros, mas desde 
que tenham vivido de forma 
contínua no país durante 10 
anos. O período máximo de 
usufruto será de 18 meses, 
podendo ser renovado após 
uma pausa de um mês.

Os benefi ciários também não 
poderão recusar três ofertas 

A
N
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Maurizio 
Arrivabene

está de saída
da Ferrari

O chefe de equipe da 
Ferrari, Maurizio Arrivabe-
ne, está de saída do cargo. 
Segundo o jornal italiano 
“La Gazzetta dello Sport”, 
o dirigente será substituído 
no comando da escuderia 
de Maranello pelo diretor 
técnico Mattia Binotto. O 
diário acrescenta que Ar-
rivabene não apareceu na 
última segunda-feira (7) 
em seu escritório na sede da 
Ferrari, e o anúncio ofi cial 
sobre a troca deve sair em 
breve. 

O jornal relata que a equipe 
viveu uma atmosfera de “ten-
são e incerteza” nas últimas 
semanas, antes das festas 
de Natal. Binotto era pupilo 
do ex-presidente da Ferrari, 
Sergio Marchionne, morto 
em julho passado, e projetou 
o carro usado por Sebastian 
Vettel e Kimi Raikkonen na 
temporada passada. Ele é 
elogiado internamente por 
ter devolvido a escuderia 
à briga por títulos, embora 
ainda não tenha conseguido 
superar a Mercedes.

Arrivabene comanda a 
gestão esportiva da Ferrari 
desde novembro de 2014, 
originário da Philip Morris, 
patrocinadora da equipe. Em 
quatro temporadas, conquis-
tou três vice-campeonatos 
no mundial de construtores 
e dois no de pilotos, ambos 
com Vettel (ANSA).

O fi lme “Bohemian Rhapsody”, que conta a 
história de Freddie Mercury, vocalista do Queen, 
surpreendeu e foi o grande vencedor do 76º Globo 
de Ouro, cuja cerimônia de premiação ocorreu 
na noite de domingo (6).

A festa, que durou mais de três horas, 
premiou as melhores produções do cinema 
e da televisão dos Estados Unidos em 2018, 
reunindo dezenas de estrelas em Beverly Hills, 
na Califórnia.

“Bohemian Rhapsody” fi cou com o prêmio de 
melhor fi lme dramático e de melhor ator, com 
Rami Malek. Com uma estatueta a mais, “Greeg 
Book - o Guia”, foi o recordista da noite e acumu-
lou três prêmios: melhor fi lme cômico ou musical, 
melhor ator coadjuvante, com Mahershala Ali, 
e melhor roteiro.

Já “Roma”, do mexicano Alfonso Cuarón, 
levou a estatueta de melhor longa estrangei-
ro. A produção, exclusiva da Netfl ix, é uma 
das grandes apostas para o Oscar deste ano. 
Vencedor do Festival de Veneza, “Roma” gerou 
polêmica por ser produzido para o serviço de 
streaming, e não para o cinema. Na última 
tentativa, depois de seis temporadas, “The 
americans” levou seu esperado Globo de Ouro 
de melhor série de televisão.

A grande decepção do Globo de Ouro foi o 
sucesso de bilheterias “Nasce uma estrela”, que 
faturou troféu apenas para a música Shallow 
(cocriada por Lady Gaga). Outro grande per-
dedor foi Spike Lee, com seu Infi ltrado na Klan, 
que perdeu nas quatro categorias as quais 
concorreu.

Confi ra os vencedores:
 • Melhor fi lme dramático: Bohemian Rhap-

sody
 • Melhor fi lme cômico ou musical: Green 

Book: O Guia
 • Melhor diretor: Alfonso Cuarón, “Roma”
 • Melhor ator - drama: Rami Malek, “Bohe-

mian Rhapsody”

“Bohemian Rhapsody” fi cou com o prêmio de 

melhor fi lme dramático e de melhor ator,

com Rami Malek.

‘Bohemian Rhapsody’ e ‘Green 
book’ vencem Globo de Ouro

EP
A

 • Melhor ator - comédia ou musical: Chris-
tian Bale, “Vice”

 • Melhor ator coadjuvante: Mahershala Ali, 
“Green Book: O Guia”

 • Melhor atriz - drama: Glenn Close, “A 
Esposa”

 • Melhor atriz - comédia ou musical: Olivia 
Colman, “A Favorita”

 • Melhor roteiro: Peter Farrelly, Nick Valle-
longa e Brian Currie, “Green Book: O Guia”

 • Melhor trilha sonora: Justin Hurwitz, “O 
Primeiro Homem”

 • Melhor canção original: Shallow, “Nasce 
Uma Estrela”

 • Melhor animação: Homem-Aranha no 
Aranhaverso

 • Melhor fi lme estrangeiro: Roma (México) 
- (ANSA).

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 29/01/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 30/01/2019  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 29/01/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 30/01/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. 
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: ROGÉRIO SILVA DE ARAUJO, RG nº 
06605892-6-IFP/RJ, CPF/MF nº 003.964.547-98, arquiteto, e sua mulher PATRICIA ALICE DIAS LIMA DE ARAÚJO, RG nº 10030104-3-IFP/RJ, 
CPF nº 034.405.157-96, bióloga, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes em São Paulo/SP.  CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 489.768,40 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e 
oito reais e quarenta centavos) 2º leilão: R$ 260.903,00 (Duzentos e sessenta mil, novecentos e três reais),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião do Conselho de Administração. Data, Hora e Local: Aos 03/12/18, às 14h, na sede social situada 
na Av. das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conj 1102 e 1103, Brooklin Novo, SP/ SP. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., 
tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Delibera-
ções e Comentários acerca: (1) Aprovação da reeleição do Sr. Eduardo Acquaviva para o cargo de Diretor de Opera-
ções e Engenharia; (2) Aprovação da assinatura de um empréstimo no valor equivalente a até US$5.000.000,00 a ser 
contratado com um Banco a ser escolhido pela Cia. entre as opções Banco Mizuho do Brasil S.A. ou Banco MUFG 
Brasil S.A. e conforme as condições a serem apresentadas por mencionados bancos à época da contratação. Delibe-
rações e Comentários: As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: (1) a reeleição do 
Sr. Eduardo Acquaviva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 22.679.754-5 SSP/SP e CPF/MF 162.289.938-52, com 
escritório na Av. das Nações Unidas, 14171,11º andar, Brooklin Novo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Opera-
ções e Engenharia. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo no dia 21/12/18 com mandato de 3 anos a 
contar de 21/12/18, sendo admitida a sua reeleição. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está 
incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer atividades 
mercantis; (2) a assinatura de um empréstimo no valor equivalente a até US$5.000.000,00 a ser contratado com um 
Banco a ser escolhido pela Cia. entre as opções Banco Mizuho do Brasil S.A. ou Banco MUFG Brasil S.A. e conforme 
as condições a serem apresentadas por mencionados bancos à época da contratação, com um custo máximo de 
CDI + 1% ao ano se pós-fixado ou 7,5% ao ano se pré-fixado, bem como a assinatura dos documentos necessários 
pertinentes a tal empréstimo, incluindo a concessão de eventuais garantias, se aplicável. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada por todos os presentes. SP, 3/12/18. Ass: Presidente da mesa Hiroki Toko, Secretária da mesa, 
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek, Diretor Reeleito, Eduardo Acquaviva. Presentes: Koichi Wakana, Tadaharu 
Shiroyama; Taira Nozaki; Hisao Ogawa e Nelson da Silva Cardoso de Oliveira. Jucesp nº 588.967/18-0 em 19/12/18.
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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
TERÇA 08 de Janeiro de 2019. Dia de São Severino e Dia do 
Anjo Sitael, cuja virtude é a sorte. Dia do Batismo do Senhor. 

Dia do Fotógrafo. Hoje faz aniversário a cantora Shirley Bassey 
que completa 82 anos, o ex-guitarista do grupo The Doors, Robby 
Krieger que nasceu em 1946 e o cantor Alexandre Pires que nasceu 
em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem personalidade forte, 
dedicada e refi nada. É uma pessoa determinada e competitiva, sensível 
e charmosa. É racional, sério e se preocupa com tudo. Adora manter o 
controle e teme tornar-se fraco e dependente dos outros.  Possui um 
profundo respeito pelos laços de família, pela lealdade e compromis-
sos. Às vezes é extremamente desconfi ado, e por isso, faz tudo com 
prudência e previsão. É sempre agradecido àqueles que o auxiliam. 
Ama a verdade e sustenta a palavra, sentindo prazer em ajudar os que 
necessitam dele.  

Dicionário dos sonhos
ASA – Ter asas: melhora de situação. Ver-se voando: 
ambição. Voar sem asas: esgotamento nervoso ou su-
cesso, de curta duração. Ver asas de pássaros: fuja de 
pessoas pessimistas ou maldosas. Números de sorte: 
04, 07, 09, 42, 47 e 00.

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

Esta terça é o terceiro dia da lunação.  A rotina e a burocracia podem nos irritar com a Lua plena em Aquário. Ta-
refas longas, complexas e repetitivas nos fazem perder a paciência. Aumente a quantidade de ingestão de líquidos. 
A passagem da Lua em Aquário predispõe à desidratação. Melhor uma atenção redobrada no caso de ferimentos 
ou queimaduras. Há maior probabilidade de infl amação. Prefi ra tarefas que precisem mais de disposição física do 
que mental. Podemos aproveitar a energia Aquariana para resolvermos com maior rapidez, impasses no trabalho. 
Procure realizar tudo usando criatividade, mas evite atividades e serviços monótonos.
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Prefi ra tarefas que precisem mais 
de disposição física do que men-
tal. Podemos aproveitar a energia 
aquariana para resolver com maior 
rapidez, impasses no trabalho. Use 
sua poderosa energia que logo 
virão novos benefícios inesperados 
e importantes contatos. 61/861 – 
Vermelho.

Durante esta terça procure realizar 
tudo usando criatividade, mas evite 
atividades e serviços monótonos. 
Mantenha contatos importantes que 
ajudarão a estimular o seu trabalho. 
Agindo com prudência terá bons 
resultados em qualquer coisa que 
estiver realizando. 91/491 – Azul.

Mistérios serão resolvidos se usar de 
bom senso e habilidade prática que 
irá aumentar esta semana. Aconteci-
mentos inesperados podem atrapa-
lhar sua rotina, cuidado. É preciso 
manter a mente mais aberta e agir 
de forma prática e com muita cautela 
para não errar. 92/992 – Amarelo.

Poderá obter lucros e sucesso nas 
inovações devido a inspiração e 
intuição mais fortes que facilitam 
as diversões. O convívio amoroso 
será feliz e as relações sexuais te-
rão momentos animadores. Melhor 
dar uma atenção redobrada a uma 
maior probabilidade de infl amação. 
42/542 – Branco.

Pode obter maiores lucros em 
atividades em andamento. Com o 
Sol indo em direção a casa sete o 
dia pode ser muito positivo para 
analisar sociedades, parcerias e até 
mesmo casamento. Prepare-se para 
conhecer alguém que fará parte da 
sua vida. 77/577 – Amarelo.

Dê mais atenção ao seu bem-estar 
e daqueles que estão próximos. A 
Lua em Aquário ajuda a resolver com 
maior rapidez, impasses no trabalho.  
Sabendo agir terá oportunidade de 
melhorar os relacionamentos sociais 
e profi ssionais neste começo de ano. 
62/662 – Verde.

Momento positivo para pequenas 
viagens. De qualquer forma parte 
da manhã tende a ser um momento 
mais agitado e tenso. Bom momento 
na parte da tarde para obter boas 
soluções. Se estiver só um novo amor 
surgirá. Mantenha a rotina no lar e 
no trabalho. 98/498 – Cinza.

Lua em Aquário aumenta a dis-
posição e facilita os contatos. No 
trabalho, dedique-se às tarefas que 
exijam atenção às minúcias. Seu 
sucesso pode ser maior através de 
ações corretas. Cortar alguns gastos 
desnecessários também pode ser 
muito positivo. 23/123 – Azul.

A autoestima e a confi ança devem 
crescer ainda mais com o Sol em 
direção a casa dois. O momento é 
muito positivo para adotar novas 
posturas pessoais e começar coisas 
novas. Analise e conduza bem os 
relacionamentos íntimos. Muito 
breve terá benefícios fi nanceiros. 
76/276 – Cinza.

Esta é a fase mais negativa do ano 
e deve ser respeitada. O momento 
pede que você aproveite alguns 
momentos de isolamento e intros-
pecção. Até o aniversário, mante-
nha a rotina, imagine seus planos 
e acredite na realização de seus 
sonhos. Evite agir impulsivamente. 
56/756 – Branco.

Lua em Aquário dá ímpeto dis-
posição e dinamismo. Até seu 
aniversário comece a manter a 
rotina. Aproveite para investir em 
seus sonhos e objetivos, iniciando 
coisas depois que a lua entrar na 
fase crescente nas próximas horas.  
Pode prever acontecimentos pela 
intuição. 53/453 – Azul. 

O momento pede mais atenção à 
sua família e aos assuntos domés-
ticos, organizando tudo muito bem. 
Cuidar de detalhes e valorizar os 
pormenores será importante nesta 
terça. Não espere mais para tomar 
atitudes práticas, haja agora! O fi nal 
do dia é estimulante para encontrar 
soluções. 84/284 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoas para bem longe: Você irá 
precisar de dois limões bem verdes, uma folha nova de 
papel sem pauta, um pote com tampa e um lápis. Corte 
o papel sem pauta novo em tiras. Escreva os nomes das 
pessoas que você acredita que sejam mal-intencionadas 
nas tiras. Neste momento, se concentre em cada pessoa 
e peça ao cosmos que ela e qualquer pessoa que te de-
seje o mal se afaste de você e siga seu próprio caminho. 
Esprema os dois limões dentro do pote com tampa. 
Mergulhe cada tira no suco dos dois limões, coloque-as 
dentro do pote, feche o pote e sacuda. Leve o pote ao 
congelador e deixe lá pelo tempo que achar necessário. 
Depois, jogue o conteúdo fora no lixo.

Refl exões

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O "P" da
sigla CAP,
no futebol

(BR)

Entidade 
responsá-
vel pela
empresa

Altares de
sacrifícios
religiosos

Ruy
Castro,
biógrafo
brasileiro

Que só
age por
dinheiro
(fem.)

Cozinha 
no forno

O som
ouvido 

na salva
militar

Sigla 
da resso-

nância
magnética

Chefe
espiritual
no Can-
domblé

Pressão
Arterial
Média
(sigla)

O terceiro
patriarca
bíblico

Extensão de
arquivos
de vídeos
(Inform.)

Autran
Dourado, 
romancista
mineiro

Hora
(símbolo)

Ismar
Madeira,
repórter
da Globo

Oração "e-
nergética"
da Igreja 

Messiânica
Beneficiar

com 
um dom
natural

O do
álcool é
alto no

conhaque
Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

Clássico 
do Cinema

japonês

Enlace (?),
início da
vida do
casal

Passou a
vassoura
em (um
lugar)

Retomo (a amizade) Recurso explorado
nos jogos para PC
"Tive (?)", sucesso
de Cartola (MPB)

Fenômeno
acústico

Saudação
telefônica

Radiano
(símbolo)
O elemento
como o C14

Escolha
como filho

Contei;
relatei

Criada da
nobreza
Ordem
militar

Ingere
(alimento)
Apelido de
"Caetano"

A tribo
chefiada

por Jerôni-
mo (EUA)

"Ar", em 
"aeronave"

Causa o
deficit de

crescimento

Valor da
inscrição
"Virus", 
em HIV

Elemento
da bomba
atômica

(símbolo)

Nova
remessa

(pl.)

3/avi — mri. 4/jacó. 6/johrei. 7/nanismo.

O conceito de inovação 

está dominando o 

mercado no mundo 

todo

Isso porque ela nunca se 
fez tão necessária para 
que as empresas, inde-

pendentemente de seu ramo, 
atinjam novas metas, supe-
rem desafi os e reinventem 
seus mercados frente aos 
tempos de mudança. Mas, 
onde o Brasil se encontra 
nesse cenário? Somos um 
país de empresas inovado-
ras? O que está sendo feito a 
respeito? A verdade é que a 
maioria das empresas ainda 
estão bastante perdidas dian-
te de tantas transformações.

Na maior parte do país, 
inovação é uma palavra 
seguida do “som de grilos”, 
indicando o silêncio. Quando 
alguém se pronuncia, há mui-
tas confusões conceituais. 
Tecnologias e metodologias 
aparecem de forma soltas, 
desconexas, difi cultando a 
assimilação dos empresá-
rios. O ponto é que, além de 
termos apenas 2% de nossa 
indústria pronta para aplicar 
novas tecnologias da cha-
mada Indústria 4.0, apenas 
isso, não signifi ca inovar. A 
tecnologia, de um modo ge-
ral, é apenas um dos meios 
para construir um cenário 
inovador.

Inovação é a gestão de 
ideias, de riscos, de com-
portamentos. São pequenas 
coisas que, aos poucos, mu-
dam os panoramas dentro 
da empresa e despertam dis-
rupções. Assim, ser inovador 
é dar ouvidos à sua equipe, 
gerir novas possibilidades, 
aplicar normas de gestão que 
incentivam a criatividade e, 
aí sim, aplicar tecnologias 
que tornem essas ideias em 
algo capaz de vencer as no-
vas barreiras impostas pelo 
mercado. Não se pode ter 
indústria 4.0 sem antes ter 

um mindset de inovação. 
Assim, ao brasileiro, pri-

meiro falta compreender 
bem esses conceitos para 
depois transformá-los em 
processos. É preciso que go-
verno e as empresas invistam 
nisso para então chegarmos 
a um padrão de competitivi-
dade mundial. Felizmente, 
alguns bons exemplos já 
começam a surgir. 

Um deles é o Projeto de 
Lei Complementar nº 2075, 
que quer instituir um Marco 
Legal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação no estado de 
Pernambuco. A proposta é 
atrair empresas, promover 
desenvolvimento tecnológi-
co, e tornar lei o investimento 
em startups. Não é à toa que 
iniciativas assim partem do 
Nordeste do país. 

Na última década, a região 
se tornou um polo de energia 
renovável, investimentos em 
gestão e formação de empre-
sas de tecnologia. Porém, 
como dito, é o mindset o prin-
cipal propulsor da inovação, 
e não apenas a tecnologia. 

Apesar desses pequenos 
movimentos, o Brasil ainda 
tem um longo caminho pela 
frente. Em um mundo cada 
vez mais globalizado, onde as 
distâncias são encurtadas e 
a competitividade está cada 
dia maior, a inovação se torna 
uma questão sobrevivência. 
As nossas empresas precisam 
começar a se dedicar mais ao 
amanhã, em vez de fi carem 
apenas tentando apagar os 
incêndios de hoje. 

Desenvolver estratégias de 
longo prazo é a única forma 
de melhorarmos as nossas 
empresas e trazermos bons 
resultados para o nosso país. 
Só assim construiremos um 
cenário de inovação e pro-
gresso.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da PALAS, consultoria 
em gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Como anda a
inovação no Brasil?

Alexandre Pierro (*)

No local, também estão 
enterradas vítimas da 
Guerra Civil Espanhola 

(1936-1939), o que é motivo 
de protestos de familiares dos 
mortos, que culpam o ex-gene-
ral por múltiplos assassinatos. 
As informações são do jornal 
espanhol “El País”.

A ministra da Justiça es-
panhola, Dolores Delgado, 
enviou à abadia um pedido 
formal de retirada dos restos 
mortais do mausoléu. Em 
resposta, Cantera enviou uma 
carta em que negou acesso ao 
local, alegando que a família 
não autoriza o procedimento e 
que a questão ainda está sen-
do julgada. O governo, então, 
pediu o afastamento do abade, 
afi rmando que, antes de se 
tornar monge beneditino, Can-
tera havia sido candidato nas 
eleições de 1993 pela Falange 
Espanhola, partido de ideolo-

Vale dos Caídos, onde repousa o corpo do ex-ditador espanhol 

Francisco Franco.

Governo espanhol pedirá ao 
Vaticano exumação de Franco
O governo espanhol vai recorrer aos superiores do abade do Vale dos Caídos, Santiago Cantera, que 
responde em última instância ao Vaticano, para conseguir a autorização para exumar o corpo do ex-
ditador espanhol Francisco Franco

oporem à exumação, mas pe-
dem um acordo entre o governo 
e a família. O Arcebispado disse 
no começo do mês que acatará 
qualquer que seja a decisão 
judicial sobre o caso.

O governo do primeiro-mi-
nistro Pedro Sánchez aprovou 
em agosto a exumação e deu 
à família a possibilidade de 
escolher um lugar para que 
fi cassem os restos. Os netos 
dele determinaram a Catedral 
de La Almudena, em Madri, 
onde a família tem uma cripta, 
mas o governo negou o pedido, 
alertando para as difi culdades 
em manter a ordem pública 
no local e o risco de terroris-
mo. No dia 17 de dezembro, a 
Justiça espanhola autorizou a 
exumação, mas o impasse com 
a igreja fez com que os planos 
de Pedro Sánchez de realizar o 
procedimento até o fi m de 2018 
fracassassem (ANSA).

gia fascista. Madrid ainda diz 
que o religioso atua contra as 
determinações de autoridades 
eclesiásticas como o Arcebis-
pado de Madri e a Conferência 
Episcopal do país.

Diante da negativa do res-
ponsável pela abadia, o governo 
decidiu recorrer aos superiores 
do abade, porque “somente eles 

que têm autoridade para resol-
ver o tema”, segundo a ministra 
da Fazenda, Maria Jesús Monte-
ro. De acordo com as regras da 
Igreja Católica somente o abade 
de Solesmes, Philippe Dupont, 
e o papa Francisco estão acima 
de Cantera na hierarquia reli-
giosa. Ofi cialmente, o Vaticano 
e o arcebispado dizem não se 
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O rei Muhammad V abdicou 
do trono da Malásia no último 
domingo (7) após passar dois 
anos no poder. É a primeira 
vez na história do país que um 
monarca deixa o cargo antes do 
fi m do mandato de cinco anos. 
As autoridades do Palácio Real 
não forneceram detalhes sobre 
os motivos da decisão. 

“Sua Majestade trabalhou para 
cumprir as responsabilidades a ele 
confi adas como chefe de Estado, 
servindo como um pilar para a 
estabilidade, fonte de Justiça e 
centro da unidade para o povo”, 
escreveu o palácio em comuni-
cado. Muhammad V, que tem 49 
anos, havia voltado ao trabalho há 
uma semana, após um afastamen-
to de dois meses por motivos de 
saúde. Em dezembro, surgiram 
nas redes sociais imagens de um 
suposto casamento do monarca 
com uma modelo, na Rússia.

O rei Muhammad V, que 

abdicou do trono da Malásia.

Rei da Malásia abdica após 
2 anos no poder

meiro-ministro e ministros, aos 
servidores públicos e cidadãos 
comuns” são sujeitos à Lei.

Em junho, o governo e o Palácio 
Real viveram um impasse de duas 
semanas sobre a indicação de 
um procurador-geral que não é 
malaio. O rei acabou aprovando a 
nomeação, mas o caso aumentou 
as tensões entre as duas insti-
tuições. Na Malásia, o consenti-
mento do rei é necessário para a 
indicação do primeiro-ministro, 
que é o chefe de governo, e de 
autoridades ofi ciais.

A escolha do novo monarca 
está marcada para o próximo 
dia 24 de janeiro, quando um 
conselho que reúne os nove 
príncipes herdeiros do país, 
que se revezam em mandatos 
de cinco anos, decidirão quem 
irá ocupar o poder. O novo go-
vernante tomará posse no dia 
31 de janeiro (ANSA). 
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A imprensa local relata que 
havia tensão entre o rei e o pri-
meiro-ministro, Mahatir Moha-
mad, que está no poder desde 
maio e é membro de um partido 
de oposição. Em uma postagem 
na internet na semana assada, 
Mahatir disse que todos, do pri-

Na Índia os mestres sempre dizem: 
Os problemas são despertadores 
que tentam acordar as pessoas 
para a vida. Aproveite para acor-
dar logo, antes que o próximo 
DESPERT-A-DOR faça mais ba-
rulho... Pense nisso: O que essa 
difi culdade está querendo mostrar 
a você? Problemas são avisos que 
a vida nos envia para corrigir o 
que não estamos fazendo bem. 
Problemas e doenças são sinais 
de emergência para que possamos 
transformar nossas vidas. Aliás, 
problemas e doenças guardam 
muita semelhança entre si. Se 
você tem um problema que está se 
repetindo em sua vida, é chegada 
a hora de fazer uma análise do seu 
signifi cado para poder superá-lo. 
Saber procurar e achar as causas 
deles são uma atitude muito sábia. 
E tenha certeza, que, no momento 
que você supera um problema ou 
uma doença que o acompanha por 
algum tempo, uma nova pessoa 
nasce dentro de você.
Roberto Shinyashiki
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: GUILHERME ASSIS DE ALMEIDA RODRIGUES DA COSTA, na-
cionalidade brasileiro, solteiro, consultor de negócios, nascido em São Paulo - SP, aos 
20/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio de Almeida 
Rodrigues da Costa e de Vera Lidia de Assis; A pretendente: LUANA NASCIMENTO 
RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, bancária, nascida em São 
Paulo - SP, aos 31/10/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Rodrigues da Silva e de Maria da Conceição Nascimento Silva.

O pretendente: ROBERTO CARLOS SANTOS DE QUEIROZ, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 20/01/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Gomes de Queiroz Filho e de Severina 
Santos de Queiroz; A pretendente: FERNANDA MAYUMI NUNES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 19/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Janaina 
Nunes dos Santos.

O pretendente: LUAN DA ENCARNAÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 21/08/2001, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jurandir Sousa dos Santos e de Valdirene Alves 
da Encarnação; A pretendente: WALDA NEVES SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 03/05/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Marli 
da Silva Neves Santos.

O pretendente: MARCOS DA SILVA ABREU, nacionalidade brasileiro, solteiro, frentista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/01/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jaime dos Santos Abreu e de Lucidalva Soares da Silva Abreu; A 
pretendente: ANA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divor-
ciada, auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 25/03/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves de Oliveira 
e de Eucrisia Ferreira dos Santos.

O pretendente: RODRIGO CARNEIRO PINHEIRO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 29/03/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Pinheiro de Souza e de Maria de Lourdes 
Carneiro Pinheiro; A pretendente: NILCILEIA NUNES MIRANDA, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, contadora, nascida em São Paulo - SP, aos 09/12/1980, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arceno de Souza Miranda e de Leonice 
Nunes Miranda.

O pretendente: SANDRO DE ANDRADE NUNES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
corretor de movéis, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair de Andrade Nunes e de Dilma Helena Andrade 
Nunes; A pretendente: DÉBORA PAULA SAMPAIO CAVALCANTE, nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em Fortaleza - CE, aos 01/05/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Jorge Honorio Cavalcante e de 
Maria Eveline Sampaio Cavalcante.

O pretendente: VICTOR HUGO RIBEIRO LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vivian Ribeiro Lopes; A pretendente: EVELYN 
YNGRID BANZATTI, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Taboão 
da Serra - SP, aos 27/12/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Aparecida Banzatti.

O pretendente: ANDERSON SOARES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
polidor de automóveis, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 29/03/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Soares dos Santos e de 
Maria Lúcia dos Santos; A pretendente: DEBORA PEREIRA BERNARDO, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 08/03/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Bernardo e 
de Cimira Pereira de Oliveira Bernardo.

O pretendente: OZEIAS OLIVEIRA BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Timbaúba - PE, aos 24/08/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Tertuliano Barbosa e de Marta Oliveira 
Barbosa; A pretendente: KARINE DO NASCIMENTO SILVA, nacionalidade brasi-
leira, solteira, motorista, nascida em São Paulo - SP, aos 19/04/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Augusto da Silva e de Nilda 
Santana do Nascimento Silva.

O pretendente: GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gravador de couro, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio dos Santos e de Margarete Lima Araujo; 
A pretendente: RAQUEL MARY DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Roque - SP, aos 31/12/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Almir Firmino dos Santos e 
de Leticia dos Santos.

A pretendente: LAIS MACÊDO MORAES, nacionalidade brasileira, solteira, líder de 
frente de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 16/02/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir de Oliveira Moraes e de Tânia Maria Souza 
de Macêdo Moraes; A pretendente: REGIANE BISPO FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, líder de loja, nascida em Caldeirão Grande - BA, aos 17/11/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Ferreira Filho 
e de Maria Bispo Ferreira.

O pretendente: MATHEUS ALVES SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Arlito Santos Silva e de Maria Helenice Alves Teixeira; A pretendente: 
VITORIA ALMEIDA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 30/08/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Adailton de Jesus e de Glecia Almeida de Araujo.

O pretendente: DAUREO DA CRUZ LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, jardineiro, 
nascido em Ipanema - MG, aos 01/02/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Conceição Maria da Cruz Lima; A pretendente: LUZIA MARIA NA-
ZARÉ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Ipanema 
- MG, aos 10/01/1954, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jose Antonio dos Santos e de Geralda Maria de Jesus.

O pretendente: ARLLEY LIMA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, músico, 
nascido em Embu das Artes - SP, aos 28/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Vicente de Oliveira e de Denise Lima Pinheiro; A preten-
dente: SARA HELENA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de classe, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Edileuza Lopes Sampaio.

O pretendente: JOSÉ NÁRIO FERREIRA DUARTE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
despachante, nascido em Ibirajuba - PE, aos 17/05/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Francisco Duarte e de Joana Simplício Duarte; 
A pretendente: MAIANE VIEIRA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em Montes Claros - MG, aos 12/05/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Luiz Gonçalves e de Maria da Conceição 
Vieira Gonçalves.

O pretendente: ISRAEL PHELIPE NASCIMENTO SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de loja, nascido em Osasco - SP, aos 26/05/1994, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aprigio dos Santos e de Celia Maria do 
Nascimento; A pretendente: GRACIENE ROCHA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, operadora de loja, nascida em São João do Paraíso - MG, aos 09/04/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benvindo Dias da Rocha 
e de Rosa Lucas da Silva.

O pretendente: WILLIAN ANDRADE PEDRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 24/07/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto Pedro e de Janete de Andrade Vasconcelos; 
A pretendente: NATALIA FAGIAN CORRÊA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 05/05/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Luiz Corrêa Silva e de Mara Nelma Fagian Silva.

O pretendente: WILHAS ALVES FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, saladeiro, 
nascido em Araçuaí - MG, aos 28/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Adair José Alves e de Nenas de Fatima Ferreira Alves; A pretendente: 
ERIVANDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em Areial - PB, 
aos 23/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Ernesto da Silva e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: HAMILTON GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Noemia Maria Gonçalves; A pretendente: LETÍCIA RODRIGUES 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, repositora, nascida em Andorinha - BA, aos 
15/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antônio 
da Silva e de Avani Bastos Rodrigues.

O pretendente: JAZON RODRIGUES DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vigilante, nascido em Barra do Mendes - BA, aos 23/08/1967, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arquias Rodrigues de Jesus e de Dacilde Rosa de 
Araujo; A pretendente: TATIÂNE SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cobradora, nascida em Barra do Mendes - BA, aos 15/10/1977, residente e domiciliada 
em Seabra - BA, fi lha de Celestino Cassiano da Silva e de Valdiza Soares da Silva.

O pretendente: ANDERSON NEVES DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, banhista, 
nascido em Assis - SP, aos 03/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Damião Dias e de Maria Aparecida Neves de Oliveira; A pretendente: 
SUZANA SANTOS LISBOA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida 
em São Paulo - SP, aos 10/02/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Roque Lisboa Santos e de Elena Lisboa Santos.

O pretendente: DIEGO NISHIMURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, de serviços ge-
rais, nascido em Carapicuiba - SP, aos 09/04/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Davio Nishimura Filho e de Maria da Penha Anael Nishimura; A 
pretendente: PATRICIA SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Linhares - ES, aos 23/05/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel da Silva e de Maria da Penha Souza Silva.

O pretendente: RAFA JOSÉ DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, meio 
ofi cial de restaurante, nascido em Rio Tinto - PB, aos 07/09/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Otávio dos Santos e de Marli Maria de Paula 
dos Santos; A pretendente: ELAINE RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de hortifruti, nascida em Iati - PE, aos 02/04/1994, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Sebastião da Silva e de Celina 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: GEOVANI DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúr-
gico, nascido em São Paulo - SP, aos 06/01/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilmar da Mota Souza e de Maria Aparecida da Silva Oliveira; A 
pretendente: VITORIA AVELINO FELIX DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/03/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Felix da Silva e de Maria do Livramento Avelino da Silva.

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: FÁBIO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em Arara - PB, no dia (04/06/1970), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Ferreira de Lima e de Josefa Flosina da Silva. A pretendente: 
MAIRENE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida nesta 
Capital, Itaquera - SP, no dia (10/10/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Osmário Souza dos Santos e de Terezinha Rodrigues dos Santos.

O pretendente: TALES BRENO AGOSTINHO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia (31/08/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucineide Agostinho 
do Nascimento. A pretendente: RAQUEL DE ALMEIDA CREPALDI, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (28/11/2000), residente e 
domiciliada em Mogi das Cruzes - SP, fi lha de Dejair José Vieira Crepaldi e de Marta de 
Almeida Crepaldi. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Seviço do cartório do 
Município de Mogi das Cruzes, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: JEFERSON RAMOS DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de projetos, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/12/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jurandir Barradas de Santana 
e de Antonia Aurelina Ramos Santana. A pretendente: GESSIKACARDOSO RIBEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão auxíliar jurídica, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no 
dia (12/03/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Renato Ribeiro e de Gercilene Cardoso de Faria Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (20/02/1987), residente e domiciliado nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lho de Almir Oliveira de Almeida e de Maria Rosa de Almeida. A pretendente: 
NATALIA CALDEIRA NABARRO, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (11/03/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio Garcia Nabarro e de Elizabeth Cecilia Caldeira Nabarro. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do cartório do Distrito de São Miguel 
Paulista, nesta Capital, onde será realizado o casamento.

O pretendente: EVERTON HERNANDES SALMIM, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/02/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Salmim e de Rosana Correa 
Hernandes Salmim. A pretendente: PÂMELA DA SILVA CARMINATI ORTIZ, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(11/02/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Roberto Ortiz e de Maria Paula da Silva Carminati Ortiz.

O pretendente: WINDERSON CLEBER SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (02/06/1980), residente e domi-
ciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Walter Silva e de Neide Almeida Silva. A pretendente: 
MICHELE APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/05/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Paulino da Silva e de Maria de Lourdes da Conceição 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Guarulhos, 
neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO DA SILVA NERES, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Xique-Xique - BA (Registrado no Cartório do Município de Barra - BA), no dia 
(22/08/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vitorio 
Ventura da Silva Neres e de Ana da Silva Neres. A pretendente: NOEMIA MARTINS 
DA FRANÇA MACHADO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Barra - BA, 
no dia (22/01/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adalberto Machado e de Marina Martins da França.

O pretendente: MARCELO ORTEGA JANKOVICH, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (18/03/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ortega Jankovich e de Luzinete Sousa 
Jankovich. A pretendente: PAULA DE FÁTIMA FERNANDES GOMES IEDRA, estado 
civil divorciada, profi ssão gerente de vendas, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia 
(02/06/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Fernandes Gomes Iedra e de Creuza Gomes Iedra.

O pretendente: MARCOS FILIPI SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/06/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Erasmo da Silva e de Maria Alexsandra 
de Souza da Silva. A pretendente: ALINE PINHEIRO FERRAZ, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (08/06/1994), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eclenir Pinheiro Ferraz e de Sonia 
Regina Pinheiro Ferraz.

O pretendente: WESLEY MISAEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP (Registrado no Distrito - São Miguel 
Paulista), no dia (28/12/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel Carlos Ferreira da Silva e de Rosimeire Misael. A pretendente: ALINE 
BERNARDES DAS VIRGENS, estado civil solteira, profi ssão auxíliar de costura, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luciano Lino das Virgens e de Ana Paula Bernardes Ferreira.

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: JEAN DE SOUSA BRAGA, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 30/03/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Otavio Barros Braga e de Francineide Borges de Sousa. 
A pretendente: DIONÉE ANDRESA GOIS PEREIRA, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Joaquim Reis Pereira e de Clarice de Souza 
Gois. R$12,58

O pretendente: BILL JEFERSON CRUZ DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Londrina - PR, data-nascimento: 26/09/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro da Silva e de Doroti Rosa Cruz. A pretenden-
te: ELOISIA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Jacobina - BA, data-nascimento: 10/02/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Soares de Oliveira e de Maria da Silva. R$12,58

O pretendente: AIRTON LUIZ PINHEIRO, profi ssão: empresário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Pinheiro Filho e de Pasqua Moscon Pinheiro. A 
pretendente: SANDRA CRISTINA LOPES, profi ssão: aposentada, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Poços de Caldas - MG, data-nascimento: 16/03/1964, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Clodoaldo Carvalho Lopes e de Neyde da 
Silva Lopes. R$12,58

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: EDNILSON DE ABREU, estado civil solteiro, profissão secretário 
administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/03/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edgard de Abreu e de Adelia Apparecida de 
Abreu. A pretendente: THAÍS DE ALMEIDA BERTO, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (24/01/1980), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador Berto e de Delfina de 
Jesus de Almeida Berto.

O pretendente: MARCOS MACHADO RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em Salvador, BA, no dia (24/02/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jehovah Chaves Rodrigues e de Graça Maria 
Hurst Machado. A pretendente: IZABELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Itiruçu, BA, no dia 
(14/08/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque 
Sales de Oliveira e de Maria Nascimento de Oliveira.

O pretendente: DERCILIO PIRES, estado civil viúvo, profissão microempresário, 
nascido em Valparaíso, SP, no dia (27/11/1962), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João Pires e de Olga Gutierres Pires. A pretendente: 
LINDINEI OLIVEIRA FRANÇA, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida 
em Ibicaraí, BA, no dia (17/04/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eurico França de Jesus e de Maria do Carmo Oliveira de Jesus.

O pretendente: THIAGO MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/05/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emerson Eduardo dos Santos e de Rosangeli 
Nucci Moreira dos Santos. A pretendente: KATHLEEN MARIE BALDEZ DE MO-
RAIS, estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Perus, SP, 
no dia (16/10/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Aparecido Teodoro de Morais e de Elisabete Baldez da Silva de Morais.

O pretendente: EVANILDO DE SOUZA SANDES, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/09/1978), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Roque Sandes e de Di-
vanice Pereira de Souza. A pretendente: ALESSANDRA DIAS SILVA, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/04/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Dias da Silva 
e de Marcia Linhares Silva. 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL ALVES ROSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 26/05/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Rosa da Silva e de 
Zaete Alves de Oliveira da Silva. A pretendente: AMANDA ROCHA DE ARAUJO CAM-
POS, estado civil solteira, profi ssão analista de TI, nascida em Campinas - SP, no dia 
21/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvana 
Rocha de Araujo Campos.

A pretendente: ELIMÁRIO DA SILVA RAMIREZ, estado civil divorciado, profissão 
advogado, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 29/08/1964, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gabriel Buguenõ Ramirez e de Maria 
José Ramirez. A pretendente: VALÉRIA ALVES RAMIREZ, estado civil divorciada, 
profissão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/10/1965, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo Alves de Oliveira e 
de Maria Helena de Souza Oliveira.

O pretendente: PAULO CESAR FONSECA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de contas, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 17/11/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Barros Oliveira e de 
Jovenilda Fonseca Oliveira. A pretendente: CIBELE SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nascida em Guarujá - SP (Registrada em Vicente de 
Carvalho), no dia 06/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Domingos Decilio Oliveira de Jesus e de Maria Noelia Souza Santana.

O pretendente: MANOEL LISBÔA DE SOUSA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Barreirinhas - MA, no dia 18/08/1997, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Ribamar Lisbôa Sousa e de 
Imaria Lopes Freitas. A pretendente: ARIANE SILVA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão maquiadora, nascida em Barreirinhas - MA, no dia 09/01/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Silva Santos e de 
Bernarda Pereira da Silva.

O pretendente: CARLOS FERNANDO SAVINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são psicoilogo, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 28/08/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Souza e de 
Sonia Maria Savino de Souza. A pretendente: BEATRYZ ALVES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/04/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Artur Alves da Silva 
Junior e de Rogeria Perpétua Vitorio Alves da Silva.

O pretendente: ALI AHMAD HUSSEIN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Hasbaya, Libano, no dia 01/12/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ahmad Saeed Hussein e de Kifah Ali Ahmad. A pretendente: KELLY 
CRISTINA SOUSA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Luiz - SP, no dia 07/12/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Carolino Almeida Filho e de Maria Aparecida Saraiva.

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

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: DOUGLAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1998), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Virgulino Luiz Laurentino da Silva e de Zenilda Antonia da Silva. A pretendente: 
BRUNA RIBEIRO PETRONILHO, estado civil solteira, profi ssão analista de auditoria 
júnior, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião Aparecido Petronilho e de Rosilene Aparecida Ribeiro.

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO GUTH ESTEVES, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrutor 
de cursos livres, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (08/07/1992), residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Livio Vinicio Esteves e de Gudrun 
Helena Guth Esteves. O pretendente: RICARDO SAMPAIO MARTINS, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, administrador, natural de São Paulo, SP, no dia (28/06/1974), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Virgilio Ricardo Sampaio 
Martins e de Lia Sampaio Martins.
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Especial
Arquivo pessoal

Pesquisadores descrevem a dinâmica 
de diversifi cação dos mamíferos 
depois da extinção em massa do fi m 
do Cretáceo

Texto: Peter Moon | Ag.Fapesp
Fotos: Reprodução / Edição de Imagem: Luis Paulo Silva

Quando se fala em extinção em massa, é comum imaginar um 
meteoro caindo na Terra e dizimando dinossauros, mas não 
é bem assim. As diversas extinções em massa na história do 

planeta ocorreram de forma diferente sobre os grupos de seres vivos. 
Um exemplo são os mamíferos, classe de vertebrados que já existia 
no tempo dos dinossauros e sobreviveu ao evento extintivo massivo 
há 66 milhões de anos, que marcou o fi m do período Cretáceo.

Havia quatro linhagens de mamíferos contemporâneas dos répteis 
gigantes. Todas sobreviveram. Algumas saíram mais chamuscadas, 
outras menos. Em estudo publicado na Biology Letters, os biólogos 
Tiago Bosisio Quental<, da Universidade de São Paulo, e Mathias 
Pires<, da Unicamp, buscam entender de que forma os diversos 
grupos de mamíferos atravessaram a extinção em massa no fi m do 
Cretáceo. O trabalho contou com apoio da FAPESP<.

"Quando se fala em extinções em massa, subentende-se um evento 
de grandes proporções, durante o qual um número elevado de espé-
cies se extinguiu em um período relativamente curto", disse Pires.

Outro modo de se olhar para as extinções em massa é observar o 
número de espécies no registro fóssil. Verifi ca-se que em um deter-
minado período geológico ocorreu uma extinção em massa quando o 
número total de espécies que desapareceu do registro fóssil é muito 
superior ao número de novas espécies.

"Ou seja, é quando a taxa de extinções, velocidade com que espécies 
são perdidas, supera a taxa de especiações, a velocidade com que as 
espécies são geradas. Isso torna negativa a taxa de diversifi cação, 
que é dada pela diferença entre as duas taxas", disse Pires.

No registro fóssil dos últimos 500 milhões de anos foram identifi -
cadas cinco grandes extinções em massa (e muitas outras de menor 
escala). Elas ocorreram por diversos motivos, como vazamentos 
magmáticos por centenas de milhares ou milhões de anos, liberando 

bilhões de toneladas de gases de efeito estufa que envenenaram a 
atmosfera e bloquearam a radiação solar.

Foi o que ocorreu na pior das extinções em massa, há 252 milhões 
de anos, que marcou a passagem dos períodos Permiano ao Triás-
sico (e das eras Paleozoica à Mesozoica), quando mais de 90% das 
espécies desapareceram. Extinções em massa também ocorreram 
quando houve a liberação maciça de bilhões de toneladas de gás 
carbônico (CO2) aprisionadas no subsolo oceânico, causando um 
megaefeito estufa – como especula-se ter ocorrido no fi nal do período 
Triássico, há 201 milhões de anos, com perda de 80% das espécies.

Ou o contrário, com o sequestro de bilhões de toneladas de CO2 
da atmosfera, o que derrubou as temperaturas, causando uma severa 
glaciação planetária. Foi assim há 444 milhões de anos, no fi m do 
período Ordoviciano, quando desapareceram 86% das formas de vida.

Evento K-Pg
A extinção em massa de 66 milhões de anos atrás se chama evento 

K-Pg, sigla que se refere ao momento em que acaba o período Cretáceo 
(Kreide, em alemão) e inicia o período seguinte, o Paleógeno (Pg). 
Em uma escala de tempo mais ampla, o evento K-Pg foi o instante 
geológico que marca o fi m da era Mesozoica, aquela dominada pelos 
dinossauros, e o início da Cenozoica, os últimos 66 milhões de anos.

O evento K-Pg foi provocado pela associação de dois fatores: va-
zamentos magmáticos devastadores onde hoje é a Índia, conjugados 
com a colisão de um astro celeste de 10 quilômetros de diâmetro na 
península de Yucatán, no atual México.

"Todos esses episódios de extinção massiva são heterogêneos. 
Tiveram causas diferentes e transcorreram de forma diversa. Da 
mesma forma, seu impacto sobre as formas de vida não foi absoluto, 
mas relativo. Alguns grupos sofreram mais, outros menos. Alguns 
desapareceram, enquanto outros aproveitaram as novas condições 
ambientais pós-catástrofe para se diversifi car rapidamente", disse Pires.

No novo trabalho, os pesquisadores buscaram entender de que 
modo as diversas linhagens de mamíferos existentes no fi nal do 

O destino dos mamíferos após 
a extinção dos dinossauros

Na imagem: originação, extinção e taxas de diversifi cação para os três clados [grupos com um ancestral comum] 
de mamíferos na América do Norte. Linhas pontilhadas denotam o limite do Cretáceo-Paleógeno / Biology Letters

Cretáceo ultrapassaram o gargalo biótico do evento K-Pg. Também 
participaram do estudo Daniele Silvestro, da Universidade de Go-
temburgo (Suécia), e Brian Rankin, da University of California em 
Berkeley (Estados Unidos).

A grande classe dos mamíferos surgiu no Triássico há pelo menos 
220 milhões de anos, idade do fóssil mais antigo que se conhece. 
No fi m do Cretáceo, a linhagem era bastante diversifi cada. Havia 
os placentários (como são popularmente conhecidos os eutérios), 
linhagem à qual pertence o Homo sapiens, assim como todos os 
primatas, roedores, morcegos, cetáceos e ungulados, entre outros.

Havia também os marsupiais (ou metatérios), grupo que hoje acolhe 
gambás, cangurus e coalas. Eles 
dividiam o cenário com o grupo 
dos monotremados e, por fi m, 
com o dos multituberculados 
(seu nome deriva do formato 
específi co de seus dentes, com 
vários tubérculos).

O novo estudo ressalta que a 
extinção em massa do Cretáceo 
se abateu fortemente sobre os 
mamíferos. Isso não quer dizer 
que todos os quatro grupos sofre-
ram com a mesma intensidade. A 
extinção em massa foi mais seve-
ra para uns do que para outros.

Durante o Cretáceo, entre 145 e 
66 milhões de anos atrás, os mul-
tituberculados eram a linhagem 
dominante e a mais diversifi cada 
entre os mamíferos. Sabe-se 
isso porque, no registro fóssil 
que antecede o evento K-Pg, os 

fósseis de multituberculados são a grande maioria. Já os fósseis de 
placentários e de marsupiais, embora menos numerosos, também 
são encontrados em bom número.

A exceção são os monotremados. Assim como ocorre hoje, quando 
há somente duas famílias de monotremados viventes – das quais 
fazem parte o ornitorrinco e a equidna –, o registro fóssil dos mono-
tremados é muito rarefeito, tanto antes quanto depois do Cretáceo, 
sugerindo que este grupo sempre foi relativamente marginal em 
relação às outras linhagens de mamíferos. É também por essa razão 
que tal linhagem não foi incluída no estudo.

Sabendo-se que havia multituberculados, placentários e marsupiais, 
qual grupo de mamíferos foi mais severamente atingido no K-Pg? De 
qual linhagem sobreviveram mais gêneros? Qual grupo apresentou 
o maior aumento de diversidade (maior especiação) nos milhões 
de anos imediatamente posteriores ao gargalo biótico? Qual grupo 
jamais se recuperou do cataclismo?

O único meio para tentar obter respostas a essas perguntas é recor-
rer ao registro fóssil encontrado em uma mesma região do planeta, 
de modo a tentar garantir que, há 66 milhões de anos e naquela 
região, a catástrofe se abateu de forma mais ou menos equivalente 
sobre todos os grupos de mamíferos.

Quental e Pires elegeram a América do Norte como local do estudo, 
uma vez que 150 anos de contínuas prospecções paleontológicas 
naquele continente fornecem um rico painel da diversidade de 
mamíferos antes, durante e após o evento K-Pg.

"A América do Norte apresenta um registro fóssil com qualidade sufi -
ciente para esse tipo de estudo. Já foram feitos outros estudos analisan-
do como os mamíferos ultrapassaram a extinção do Cretáceo, mas até 
onde pudemos constatar este é um dos primeiros a analisar a dinâmica 
da diversifi cação das distintas linhagens de mamíferos”, disse Quental.

Os cientistas utilizaram um conjunto de dados com 188 recentes 
assembleias fossilíferas do Cretáceo e do Paleoceno – abrangendo 
um lapso temporal que vai de 69,9 milhões de anos até 55 milhões 
de anos atrás –, formações localizadas no interior ocidental da 
América do Norte.

"O registro fóssil de mamíferos da América do Norte possui as-
sembleias muito bem estudadas com datações em torno do evento 
K-Pg, sendo as ocorrências de fósseis relativamente bem resolvidas, 
minimizando a incerteza taxonômica. O conjunto de dados que uti-
lizamos inclui informações sobre quase 290 gêneros de mamíferos, 
entre multituberculados, eutérios e metatérios”, disse Quental.

Foram empregados diversos métodos estatísticos avançados para 
identifi car padrões de originação, extinção e diversifi cação, antes, 
durante e após o K-Pg. Os resultados evidenciaram que as três linha-
gens atravessaram a extinção em massa de maneiras bem distintas.

O estudo indica que a taxa de originação de Methateria (mar-
supiais), por exemplo, permaneceu aproximadamente constante 
durante todo o intervalo de tempo estudado. No entanto, um claro 
pico de extinção é identifi cado durante o K-Pg, gerando um saldo 
líquido de diversifi cação negativo. Passado o evento K-Pg, a taxa 
de extinção diminuiu gradualmente. No entanto, a diversifi cação 
líquida negativa persistiu por mais de 2 milhões de anos, até cerca 
de 64 milhões de anos atrás.

Quanto aos multituberculados, eles estavam se diversifi cando no 
fi m do Cretáceo, apresentando altas taxas de originação e taxas de 
extinção relativamente baixas. Já em torno do limite K-Pg, a taxa 
de extinção permaneceu baixa, mas observam-se quedas na taxa 
de originação, o que derruba a diversifi cação de multituberculados 
para perto de zero. Ou seja, durante o K-Pg a taxa de diversifi cação 
encontra-se em equilíbrio, pois aproximadamente a mesma quantidade 
de gêneros de multituberculados está se originando e se extinguindo.

Segundo o estudo, decorrido o K-Pg, embora a taxa de extinção 
dos multituberculados permanecesse em queda, o declínio na taxa 
de originação era ainda maior, consequentemente levando a uma 
diversifi cação negativa. Em outras palavras, a quantidade de gêneros 
de multituberculados continuou diminuindo durante o restante do 
período analisado, até 55 milhões de anos atrás. Tal declínio parece 
ter persistido por muito mais tempo, dado que os multituberculados 
desapareceram progressivamente do registro fóssil mundial, até, por 
fi m, a linhagem terminar há cerca de 35 milhões de anos.

Especula-se que a razão para o fi m dos multituberculados teria 
sido a competição crescente com uma nova linhagem de eutérios, 
os roedores, cuja ordem tem origem justamente logo após o evento 
K-Pg, já no período Paleógeno.

Quanto aos eutérios (placentários), o estudo mostra alta originação 
e alta extinção perto do limite K-Pg, resultando em uma infl exão na 
diversidade. As taxas de originação eram muito superiores àquelas 
das extinções, exceto no período entre 66 milhões de anos e 64 
milhões de anos atrás.

Logo após, verifi ca-se um segundo pulso de originação, acompa-
nhado pela queda nas taxas de extinção, sinal da ocorrência de uma 
curta explosão na diversifi cação. Em torno de 62 milhões de anos 
atrás, a originação de eutérios diminui, enquanto a diversifi cação fi ca 
em torno de zero, sugerindo um equilíbrio de diversidade.

"Encontramos três padrões de diversifi cação entre os grupos de 
mamíferos. Metatheria se comporta da forma clássica em uma ex-
tinção em massa. Diversas extinções se agrupam no tempo, levando 
a uma queda severa na diversifi cação”, disse Quental.

Segundo o pesquisador, nos multituberculados a diminuição na 
diversifi cação e a subsequente perda de diversidade foram impul-
sionadas pelo declínio das taxas de originação e não pela extinção, 
ou seja, perderam diversidade porque demoravam muito para gerar 
novas espécies.

"Já os eutérios mostram uma dinâmica mais complexa de ascensão 
e queda, mais precisamente atribuída por oscilações rápidas na taxa 
de especiação durante e logo após o K-Pg, ao mesmo tempo que a 
taxa de extinção aumenta, porém, não tanto a ponto de causar uma 
diversifi cação negativa por muito tempo", disse Quental.

Pires ressalta que o estudo mostra que a extinção em massa do 
K-Pg foi ecologicamente seletiva entre as linhagens de mamíferos, 
“com uma concentração de extinções entre metatérios carnívoros 
especializados e eutérios insetívoros, enquanto os eutérios e os 
multituberculados mais generalistas mantiveram maior diversidade”.

Embora os resultados indiquem que os eutérios (placentários) 
sofreram perdas substanciais no limite de K-Pg, essas perdas fo-
ram compensadas pelo aumento da originação. Pode ter ocorrido 
diversifi cação entre os eutérios sobreviventes, graças à chegada à 
América do Norte de outros grupos de eutérios provenientes de 
outros continentes.

"A plasticidade de dietas dos multituberculados pode ter permitido 
que os grupos persistissem, explicando as baixas taxas de extinção. 
A diversidade ecológica e taxonômica dos multituberculados foi 
crescente durante o fi m do Cretáceo. No entanto, nossas análises 
mostram que os multituberculados não compensaram as perdas por 
extinção, pois geravam cada vez menos diversidade, diferentemente 
dos eutérios, cujas perdas foram compensadas por altas taxas de 
originação”, disse Pires.

A conclusão dos pesquisadores indica que, quando os clados (grupos 
com ancestral comum) são avaliados individualmente, eventos de 
extinção em massa podem ser vistos como mudanças na extinção, 
na originação ou em ambos os regimes.

“Isso signifi ca que os estudos sobre fenômenos macroevolutivos 
que são centrados em grandes grupos taxonômicos podem estar 
deixando de contar uma história macroevolutiva muito mais rica, só 
percebida em escalas taxonômicas mais sutis”, destacam.
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