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BOLSAS
O Ibovespa: +1,16% Pontos: 
97.677,19 Máxima de +1,16% 
: 97.677 pontos Mínima es-
tável: 96.558 pontos Volume: 
R$ 15,01 bilhões Variação em 
2019: 11,14% Variação no mês: 
11,14% Dow Jones: -0,17% 
(às 18h30) Pontos: 24.533,47 
Nasdaq: +0,46% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7704 Venda: R$ 3,7709 
Variação: +0,23% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,84 Venda: R$ 3,94 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7809 Venda: R$ 
3,7815 Variação: -0,47% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7430 
Venda: R$ 3,9170 Variação: 
+0,26% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.279,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: -0,32%.

ro) Cotação: R$ 3,7730 Variação: 
+0,15% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1306  Venda: US$ 1,1307  
Variação: -0,65% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2550 Venda: R$ 
4,2570 Variação: -0,65% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2130 Ven-
da: R$ 4,4270 Variação: -0,52%.

Pontos: 7.057,75 Ibovespa 
Futuro: +1,17% Pontos: 97.900 
Máxima (pontos): 97.900 Míni-
ma (pontos): 96.615. Global 40 
Cotação: 828,193 centavos de 
dólar Variação: -0,7%.

“Nem sempre podemos 
construir o futuro para 
nossa juventude, mas 
podemos construir 
nossa juventude para o 
futuro”. 
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unido

Carentes de políticas 
públicas que reduzam 
vulnerabilidades, os 

jovens de países em de-
senvolvimento enfrentam 
dificuldades em concluir 
a escola e conseguir o pri-
meiro emprego. De cada dez 
jovens de 15 a 24 anos em 
países emergentes, dois não 
estudam nem trabalham, 
segundo levantamento di-
vulgado nesta semana pelo 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). A proporção 
é o dobro da observada em 
economias avançadas, onde 
10% da população nessa fai-
xa de idade estão na mesma 
condição. 

Segundo o FMI, a ausência 
dos jovens das escolas e do 
mercado de trabalho tem um 

Dois em cada dez jovens 
de países emergentes não 
trabalham nem estudam

efeito perverso no médio e no 
longo prazo, ao aumentar os 
conflitos sociais e reduzir o 
potencial de crescimento da 
economia. De acordo com o 
relatório, a alta proporção 
de jovens sem estudar e tra-
balhar tem um efeito ainda 
mais perverso nos países 
em desenvolvimento. Isso 
porque as economias emer-
gentes dependem da entrada 
de jovens no mercado de 
trabalho para acelerarem o 
crescimento. 

A proporção de pessoas de 
18 a 24 anos nos países em 
desenvolvimento chega a um 
terço da população em idade 
ativa (que pode trabalhar), 
contra 15% nos países desen-
volvidos. Para o FMI, a melho-
ria da educação é importante, 

mas não basta para aumentar 
a participação de jovens no 
mercado de trabalho. Apenas 
o investimento em ensino, 
aponta o relatório, levaria à 
existência de muitos jovens 
bem educados com dificulda-
des em encontrar emprego 
em economias emergentes e 
em desenvolvimento.

O FMI sugere três ações 
para diminuir a geração do 
Brasil. Em primeiro lugar, o 
fundo recomenda a adoção 
de medidas que reduzam a 
desigualdade entre gêneros 
no mercado de trabalho. O do-
cumento recomenda medidas 
de combate à discriminação 
contra mulheres no mercado 
de trabalho para aumentar a 
inserção das jovens na eco-
nomia formal.

A ausência dos jovens nas escolas e no mercado de trabalho aumenta os confl itos

sociais e reduz o potencial de crescimento da economia.

Em segundo lugar, o FMI 
sugere a desregulamentação 
do mercado de trabalho para 
aumentar a contratação de jo-
vens; diminuir as indenizações 
por demissões e estabelecer um 
salário mínimo não muito alto 
em relação ao salário médio. 

De acordo com o FMI, nas 
províncias da Indonésia que 
aumentaram o salário mínimo 
menos que outras, o desempre-
go entre os jovens caiu entre 1 
e 1,5 ponto percentual. A última 
medida recomendada pelo FMI 
é a abertura da economia em 

países emergentes. Jovens 
com acesso a capital e a cré-
dito podem ter a abertura do 
próprio negócio facilitada. 
Essa política aumentaria a 
taxa de participação de ho-
mens jovens no mercado de 
trabalho em até 5% (ABr).

UE defende eleições 
livres e confi áveis
na Venezuela

A União Europeia defendeu 
a realização na Venezuela de 
novas “eleições livres e confi á-
veis”, de acordo com a ordem 
constitucional, para restabele-
cer a democracia no país. Em 
comunicado, o bloco apelou 
para que a população seja ou-
vida, jamais ignorada. Também 
reitera apoio ao Parlamento e 
à interinidade do presidente 
Juan Guaidó.

“O povo da Venezuela exigiu 
maciçamente a democracia 
e a possibilidade de decidir 
livremente sobre seu próprio 
destino. Essas vozes não 
podem ser ignoradas”, diz o 
texto. “A UE faz um apelo 
urgente ao início imediato 
de um processo político que 
conduza a eleições livres e 
confi áveis, de acordo com a 
ordem constitucional”.

No comunicado, a UE reitera 
o apoio à interinidade de Guai-
dó e da Assembleia Nacional 
Constituinte. “Os direitos civis, 
a liberdade e a segurança de to-
dos os membros da Assembleia 
Nacional, incluindo o seu pre-
sidente, Juan Guaidó, devem 
ser plenamente respeitados” 
(ABr).

O presidente em exercício, 
general Hamilton Mourão, disse 
que “por enquanto” não há pla-
nos de privatizar a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos 
(ECT). Mais cedo, ele participou 
de evento sobre os 356 anos 
dos Correios e homenagem ao 
Dia do Carteiro. “Por enquanto, 
não”, respondeu Mourão ao ser 
questionado sobre a possbilidade 
de privatização dos Correios.

Em outubro, durante a 
campanha eleitoral, o então 
candidato Jair Bolsonaro sina-
lizou que a empresa poderia ser 
privatizada devido aos prejuí-
zos. “Seu fundo de pensão foi 
implodido pela administração 
petista, diferentemente do pas-
sado. Então, os Correios, tendo 
em vista não fazer um trabalho 
daquele que nós poderíamos 
estar recebendo, pode entrar 
nesse radar da privatização”.

Em dezembro, o tentente-
-coronel da reserva e astro-

Presidente da República

em exercício,

general Hamilton Mourão.

França e Reino Unido não reconhecem mais

a legitimidade de Maduro.

Após a onda de reconheci-
mentos do autoproclamado 
presidente Juan Guaidó, Rússia 
e Turquia saíram em defesa do 
regime de Nicolás Maduro.

Os dois países são os prin-
cipais aliados do chavismo e 
prometeram investir na Vene-
zuela para ajudar a tirar o país 
da crise. Segundo o Ministério 
das Relações Exteriores russo, 
a autoproclamação de Guaidó, 
reconhecida pelos Estados Uni-
dos, pelo Canadá, pela maior 
parte da América Latina e pela 
União Europeia, é um “caminho 
rumo à ilegalidade e a um banho 
de sangue”.

“Os venezuelanos têm direito 
de determinar o próprio futuro. 
Uma interferência externa, 
ainda mais neste momento, é 
inaceitável”, diz uma nota da 
pasta. O presidente Vladimir 
Putin ainda telefonou para 
Maduro e garantiu que “apoia 
as legítimas autoridades da 

Eleito pela terceira vez con-
secutiva deputado federal pelo 
Psol do Rio de Janeiro, Jean 
Wyllys afi rmou na quinta-feira 
(24), em entrevista à Folha de 
S.Paulo, que abrirá mão do novo 
mandato e deixará o Brasil. 
Desde o assassinato da verea-
dora Marielle Franco, em março 
do ano passado, o parlamentar 
vive sob escolta policial. 

Com o aumento das ameaças 
de morte contra ele, Wyllys, 
que está fora do país de férias, 
revelou que não pretende vol-
tar, que se dedicará à carreira 
acadêmica e que abandonará 
a vida pública. Primeiro parla-

mentar assumidamente gay no 
Congresso Nacional, Wyllys se 
tornou um dos principais alvos 
de grupos conservadores nas 
redes sociais. 

Diversas fake news já foram 
divulgadas a seu respeito, e o 
deputado já venceu ao menos 
cinco processos por injúria, ca-
lúnia e difamação. Justifi cando 
a sua decisão, o parlamentar 
disse: “O [ex-presidente do 
Uruguai] Pepe Mujica, quando 
soube que eu estava ameaça-
do de morte, falou para mim: 
‘Rapaz, se cuide. Os mártires 
não são heróis’. E é isso: eu não 
quero me sacrifi car” (ANSA).

Jean Wyllys abre mão do novo mandato.
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Gabriela Korossy/Ag.Câmara

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), 
reconheceu a situação de 
emergência em 23 municípios 
dos estados do Amazonas, 
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo. Com a 
medida os entes já podem 
solicitar ajuda emergencial e 
recursos da União. A situação 
de emergência abrange sete 
cidades do Rio Grande do Sul 
atingidas pelas fortes chuvas 
que causaram danos físicos 
e econômicos na região: Ale-
grete, Quaraí e Rosário do Sul 
(chuvas intensas); Dom Pedri-
to e São Francisco de Assis (en-
xurradas); Gentil (Granizo); e 
Uruguaiana (Vendaval).

O ministro do MDR, Gustavo 
Canuto, anunciou o repasse de 
R$ 4,5 milhões para 18 cida-
des gaúchas que decretaram 
situação de emergência em 
função de danos causados por 
chuvas intensas no estado. 
Cada município receberá cer-
ca de R$ 250 mil. Na Bahia, 
os municípios atingidos pelas 
chuvas intensas foram Ilhéus, 

Governo federal reconhece situação de emergência

em 23 municípios.

Tânia Rêgo/ABr
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Pesquisas e Negociações
Ao lado do presidente do Ins-

tituto Novartis, James Bradner, o 
governador João Doria anunciou a 
possibilidade da empresa realizar 
ações de desenvolvimento de 
pesquisas em parceria com o Ins-
tituto Butantan e a USP. Também 
publicou um vídeo com Anderson 
Tanoto, do grupo indonésio Royal 
Golden Eagle, citando que a 
companhia pretende multiplicar 
os investimentos em São Paulo e 
gerar 7 mil novos empregados nos 
próximos 2 anos e meio.

Rússia, Turquia e China saem em 
defesa de Nicolás Maduro

“Todas as partes envolvidas 
devem permanecer racionais 
e equilibradas e buscar uma 
solução política, no âmbito da 
Constituição”, disse a porta-
-voz do Ministério das Relações 
Exteriores de Pequim, Hua 
Chunying.

Embora as instituições eu-
ropeias tenham demonstrado 
apoio a Guaidó, os países-
-membros ainda não se pro-
nunciaram individualmente 
de forma unânime. França e 
Reino Unido, por exemplo, não 
reconhecem mais a legitimida-
de de Maduro, porém a Itália 
preferiu ser mais diplomática.     
“Estamos próximos ao povo 
venezuelano e à coletividade 
italiana no país. Desejo um 
percurso democrático e que 
respeite a liberdade de expres-
são e a vontade popular”, disse 
o primeiro-ministro Giuseppe 
Conte, sem declarar apoio ex-
plícito a Guaidó (ANSA).

Venezuela”. Já o presidente 
da Turquia, Tayyip Erdogan, 
chamou Maduro de “irmão” e 
pediu para ele “resistir”. 

“Opomo-nos a qualquer ten-
tativa de golpe de Estado, sem 
distinções”, afi rmou, fazendo 
referência também ao movi-

mento que tentou derrubá-lo, 
em julho de 2016, e que levou 
a um recrudescimento do 
regime em Ancara.  A China, 
por sua vez, pediu para os Es-
tados Unidos não interferirem 
na situação venezuelana, mas 
manteve uma postura ambígua. 

Jean Wyllys desiste de 
mandato e deixa o Brasil

Governo decreta situação de 
emergência em 23 municípios

Jequié e Jucuruçu. O município 
de Mucuri atingido por erosão 
costeira e o de Remanso que 
sofre com a estiagem. Manaus 
foi enquadrada em outro tipo 
de desastre natural, por um 
incêndio. O município paulista 
de Tejupá foi enquadrado por 
colapso de edifi cações.

O longo período de estiagem 
também atinge a população de 
quatro municípios mineiros: 
Carbonita, Januária, Juramen-
to e Matias Cardoso. O mesmo 

fenômeno acontece em Am-
paro de São Francisco (CE). 
Já a seca severa afetou Itatira 
(CE), Carira (SE) e Tobias 
Barreto (SE). De acordo com 
o ministério, para receber au-
xílio da Defesa Civil Nacional, 
estados e municípios precisam 
obter o reconhecimento federal 
de situação de emergência ou 
calamidade pública. O reco-
nhecimento federal permite 
o acesso das cidades afetadas 
por desastres naturais (ABr).

Mourão descarta “por enquanto” 
privatização dos Correios

nauta Marcos Pontes, antes 
de assumir o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações, pasta à qual a 
emprresa é vinculada, disse que 
a privatização dos Correios não 
estava na pauta de discussão.

Ao participar da cerimônia na 
Universidade dos Correios, em 
Brasília, na quinta-feira (24), 
Mourão prestigiou a comemo-
ração dos 356 anos da empresa 
e o Dia do Carteiro (ABr).
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Os policiais estavam 

postados bem na 

curva. Dessa forma 

os motoristas e 

motociclistas não 

poderiam escapar da 

batida. 

Ou passavam ou eram 
parados pelos agentes 
de trânsito. Uma boa 

parte das motos fi scalizadas, 
os condutores não usavam o 
capacete e por isso não pode-
riam prosseguir. Teriam que ir 
buscar um ou pedir para que 
outra pessoa levasse o veículo 
para a casa. Mas há um jeitinho 
para essa situação. 

O guarda de trânsito expli-
cava que a multa por conduzir 
moto sem capacete era alta 
mas se fosse premiado com 
uma caixinha tudo poderia se 
resolver pela metade do preço. 
A maioria esmagadora pagava 
e continuava o trajeto sem o 
equipamento considerado de 
segurança no trânsito. 

A prática de corromper o 
agente do estado é tão comum 
que geralmente o condutor 
nem espera pelo pedido, vai 
logo pondo umas notas no 
meio dos documentos que 
entrega a autoridade. Afi nal 
é uma pequena corrupção 
que não se compara com as 
grandes negociatas fl agradas 
pela justiça. Uma coisinha sem 
importância considerando-se o 
valor da propina.

A empresa estatal de pe-
tróleo resolveu participar de 
um movimento de combate a 
corrupção nacional. Bancou 
uma campanha publicitária 
em todo o país. Ocupou es-
paço nas mídias tradicionais 
e sociais com apelos para que 
todos se mobilizassem contra 
a corrupção. 

Até mesmo nos postos de 
combustível implantados em 
todas as  auto estradas  foram 
espalhadas faixas com as 
mensagens da campanha de 
combate á corrupção. Isso não 
incomodou os políticos suspei-
tos de acumularem propina às 
custas dos impostos pagos pela 

população. 
Chama a atenção da campa-

nha anti corrupção ser bancada 
por uma empresa e não pelo 
governo. De certa de forma é 
uma demonstração que o Es-
tado não tem força sufi ciente 
para o combate de uma praga 
nacional, uma verdadeira 
endemia que se estende das 
camadas mais altas aos mais 
miseráveis.

O advento das mídias sociais 
puseram pilha na cidadania e 
graças a facilidade de fi lmar, 
gravar, compartilhar, muitas 
ações viralizaram e passaram 
de mão em mão. Aumentou a 
indignação daqueles que não 
compactuam com essas práti-
cas e sabem que elas correm 
a cidadania e a democracia. 
Mas há uma esperança no ar. 
A  denúncia dos policiais de 
trânsito corruptos foram mos-
tradas na internet. Estavam 
bem na entrada da cidade de 
Bangalore, na Índia. 

A petroleira Barhat assumiu 
o fi nanciamento da campanha 
anti corrupção alertando o 
público em geral contra os 
males dessa prática. Em um 
país com mais de um bilhão 
e 300  milhões de habitantes 
parece uma tarefa impossí-
vel e inglória. Mas a ética da  
cultura hindu está ao lado da 
cidadania. Os deuses não são 
corruptos e não perdoam os 
que a praticam. A raiz está na 
epopeia que conta o nascimen-
to mítico da Índia, o Ramayana. 

O herói Rama vence o com-
bate contra o diabo graças ao 
apoio do irmão, dos aliados 
macacos. A fi delidade de sua 
esposa Cita é um exemplo 
dignidade e de respeito às 
tradições. Até mesmo o inimigo 
derrotado na batalha fi nal, cai 
de pé, não usa subterfúgios 
nem golpes baixos para abater 
o herói. O exemplo do comba-
te à corrupção da Índia pode 
servir de exemplo para outros 
países. 

Mas será que a Petrobrás 
bancaria uma campanha como 
a sua sósia Barhat?

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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No texto, o Pontífi ce re-
força que “a rede é um 
recurso do nosso tempo: 

uma fonte de conhecimentos e 
relações outrora impensáveis”. 
No entanto, diversos especia-
listas “destacam também os 
riscos que ameaçam a busca 
e a partilha de informação 
autêntica à escala global”, 
principalmente em decorrência 
das “transformações impressas 
pela tecnologia às lógicas da 
produção, circulação e fruição 
dos conteúdos”. 

“Se é verdade que a internet 
constitui uma possibilidade 
extraordinária de acesso ao 
saber, verdade é também que 
se revelou como um dos locais 
mais expostos à desinformação 
e à distorção consciente e pi-
lotada dos fatos e relações in-
terpessoais, a ponto de muitas 
vezes cair no descrédito”, alerta 
Francisco. O líder da Igreja Ca-
tólica reconheceu que mesmo 
as redes sociais servindo para 
conectar melhor as pessoas, 
elas prestam-se também a “um 
uso manipulador dos dados pes-
soais, visando obter vantagens 
no plano político ou econômico, 
além de não respeitar as pesso-
as e seus direitos”.

“Entre os mais jovens, os 
dados revelam que um em 
cada quatro adolescentes está 
envolvido em episódios de 

“Entre os mais jovens, os dados revelam que um em cada quatro 

adolescentes está envolvido em episódios de

cyberbullying”, disse o Santo Padre.
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Papa alerta para ‘desinformação 
e distorção de fatos’ na web

Em mensagem por ocasião da Jornada Mundial das Comunicações Sociais, o papa Francisco alertou 
para a “desinformação” e a “distorção consciente dos fatos” compartilhados na internet

ser uma janela para o mundo, 
mas tornou-se uma vitrine para 
exibir o próprio narcisismo e 
fomentar o ódio.

Para ele, esta realidade 
“multifacetada” coloca várias 
questões éticas, sociais, jurí-
dicas, políticas, econômicas, e 
também desafi a a Igreja. “En-
quanto os governos buscam os 
meios regulatórios legais para 
salvar a visão original de uma 
rede livre, aberta e segura, to-
dos nós temos a possibilidade e 
a responsabilidade de favorecer 
seu uso positivo”. Segundo o 
argentino, a rede que todas as 
pessoas querem é a que não é 
feita para aprisionar, mas para 
libertar, para preservar uma 
comunhão de gente livre.

Por fi m, o Papa concluiu que a 
rede só será uma oportunidade 
se os cidadãos souberem viven-
ciar na prática as conexões fei-
tas através da tecnologia. Desta 
forma, é preciso passar do “like” 
ao “amém”. “Esta é a rede que 
queremos: uma rede feita não 
para capturar, mas para libertar, 
para preservar uma comunhão 
de pessoas livres. A própria 
Igreja é uma rede tecida pela 
Comunhão Eucarística, onde a 
união não se baseia nos ‘likes’, 
mas no ‘amém’ com que cada 
um adere ao Corpo de Cristo, 
acolhendo os outros”, fi nalizou 
(ANSA).

cyberbullying”, acrescenta o 
Santo Padre. Na mensagem 
pelo 53º Dia Mundial das Co-
municações, que será celebrado 
no dia 2 de junho, sob o tema 
“Somos membros uns dos ou-
tros. Das comunidades de redes 
sociais à comunidade humana”, 
Francisco recordou que “desde 
quando a internet está disponí-
vel, a Igreja sempre procurou 
promover o seu uso ao serviço 
do encontro entre as pessoas 
e a solidariedade entre todos”. 

Entretanto, no “cenário atual, 

salta aos olhos de todos como 
a comunidade de redes sociais 
não seja, automaticamente, 
sinônimo de comunidade”.

“Uma comunidade é mais for-
te, pois é mais coesa e solidária, 
animada por sentimentos de 
confi ança e persegue objetivos 
compartilhados”. Com isso, “a 
comunidade como uma rede 
solidária requer escuta mútua 
e diálogo, baseado no uso res-
ponsável da linguagem”. Jorge 
Bergoglio também destacou 
que as redes sociais deveriam 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Investimento automatizado em moedas digitais 
têm rendimento médio de 5,17% ao mês
@ O Atlas Quantum, maior fintech de criptomoedas da América 

Latina, alcançou 62,3% de rentabilidade para seus clientes 
no acumulado de 2018, superando o rendimento dos 12 meses de 
2017, que foi de 37,6%. O mês de novembro foi o que registrou 
maior taxa de rendimento, com 7,42%. Na média mensal, o Quan-
tum obteve 5,17% de rendimento ao mês. A aplicação realizada 
pela plataforma se diferencia das demais, já que o algoritmo 
proprietário realiza arbitragem de alta frequência, 24 horas por 
dia, ou seja, busca de forma automática nas bolsas mundiais 
a melhor oportunidade de compra com valores mais baixos e 
venda em lugares onde a moeda está mais valorizada. Em 2018, 
a plataforma garantiu um rendimento superior em comparação 
ao CDI e em relação ao Ibovespa, que na média mensal renderam 
respectivamente 0,53% e 1,25%.

Nova série desvenda Mitos e Verdades da 
Regulamentação dos Drones
@NQualquer pessoa pode voar com um drone? O espaço aéreo 

brasileiro é compartilhado com outras aeronaves? Alguns 
drones tentam voltar para o ponto "home" na China? Ainda existem 
muitos mitos que rondam o setor de drones. Para desvendar ques-
tões como estas acontece nessa sexta-feira (25/1) às 11h (hora de 
Brasília) o primeiro programa da série Drones – Regulamentação: 
Mitos e Verdades. Neste primeiro encontro o foco será como 
operar de forma legal os drones, obedecendo o que estabelecem 
os órgãos reguladores (ANATEL, DECEA, ANAC e Ministério da 
Defesa). O convidado especial será Carlos Galassi, sócio fundador 
da OCA Solutions e especialista em como usar drones de forma 
legal, que será entrevistado por Emerson Granemann, CEO da 
MundoGEO e idealizador da feira DroneShow.A inscrição para 
assistir ao vivo e tirar dúvidas é gratuita através deste link (https://
events.genndi.com/register/169105139238448981/d4a58d84c5).

Thiago Christof (*)

A afi rmação, feita em pesquisa pela con-
sultoria Gartner, é uma realidade no 
mercado nacional, e muitas organiza-

ções já estão se adequando à nova realidade 
da automação crescente do customer service.

A otimização não acontece sem um ótimo 
motivo: a explosão do uso de aplicativos de 
mensagens. Os usuários, que estão acostu-
mados a serem respondidos com agilidade 
via aplicativos simples e intuitivos, passaram 
a desejar ter contato com empresas com a 
mesma agilidade que trocam mensagens com 
seus amigos. Isso levou a Twilio Inc. a publicar 
uma constatação impressionante: 9 em cada 
10 pessoas já preferem entrar em contato com 
as marcas através de mensageria. Quando o 
assunto é agilidade, o consumidor espera cada 
vez mais que o atendimento aconteça de forma 
imediata, sem fi las, e nessas condições brilha 
a Inteligência Artifi cial (IA), capaz de realizar 
milhares de atendimentos simultâneos.

Padronizar, escalar e manter a qualidade 
nas grandes operações de atendimento é um 
processo caro e repleto de desafi os, como a 
alta rotatividade dos colaboradores. Também 
é desafi ador atender o cliente quando ele mais 
precisa que seja atendido. E isso pode ser logo 
cedinho, ou tarde da noite, muitas vezes fora 
do horário comercial, quando as posições de 
atendimento estão indisponíveis ou reduzidas. 
Mais uma vez, isso não é problema para uma 
assistente inteligente equipada com IA, que 
estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por 

O impacto da Inteligência Artifi cial no 
atendimento a clientes

tecnologias de automação. 
E a voz? Apesar da evolução rápida e cons-

tante das tecnologias de síntese de voz, o texto 
ainda leva vantagem. E isso acontece porque 
nós humanos temos uma rejeição natural à voz 
quando percebemos que ela é sintetizada, en-
quanto somos muito mais tolerantes a conversar 
por texto com um robô – isso, claro, quando o 
robô é capaz de responder de maneira assertiva 
aquilo que está sendo solicitado. Entretanto os 
avanços na área de voz são impressionantes e 
não é difícil apostar na possibilidade de muitas 
empresas brasileiras terem um canal automati-
zado de voz já em 2019. Depois disso, a próxima 
fronteira será a interface direta com o cérebro, 
algo que parece fi cção científi ca agora, mas que 
está a caminho nos laboratórios mais avançados 
de inovação tecnológica.

As inovações da IA não param por aí e es-
tão cada vez mais presentes no cotidiano e 
na economia – na logística de entregas, para 
evitar desperdícios e encontrar as rotas mais 
efi cientes, no setor automobilístico, em análises 
médicas ou mesmo nos smartphones pessoais – a 
IA deixou de ser uma promessa tecnológica para 
ser o componente principal que vai diferenciar 
e dar vantagens competitivas às empresas que 
estiverem mais dispostas a experimentá-la e 
a adotá-la no dia a dia de suas operações. E 
isso, claro, não poderia deixar de fora um dos 
maiores ativos de toda empresa de sucesso: o 
relacionamento com seus clientes.

(*) É Coordenador de desenvolvimento
e inovação da Wavy

semana, em todos os dias do ano – inclusive 
feriados.

A automação do atendimento é um caminho 
sem volta, mas é preciso entender o estágio 
que a tecnologia se encontra nos dias de hoje. 
A hype que acompanhou a chegada dos chat-
bots ao mercado brasileiro levou muita gente a 
pensar que bastaria plugar uma entidade de IA 
no seu SAC e tudo estaria resolvido. Mas hoje o 
mercado já está mais maduro e entende melhor 
como tirar proveito dessa tecnologia: automa-
tizando inicialmente aquilo que, geralmente, 
está consumindo a maior parte da operação 
de atendimento. Um exemplo é a emissão au-
tomática de segunda via de boleto: se 50% dos 
contatos com o SAC da empresa são referentes 
a boletos, por exemplo, é uma indicação clara 
que a automação pode começar por essa de-
manda específi ca – ao invés da tentativa de criar 
um chatbot que responda a tudo – resultando 
numa automação inicial mais efi ciente. Com a 
automatização do atendimento, as empresas já 
percebem também vantagens na área de dados, 
passando a ter acesso a métricas de todo o 
processo, como tempo médio de assistência 
ao consumidor, ou quais são os tópicos, dias e 
horários mais recorrentes.

A maior demanda hoje são pelas assistentes 
(ou chatbots) de texto, que vão se comunicar 
com os clientes pelo WhatsApp ou janelas 
de chat. Levar um negócio para dentro do 
WhatsApp tornou-se possível recentemente 
com o lançamento do WhatsApp Business 
API, que permite empresas terem uma conta 
oficial para falar com seus clientes e conectar 

Até 2020, a Inteligência Artifi cial será usada em grande escala pelas empresas que desejam otimizar o 
atendimento ao cliente

O Real Madrid superou o Manchester 
United, da Inglaterra, e voltou a ser o 
clube que mais faturou no futebol mundial 
na temporada passada, segundo um rela-
tório da Deloitte Football Money League 
divulgado na quinta-feira (24). O time 
madrilenho gerou 750,9 milhões de euros 
em receitas, sendo seguido no ranking pelo 
Barcelona (690,4 milhões) e Manchester 
United (666 milhões). Essa é a 12ª vez 
que o Real Madrid fi ca no topo da lista e 
a primeira desde a temporada 2014/15.

A 22ª edição do relatório da Deloitte 
Football Money League classifi ca os 20 

clubes que mais faturaram na temporada. 
Apesar de duas equipes do Campeonato 
Espanhol estarem entre os três primeiros, 
o top 10 é dominado pelos ingleses, com 
seis equipes. O primeiro clube italiano 
do ranking é a Juventus, que ocupa a 
11ª posição, com uma receita de 394,9 
milhões de euros. Essa é a primeira vez 
desde a temporada 2011/12 que a Velha 
Senhora não aparece entre os 10 primeiros 
colocados.

Ainda entre os italianos, atrás da Juven-
tus estão a Inter de Milão (280,8 milhões 
de euros) em 14º, Roma (250) na 15ª 

colocação e o Milan (207,7), que fi cou 
em 18º. Confi ra a lista

1 - Real Madrid - 750,9 milhões de euros; 
2 - Barcelona - 690,4; 3 - Manchester Uni-
ted - 666; 4 - Bayern de Munique - 629,2; 
5 - Manchester City - 568,4; 6 - PSG - 541,7; 
7 - Liverpool - 513,7; 8 - Chelsea - 505, 7; 
9 - Arsenal - 439,2; 10 - Tottenham - 428,3; 
11 - Juventus - 394,9; 12 - Borussia Dort-
mund - 317,2; 13 - Atlético de Madrid - 304,4; 
14 - Inter de Milão - 280,8; 15 - Roma - 250; 
16 - Schalke 04 - 243,8; 17 - Everton - 212,9; 
18 - Milan - 207,7; 19 - Newcastle - 201,5; 
20 - West Ham - 197,9 (ANSA).

Real Madrid é o clube que mais faturou
na temporada passada
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A cidade de São Paulo 

está completando 465 

anos. São, segundo 

dados do IBGE, cerca 

de 12,2 milhões de 

habitantes. A maior 

cidade do país

São Paulo tem, em seu 
bojo, o Brasil; tem um 
mundo em São Paulo. São 

Paulo é superlativa, tudo – ou 
quase tudo – assume um grau 
extraordinário.

Além dos milhões de habitan-
tes, a cidade abriga brasileiros 
de todos os estados que para 
cá vieram em busca de opor-
tunidades. Como, também, os 
incontáveis imigrantes, dos 
italianos que “vieram fazer a 
América” aos irmãos vene-
zuelanos fugindo da miséria e 
arbítrio em seu país. 

A cidade é, sociológica 
e antropologicamente, um 
microcosmos da sociedade 
brasileira. Tem, como o país, 
seus ritmos históricos desen-
contrados. Avançou espeta-
cularmente na economia, mas 
deixou para trás os tempos da 
educação, cultura, civilidade, 
política. Conjuga-se, neste es-
paço urbano, o ultramoderno 
com o arcaico. 

Há, na Avenida Paulista e 
Berrini, os traços da moderni-
dade global, cosmopolita, nos 
negócios, na velocidade, na 
riqueza abundante. Há, à guisa 
de exemplo, em regiões como o 
Brás e Bom Retiro, bolivianos 
e peruanos que trabalham em 
situação análoga à escravidão. 
Na distância de poucos quilô-
metros, temos o século XXI e 
o século XV.

São Paulo é superlativa 
na riqueza que produz e na 
miséria que se apresenta 
cotidianamente nas ruas. Há 
tempos, na Paulista, escutei 
ronco vigoroso do motor de 
uma Ferrari. A potência da-
quele motor estaria em algo 
próximo a 490 cavalos e, depois 
de acelerar, saiu queimando 
pneu em uma exibição de força 
e poder econômico. 

Minutos depois, um homem 
passou, pela mesma avenida, 
puxando uma carroça, com 
material para reciclar, duas 
crianças acomodadas no topo e 
um cachorro que o seguia. Ali, 

não havia 490 HP de potência, 
havia, apenas, 1 HP, no caso 
human e não horse. 

Nos dias que correm, poucos, 
aqui, em São Paulo, se arriscam 
a fl anar pela cidade. É ruim a 
locomoção pelas calçadas e 
são perigosas algumas regiões, 
especialmente à noite. Uma 
pena. Caminhar pela cidade e 
observar sua arquitetura, seus 
personagens, sua vida cotidia-
na é enriquecedor do ponto de 
vista histórico e sociológico. 

Infelizmente, essa cidade 
tem proporcionado prazeres 
e lazeres protegidos a uma 
pequena parcela de seus habi-
tantes, que moram nas regiões 
centrais, onde se localizam es-
tabelecimentos comerciais ou 
mesmo aparelhos públicos que 
poderiam ser melhor distribu-
ídos objetivando democratizar 
seu acesso.

Sou um morador de São 
Paulo desde de 2005, quando 
iniciei minha carreira docente. 
Sou um caipira – no melhor de 
suas tradições – apaixonado 
pela cidade. Tenho, como pou-
cos, o privilégio de morar pró-
ximo ao trabalho, frequentar 
bares, restaurantes, teatros, 
cinemas e livrarias somente 
caminhando e conversando 
muito. Contudo, gostaria de 
um dia poder vivenciar o que 
presenciei na Espanha e nos 
Estados Unidos. 

Em Salamanca, ao término 
de uma conferência que pro-
feri, fui a um restaurante de 
uns 600 anos. Lá, com outros 
professores, percebi os garis 
fazendo a varrição da rua. Ao 
fi nal, colocaram seus coletes 
nos carrinhos e entraram no 
restaurante, lavaram as mãos e 
beberam e comeram o mesmo 
que nós. Em Miami, tomava 
meu café em conhecida loja, 
quando um morador de rua 
se sentou ao meu lado, com 
seu jornal e copo de café, sem 
ser incomodado por ninguém.

Desejo um feliz aniversário 
para a São Paulo superlativa e 
que seja mais humana e menos 
desigual e violenta. E que todos 
cuidem da cidade, naquilo que 
puderem!

(*) -  Graduado em Ciências Sociais, 
Mestre e Doutor em Sociologia pela 

Unesp, é professor e pesquisador 
do Centro de Ciências Sociais 
e Aplicadas, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

Rodrigo Augusto Prando (*)

A - Boneca de Pano 
Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, no Centro de Convenções Frei 
Caneca, acontece a 19ª edição da Feira Patchwork Design, que reu-
ne 48 expositores oferecendo serviços e produtos, desde a matéria 
prima até artigos acabados para decoração, vestuário, acessórios, 
entre outros. Uma atração é a ação social “Boneca de Pano é Gente”. 
Organizada pela artesã Cris Lind, cria uma corrente de positividade 
convidando os visitantes da exposição a participarem das ofi cinas 
gratuitas para confecção de pulseiras com carinhas de bonecas sem 
cabelo. As pulseiras são acompanhadas de uma mensagem positiva e 
doadas para pacientes infantis internados em hospitais oncológicos. 
No mundo do artesanato do pano, onde o tecido é a matéria prima 
principal, as bonecas já tomaram um espaço signifi cativo. Saiba mais 
em: (www.bializ.com).

B - Habitações Inteligentes 
O Conselho de Administração da Planet Holding fechou um novo aumento 
de capital, consistindo em 34 milhões de euros de 193 acionistas, entre 
novos e antigos. Aconteceu após a primeira rodada de investimento de 
10 milhões de euros, realizada em 10 de setembro de 2018, com a che-
gada de novos acionistas endossando um ambicioso plano de expansão. 
O plano tem como objetivo acelerar a realização do projeto piloto da 
Smart City Laguna, em desenvolvimento no Ceará, com a construção 
de 6.500 unidades habitacionais na primeira cidade inteligente social do 
mundo, e lançar três novos projetos nos próximos meses e 5 projetos em 
outros países caracterizados por um grande défi cit habitacional acessível. 
Outras informações em: (www.planetsmartcity.com).

C - Projetos Inovadores
A Wayra, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e Telefônica, e a 
Liga Ventures, primeira aceleradora focada em conectar startups e 
grandes corporações, comunicam a última semana para as inscrições 
do Programa BNDES Garagem, iniciativa de apoio às startups que tem 
como objetivo estimular o empreendedorismo e desenvolver empresas 
inovadoras desde o estágio inicial até empresas mais desenvolvidas, 
para a geração de novos negócios. Empreendedores podem fazer parte 
do primeiro ciclo do programa, dividido em duas vertentes: um pro-
jeto focado em ideias e desenvolvimento de produto e uma outra que 
abordará negócios já em fase de tração, o BNDES Garagem Criação e 
o Aceleração. Inscrições encerram no próximo dia 27 no link: (https://
bndesgaragem.com.br/). 

D - Chás Gelados
Livres de açúcar e conservantes, os chás gelados da linha Libertea são 
ótimas opções para refrescar o seu verão. A bebida possui três sabores 
diferentes: Chá verde com Limão Siciliano e Alecrim, Chá Branco com 
Pêssego e Chá Branco com Lichia e Jasmin. Os produtos, que vem 
prontos para consumo, são vendidos em embalagens de 500ml e podem 
ser apreciados a qualquer hora do dia por quem deseja manter uma ali-
mentação saudável e equilibrada. A linha faz parte do extenso portfólio 
de produtos da Casa Madeira, empresa do Grupo Famiglia Valduga. Os 
chás gelados estão disponíveis em lojas especializadas e no e-commerce. 
Para mais informações acesse: (www.casamadeira.com.br).

E - IPVA no Celular
Para facilitar o controle e pagamento das despesas, o Itaú Unibanco dis-
ponibilizou uma nova funcionalidade do seu app mobile: o pagamento de 
IPVA,DPVAT e outras contas. O aplicativo conta com uma aba específi ca 
para pagamentos do Detran, no qual é possível cadastrar cada carro, moto 
ou outro veículo separadamente, e pagar o imposto na íntegra ou a parcela. 
O pagamento é realizado em poucos cliques, e o comprovante fi ca disponível 
para encaminhar por e-mail ou impressão – a funcionalidade está disponível, 
por enquanto, apenas para o estado de São Paulo. Em outubro, o banco 
ultrapassou o marco de mais de 10 milhões de correntistas Pessoa Física 
nos canais digitais, crescimento de 14% em relação a outubro de 2017.

F - Fórum Eventos
A Eventos Expo Editora anuncia a abertura de inscrições para o evento 
do setor mais esperado do ano – o Fórum Eventos. Nele estarão reu-
nidos os principais nomes do mercado, em uma experiência completa 
de aprendizado e evolução. Será nos dias 29 e 30 de abril, no Centro de 
Convenções Rebouças. O evento preconiza que “atualizar-se é antecipar-
-se. É prever tendências e se prevenir. É uma exigência no cenário em 
que mercados, relações, recursos e processos se transformam o tempo 
todo”. Vai reunir os principais nomes do mercado, que incluem gestores 
de eventos das mais expressivas empresas; dirigentes de entidades 
promotoras dos principais congressos e exposições; agências; hotéis e 
centros de convenções; fornecedores de serviços e de equipamentos e 
destinos. Para mais infomações: (www.forumeventos.net).

G - Internet Positiva
No dia 5 de fevereiro, Dia Mundial da Internet Segura (SID, Safer 
Internet Day, em inglês), o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.

br) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.
br), em conjunto com a SaferNet Brasil, promovem encontro para 
discutir o uso seguro, ético e responsável da rede. Representantes 
de empresas, da comunidade científi ca e tecnológica, do terceiro 
setor, do Governo e especialistas da área jurídica debaterão temas 
como a desinformação, a alfabetização mediática e a construção de 
uma Internet mais positiva, entre outros assuntos. O evento é aberto 
à participação de todos os interessados, que devem inscrever-se por 
meio do endereço: (http://www.safernet.org.br/site/sid2019/). As 
vagas são limitadas

H - 1 Milhão de Picapes
A Ford vendeu mais de 1,075 milhão de picapes Série F em 2018 e am-
pliou sua liderança mundial na categoria. A maior parte desse volume 
foi destinada ao mercado norte-americano, onde ela agora é a picape 
mais vendida há 42 anos e o veículo mais vendido há 37 anos. Para se ter 
uma ideia, se todos esses veículos fossem enfi leirados, um jato comercial 
levaria mais de oito horas voando a 800 km/h para percorrer seus 6.400 
km. E, durante esse tempo, a marca teria vendido quase 1.000 picapes 
a mais da Série F – uma a cada 29,3 segundos. Se a Ford Série F fosse 
um negócio próprio, teria uma receita próxima de US$ 50 bilhões, tendo 
como base o preço médio de US$ 46.700 da picape nos EUA. Ou seja, 
uma receita maior que empresas como Oracle (US$ 37 bi), American 
Express (US$ 35 bi) ou Best Buy (US$ 42 bi).

I - Loja 100% Digital
A TIM acaba de inaugurar sua primeira loja totalmente digital no Shopping 
Internacional de Guarulhos. O modelo traz interatividade com clientes 
ao oferecer degustação de produtos e serviços, além de mudanças no 
atendimento, na estrutura, no merchandising e no design, de acordo 
com o novo posicionamento da marca. Os clientes poderão experimentar 
serviços como o TIM music by Deezer, TIM Banca Virtual e o app de 
autoatendimento MEU TIM, que estará em um espaço exclusivo para 
que os consumidores entendam como agilizar suas demandas utilizando 
a solução. Dentre as demais inovações, está a degustação interativa em 
telas touch, o uso de tablets pelos consultores para efetuar vendas e a 
senha eletrônica (via SMS).

J - Maior do Mundo
A sede da Voith, no bairro do Jaraguá, recebeu a visita de Kai Furler, 
CEO da empresa alemã Koehler Paper Group. O executivo esteve no 
país para acompanhar a construção do maior cilindro monolúcido do 
mundo (com diâmetro de 7,3 metros e pesando 180 toneladas), que será 
levado para instalação na fábrica da Koehler, na cidade alemã de Kehl. O 
Koehler Paper Group é líder de mercado em diversos segmentos de papéis 
especiais, e utilizará a nova máquina de papel equipada com o cilindro
monolúcido para fabricar papéis para embalagens fl exíveis que visam 
à substituição de embalagens à base de petróleo por materiais à base 
de fi bras provenientes de fontes renováveis. O objetivo é substituir o 
plástico por papel sempre que possível.

A - Boneca de Pano 
Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, no Centro de Convenções Frei 

D - Chás Gelados
Livres de açúcar e conservantes, os chás gelados da linha Libertea são 

Lufthansa tem 
interesse na Alitalia

A companhia área alemã Luf-
thansa reafi rmou seu interesse em 
adquirir a Alitalia, mas destacou 
que não pretende entrar em uma 
sociedade com o governo italiano. 
“Da nossa parte, não há novidade 
sobre esse tema. De qualquer ma-
neira, desde outubro, já dissemos 
que não investiremos na Alitalia 
junto com o governo italiano ou 
em uma sociedade controlada pelo 
governo. Mas podemos imaginar 
uma parceria comercial”, infor-
mou a empresa alemã. 

“O mercado italiano é muito 
importante para nós e já expres-
samos há meses o nosso interesse 
em uma Alitalia reestruturada”. 
No último fi m de semana, uma 
delegação italiana viajou até 
Frankfurt para negociações com 
a Lufthansa, que enfrenta Delta e 
Air France-KLM na disputa pela 
companhia aérea mais importan-
te da Itália. Apesar da Lufthansa 
não ter apresentado uma oferta 
ofi cial no último prazo, 31 de ou-
tubro, a companhia alemã nunca 
foi descartada completamente da 
disputa (ANSA).

O emprego na indústria 
têxtil e de confecção encer-
rou o ano de 2018 com saldo 
negativo, de acordo com 
dados do Ministério do Tra-
balho. No entanto, apesar 
do expressivo fechamento 
de vagas no período, a Abit 
(Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confec-
ção) sinaliza a recuperação 
nos postos de trabalho do 
setor em 2019. 

Em dezembro, o saldo 
negativo ficou em 20.120 
vagas, resultado de 8.085 
contratações e 28.211 de-
missões. No acumulado do 
ano, o desempenho ficou ne-
gativo em 27.326 empregos, 
mesmo saldo identificado 
em 12 meses. Para o ano 
que se inicia, entretanto, a 
associação mantém um oti-
mismo moderado. Segundo 

Mais de 65% dos empresários estão otimistas com

o desempenho do País.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
informou que o governo brasileiro voltará a 
adotar o brasão da República nos passaportes, 
no lugar do símbolo do Mercosul. A mudança é 
uma das prioridades das propostas apresenta-
das pelo ministério das Relações Exteriores da 
gestão de Jair Bolsonaro. Segundo o Itamaraty, 
a decisão será uma forma de “fortalecer a 
identidade nacional e o amor à Pátria”. 

Atualmente, a capa do passaporte brasi-
leiro é ilustrada com estrelas do Cruzeiro 
do Sul e a inscrição “Passaporte Mercosul”. 
“Vai ser retirada do passaporte brasileiro 
aquela identifi cação do Mercosul e vamos 
retornar o brasão da República nesse do-
cumento. Ou seja, vamos ter no passaporte 
brasileiro o brasão da República brasileira”, 
explicou Onyx.

No entanto, de acordo com o ministro 
de Bolsonaro, os passaportes atuais po-
dem continuar sendo usados, mas serão 
alterados no momento da renovação. A 
estimativa de custo da medida não foi re-
velada. A decisão foi apresentada durante 
a divulgação das metas do novo governo 
para os 100 primeiros dias da gestão do 
presidente da República (ANSA).

O crescimento real (des-
contada a inflação) 
chegou a 4,74%, na 

comparação com 2017. É o 
maior resultado desde 2014, 
quando ficou em R$ 1,532 
trilhão (valor corrigido pela 
infl ação de dezembro de 2018). 
Segundo o chefe do Centro 
de Estudos Tributários da 
Receita, Claudemir Malaquias, 
o aumento da arrecadação 
ocorreu devido à retomada 
do crescimento econômico e 
do emprego. 

“Tivemos aumento de 2,82% 
na massa salarial. Aumentando 
o emprego, aumenta a renda 
para consumo”. Com o aumen-
to do consumo, aumenta tam-

Com o aumento do consumo, 

aumentou também a arrecadação.
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Arrecadação federal teve 
alta de 4,74% em 2018

A arrecadação das receitas federais somou R$ 1,457 trilhão, em 
2018, informou a Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Economia

bém a arrecadação, explicou 
Malaquias. As receitas admi-
nistradas pela Receita (como 
impostos e contribuições) che-
garam a R$ 1,398 trilhão, com 
aumento real de 3,41%. Em 
dezembro, a arrecadação total 
chegou a R$ 141,529 bilhões, 

com queda real de 1,03% em 
relação ao mesmo mês de 2017.

Segundo Malaquias, em de-
zembro de 2018, comparado 
ao mesmo período do ano 
anterior, houve redução da 
arrecadação com o Programa 
de Regularização Tributária. 

Isso porque em 2017, os 
contribuintes que aderiram 
ao programa, pagaram uma 
parcela de entrada, o que não 
ocorreu em 2018. Outro feito 
relacionado a dezembro, foi 
a redução da tributação do 
diesel. Em 2018, as desonera-
ções concedidas pelo governo 
levaram à renúncia fiscal de 
R$ 84,239 bilhões, acima do 
valor registrado em 2017 (R$ 
83,643 bilhões). Somente a 
desoneração da folha de pa-
gamentos chegou a R$ 11,992 
bilhões (ABr).

Setor têxtil e de confecção projeta 
recuperação de empregos em 2019

projeção, são esperadas a 
criação de 20 mil novas po-
sições, com crescimento da 
produção em 3,5%. 

A crença de melhora no 
ambiente econômico é sus-
tentada também por pesquisa 
exclusiva realizada pela Abit 
com seus empresários. O 
levantamento indicou que 
66,94% dos entrevistados 

estão otimistas com o de-
sempenho do País e 63,11% 
com suas próprias empresas. 
Contudo,  destacam a ne-
cessidade da realização de 
reformas, como a previden-
ciária (61,60%) e a tributária 
(67,20%). Segundo o bole-
tim Focus, a expectativa é de 
que o PIB brasileiro cresça 
2,53% em 2019 (AI/ABIT).

Exclusão do brasão do Mercosul no passaporte 
brasileiro entre as metas para os 100 dias
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O renascimento 
democrático
da Venezuela

Os acontecimentos na 

Venezuela trazem à 

tona diversas questões 

acerca do conceito de 

democracia, diferença 

entre legalidade e 

legitimidade, novo 

momento político 

nas Américas e a 

participação do governo 

Jair Bolsonaro no evento

Há que se observar que 
o fenômeno político em 
vias de concretização 

naquele país evidencia a im-
portância da ligação entre a 
vontade popular e a atuação 
das instituições para que um 
país seja, de fato democrático. 
Juan Guaidó, presidente da 
Assembleia Nacional e líder 
da oposição a Nicolás Maduro, 
atual chefe do Executivo ve-
nezuelano, autoproclamou-se 
presidente interino do país, 
fazendo juramento e prome-
tendo realizar um governo 
de transição até que novas 
eleições sejam realizadas. 

É importante notar que o 
futuro pleito é fundamental 
para banhar de legitimidade 
democrática o novo comando 
demandado pela popula-
ção, submetida há anos às 
restrições decorrentes da 
crise econômica e política 
experimentada pela Vene-
zuela. Sendo líder atual do 
Legislativo, reconhece-se que 
Guaidó apresenta certo grau 
de representatividade popular 
a ponto de liderar o processo 
de transição.

As últimas eleições vene-
zuelanas foram consideradas 
ilegítimas por diversos países 
e pela Organização dos Es-
tados Americanos (OEA). A 
mencionada falta de reconhe-
cimento internacional decorre 
de fatores como a perseguição 
à oposição (prisão de Leopoldo 
López, por exemplo) e denún-
cias de fraude. Tendo tomado 
posse no início de janeiro de 
2019, o mandato de Maduro 
encerra-se em 2025. É a con-
tinuidade do governo populista 
iniciado por Hugo Chávez em 
1999, eleito no ano anterior. 

O período mencionado, de 
cerca de 20 anos, materializa a 
crise do conceito de democra-
cia no mundo contemporâneo. 
No poder, Chávez passou a 
subverter a noção democrática 
a partir da modifi cação subs-
tancial de instituições como 
o Legislativo e o Judiciário, 

órgãos que foram coopta-
dos pelo Poder Executivo e 
transformaram a separação de 
poderes preconizada por Mon-
tesquieu em mero simulacro no 
território venezuelano. 

Como asseverado por Le-
vitsky e Ziblatt na obra ‘How 
democracies die’, “o retrocesso 
da democracia hoje começa 
nas urnas”. Os mesmos auto-
res, aliás, em outra excelente 
passagem, afi rmam que “os 
assassinos da democracia 
usam as próprias instituições 
da democracia - gradualmen-
te, sutilmente e até mesmo 
legalmente - para matá-la”. As 
eleições, se corretamente rea-
lizadas, representam apenas o 
aspecto formal da democracia, 
cuja substância é preenchida 
pelo respeito aos direitos fun-
damentais dos cidadãos. 

A discussão sobre o último 
pleito presidencial e a profun-
da crise social suportada pelos 
venezuelanos demonstram 
que a democracia há muito 
não existe verdadeiramente 
naquele país. A legalidade, 
que signifi ca o cumprimento 
das regras do sistema jurídi-
co, não pode ser sobreposta à 
legitimidade, entendida como 
o efetivo vínculo entre os re-
presentados e os respectivos 
representantes, sob pena de 
crise estrutural no sistema 
político. 

Nesse sentido, importante 
observar a alegação presente 
na obra Ruptura, de Manuel 
Castells, para quem “a força e 
a estabilidade das instituições 
dependem de sua vigência na 
mente das pessoas” (p. 12). 
No pensamento dos venezuela-
nos, um outro mundo é possível 
e desejável. O reconhecimento 
do governo interino de Guaidó 
pelos Estados Unidos, pela 
OEA e por diversos outros paí-
ses, entre os quais o Brasil, é de 
fundamental relevância para a 
tentativa de redemocratização 
da Venezuela. 

Para Bolsonaro, aliás, repre-
senta uma vitória importante 
da nova visão política esposada 
por seu governo, fortalecendo 
o papel do Brasil como líder 
regional e membro infl uente 
do Grupo de Lima. Há sensível 
simbolismo nesse evento polí-
tico na Venezuela: é o marco 
defi nitivo de que novos ventos 
sopram sobre as Américas. 

(*) - É advogado e professor de 
Direito na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e doutor em Direito pela 
Universidade de São Paulo.

Elton Duarte Batalha (*)

Juan Gerardo Guaidó Mar-
quez, principal nome da oposi-
ção da Venezuela, tem apenas 
35 anos e é desconhecido de 
muitos no exterior. Porém, 
como presidente da Assem-
bleia Nacional Constituinte, 
classifi cada plo governo Nico-
lás Maduro como ilegítima, o 
Parlamento virou a principal 
referência de força contrária 
a Maduro no país.

Casado, Guaidó tem uma 
fi lha de 9 anos e construiu 
sua carreira política a partir 
da liderança de movimen-
tos estudantis.  Ganhou 
destaque nos protestos de 
2007 e desde então passou 
a chamar a atenção dos 
políticos tradicionais do 
país. Disputou o governo de 
Vargas, região onde mora, e 
perdeu. Em 2010, foi eleito 
deputado, como suplente 
do parlamentar Bernardo 
Guerra. Em 2015, foi eleito 

Presidente da Assembleia Nacional Constituinte,

Juan Gerardo GuaidóMarquez.

Ele admitiu que teme um 
processo de transição 
não pacífico entre o 

presidente venezuelano, Nico-
lás Maduro, e o interino, Juan 
Guaidó. Segundo ele, o Brasil 
“está no limite” do que pode 
fazer em relação ao país vizinho. 
“A história tem mostrado que as 
ditaduras não passam o poder 
para a respectiva oposição de 
forma pacífi ca. Nós tememos as 
ações do governo ou melhor da 
ditadura do governo Maduro”, 
afi rmou Bolsonaro em Davos.

Para o presidente, o mesmo 
temor é compartilhado por 
outros países. “Obviamente há 
países fortes dispostos a outras 
conseqüências”, ressaltou. “O 
Brasil acompanha com muita 
atenção e nós estamos no 
limite do que podemos fazer 
para restabelecer a democracia 
naquele país”, acrescentou, ao 
afi rmar que a preocupação do 
Brasil é com a população vene-
zuelana. “Desde há muito nós 
falamos que o bem maior de um 
homem e uma mulher é a sua 
liberdade e que [para o] povo 
venezuelano, nós queremos 
restabelecer sua liberdade.”

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Colômbia, Iván Duque, fazem declaração conjunta 

sobre governo da Venezuela.

Palocci depõe em 
março no caso da 
compra dos caças 
suecos

O juiz Vallisney de Souza 
Oliveira, da 10ª Vara Federal 
em Brasília, marcou para 18 de 
março o depoimento do ex-mi-
nistro Antonio Palocci na ação 
penal em que o ex-presidente 
Lula é réu pela suposta par-
ticipação em irregularidades 
na compra de caças suecos 
Gripen pelo governo federal. O 
ex-ministro da Defesa Nelson 
Jobim será ouvido novamente 
pelo magistrado no mesmo dia.

Os depoimentos estavam pre-
vistos para ocorrer em novembro 
do ano passado, mas foram 
suspensos por determinação do 
desembargador Néviton Guedes, 
do TRF da 1ª Região, a pedido da 
defesa do ex-presidente. Jobim já 
foi ouvido no caso, em setembro 
do ano passado, quando disse 
que Lula não tinha envolvimento 
direto nas tratativas sobre a com-
pra dos caças. Em depoimento 
em outro processo, no entanto, 
Palocci, que assinou acordo de 
delação premiada com os inves-
tigadores da Operação Lava Jato, 
mencionou saber da atuação do 
ex-presidente na transação.

Avisado pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF) das declara-
ções de Palocci no outro pro-
cesso, o juiz Vallisney Oliveira 
convocou depoimento dele e, 
novamente, de Jobim, dessa vez 
na condição de testemunha do 
juízo. O magistrado disse ser ne-
cessário confrontar as versões 
contraditórias. A investigação 
do MPF apura a existência de 
um suposto esquema para favo-
recer a empresa Saab na venda 
de 36 caças ao Brasil (ABr).

As suspeitas envolvendo o 
senador Flávio Bolsonaro (PSL-
-RJ) está entre os temas que 
dominam as conversas ocorridas 
durante o Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, mas que 
tem sido evitado pelo governo 
brasileiro. O ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, afi rmou que as acusa-
ções sobre movimentações 
fi nanceiras atípicas nas contas 
do ex-assessor do fi lho de Jair 
Bolsonaro, Fabrício Queiroz, 
devem ser “tratadas no Brasil”.

Já o irmão de Flávio, Eduardo 
Bolsonaro, não quis se pronun-
ciar sobre o caso e ressaltou 
que “não perderá tempo com 
isso”. Ele considerou como 
“lixo” a notícia de que o senador 

Flávio Bolsonaro é assunto 

evitado no Fórum de Davos.
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Os números são alarmantes: 
mais de meio milhão de brasi-
leiros foram assassinados na 
última década. Os dados e as 
notícias sobre mortes violentas 
difundiram o medo entre os 
brasileiros, especialmente nas 
periferias das grandes cidades, 
cuja população vive como se 
estivesse em uma zona de 
guerra. Como consequência, a 
segurança pública foi um dos 
pontos centrais das eleições de 
2018. Os eleitores apostaram 
em quem prometeu soluções 
para a insegurança, elegendo 
um expressivo número de inte-
grantes do sistema Judiciário, 
policiais e militares para cargos 
no Executivo e no Legislativo.

Mais um sinal da relevância 
do tema, pesquisa da XP Inves-
timentos e do Ipespe, divulgada 
em janeiro, revelou que 58% 
da população consideram que 
as primeiras medidas do Con-
gresso este ano devem tratar 
da segurança pública (reformas 
econômicas foram citadas por 
33% e iniciativas relativas a 
valores e costumes, por 5% dos 
entrevistados).

O Congresso Nacional vem debatendo medidas 
que preveem penas mais duras, difi culdade de 
progressão de pena e reduções de benefícios 
para presos, como o regime semiaberto ou prisão 
domiciliar. Esse é o caso do projeto apresentado 
por uma comissão de juristas, encabeçada pelo 
ministro do STF Alexandre de Moraes, que pre-
vê penas mais duras para o crime organizado e 
para as milícias. A proposta está sendo analisada 
simultaneamente por deputados e senadores.

Juntamente com a possibilidade de prisão de 
consumidores de maconha, o endurecimento 
das penas, além de atender ao clamor popular 
por mais segurança, vem contribuindo para a 
crescente população carcerária. A Ong Human 
Rights Watch estimou que, no fi nal de 2018, o 
número de presos no Brasil já passava de 840 mil, 
terceiro maior do mundo, atrás apenas daqueles 
dos Estados Unidos e da China.

Porém, o sistema carcerário nacional só tem 
capacidade para abrigar a metade dos atuais 

detentos. São menos de 400 mil vagas disponí-
veis e, como consequência, a superlotação leva 
a situação insalubres e até desumanas. Em 
muitos casos, presos recorrem ao Judiciário 
e são postos em liberdade sob o argumento 
de que as prisões violam direitos humanos 
básicos. As rebeliões são frequentes, como 
as que marcaram o país nos primeiros dias 
de 2017 e de 2018, que deixaram centenas 
de mortos. 

A falta de controle da Administração Pública 
sobre os presídios também fi ca nítida no fato de 
facções controlarem a criminalidade, especial-
mente o tráfi co de drogas, nas grandes cidades. 
Celulares entram nos presídios e servem como 
meio de comunicação entre o comando do crime, 
dentro das prisões, e os membros de suas quadri-
lhas que matam, queimam ônibus, sequestram e 
roubam bancos. A onda de violência que assola 
o Ceará desde o início do ano é exemplo dessa 
realidade (Ag.Senado).

Bolsonaro teme transição de 
poder não pacífi ca na Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro afi rmou que o governo brasileiro acompanha com “muita atenção” os 
desdobramentos da crise na Venezuela

O Brasil foi um dos primei-
ros países na América Latina 
a reconhecer Juan Guaidó 
como presidente interino da 
Venezuela. Em sua conta no 
Twitter, Bolsonaro, postou 
mensagem de apoio a Guaidó.  
Ao lado de líderes estran-
geiros, o presidente reiterou 
a colaboração brasileira ao 
governo recém-declarado. 
“O Brasil apoiará política e 
economicamente o proces-

so de transição para que a 
democracia e a paz social 
voltem à Venezuela”, disse na 
rede social. O Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil 
também divulgou comunica-
do sobre o reconhecimento 
de Guaidó.

O governo dos Estados 
Unidos se manifestou reco-
nhecendo Guaidó como presi-
dente da Venezuela. A decisão 
foi reforçada pelo presidente, 

Donald Trump, e pelo vice-
-presidente, Mike Pence, no 
Twitter. O secretário-geral da 
OEA, Luis Almagro, também 
reconheceu Guaidó e felicitou 
o deputado pelo juramento. 
Para Brasil, o Grupo de Lima, 
que reúne 14 países, e a OEA, 
o mandato é ilegítimo e a 
Assembleia Nacional Consti-
tuinte deve assumir o poder 
com a incumbência de pro-
mover novas eleições (ABr).

Juan Guaidó é o principal nome 
da oposição na Venezuela

deputado federal. Também 
integrou o Parlamento Latino-
-Americano (Parlatino).

No ano passado, Guaidó as-
sumiu como presidente da As-
sembleia Nacional Constituinte 
e líder da maioria de oposição. 
Formado em ciências e enge-
nharia industrial, Guaidó fez 

duas pós-graduações antes de 
assumir como representante 
da Faculdade de Engenharia 
perante o Conselho Geral de 
Representantes Estudantis 
(Cogres), membro do Presi-
dente de Honra e do Programa 
de Liderança universitária 
(ABr).

Flávio Bolsonaro é assunto evitado 
em Davos

da vereadora Marielle Franco.
Houve um temor da delegação 

brasileira de que a primeira 
crise da nova gestão ofuscasse 
a estreia internacional de Jair 
Bolsonaro. O Coaf identifi cou 
48 depósitos de R$ 2 mil em 
dinheiro vivo nas contas de 
Flávio entre junho e julho de 
2017. O senador eleito diz que o 
montante é fruto da venda de um 
apartamento no Rio de Janeiro. 
Além disso, Queiroz, que foi seu 
assessor na Alerj, movimentou 
R$ 7 milhões em três anos, valor 
incompatível com seu salário. 
O motorista, que até hoje não 
explicou as transações ao Mi-
nistério Público, disse na TV 
que ganhou dinheiro vendendo 
carros (ANSA).

empregou a mãe e esposa do 
ex-capitão da PM, Adriano Ma-
galhães da Nóbrega, que teve a 
prisão decretada por suspeita 
de comandar a milícia no Rio 
de Janeiro e de integrar o “Es-
critório do Crime”, quadrilha 
que estaria envolvida na morte 

País tem superlotação e falta de controle dos presídios

Propostas no Senado 
novas leis para a 

segurança pública
Como resposta a suas pro-

messas de campanha eleitoral, 
o presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, editou 
decreto que fl exibiliza as exigên-
cias para aquisição de armas de 
fogo, em uma medida que aposta 
na defesa pessoal para garantir 
a segurança individual. Nesse 
sentido, quando voltar a se 
reunir, o Congresso encontrará 
diversas medidas que alteram o 
Estatuto do Desarmamento de 
forma a ampliar a liberação de 
posse e porte de armas.

Esse é apenas um dos aspec-
tos da segurança pública que 
já tem discussão acumulada 
no Congresso. Além do pacote 
de medidas aprovado em 2018, 
que inclui a criação do Sistema 
Único de Segurança Pública, 
os senadores já encontrarão a 
partir de fevereiro uma série de 
propostas em tramitação, além 
de dados reunidos por comis-
sões especiais, permanentes, 
CPIs e grupos de juristas que 
analisaram temas como o siste-
ma prisional e o Código Penal, 
cuja revisão geral já está em 
debate (Ag.Senado).

Proteção do patrimônio 
histórico e cultural

Projeto altera a Lei Rouanet para 
incentivar a proteção de museus, 
bibliotecas e arquivos brasileiros. A 
ideia é fazer com que mais pessoas 
físicas e jurídicas apliquem parcelas 
do imposto de renda no apoio direto 
a projetos culturais ou em contribui-
ções ao Fundo Nacional de Cultura, 
que já tem entre suas fi nalidades a 
preservação e a proteção do patri-
mônio cultural e histórico nacional.

O texto, do deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP), destina 20% 
do total das doações e patrocínios 
a produções culturais para o apoio 
ou o patrocínio de projetos de pro-
teção aprovados pelo Ministério da 
Cultura. Incluem-se aí a construção, 
a formação, a organização, a manu-
tenção, a ampliação e o equipamento 
de museus, bibliotecas e arquivos e 
ainda a conservação e a restauração 
de prédios, monumentos e espaços 
naturais tombados pelo poder pú-
blico. Alternativamente, esses 20% 
poderão ser destinados ao Fundo 
Nacional de Cultura, com o mesmo 
objetivo. Com o projeto, Carlos Sam-
paio espera evitar episódios como o 
incêndio do Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, ocorrido em setembro de 
2018. O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado pelas 
comissões de Cultura; de Finanças e 
Tributação;e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).



Na abertura do capital 
da colocação das ações 
e conceitos de valor 

imobiliário: 

 1) Qualifi cação da Compa-
nhia emissora institui-
ções e Contratuais para 
realizar a operação.

 2) Documentos necessá-
rios:

 • Copia da Ata da 
Assembléia Geral 
Extraordinária que 
autorize a operação.

 • Obrigações assumi-
das pelo Underwri-
ting, ou seja, se há 
garantia total ou ga-
rantia parcial.

 • Colocação das ações 
no Mercado Primário:

 – Quando as ações são 
colocadas pela primei-
ra vez no mercado, 
deve ser determinado 
o período fi xado pela 
empresa para as com-
pras das ações.

3) Tipos de Underwriting
 • Firme: - A Instituição 

Financeira subscreve a 
totalidade da emissão, 
a seu inteiro risco, para 
colocá-la no mercado. 

 • Melhor esforço: -  A 
Instituição Financei-

ra  assume apenas o 
compromisso de fazer 
o melhor esforço para 
colocar a emissão, no 
mercado dentro de 
determinado prazo.

 • Residual (stand by): -  A 
Instituição fi nanceira 
compromete-se a pro-
mover a colocação dos 
títulos durante certo 
prazo, fi ndo o qual ela 
subscreve a parcela não 
efetuada pelo público.

Não são valores 
Mobiliários:
 • Título da dívida pública 

Federal e Municipal
 • Títulos Cambiários de 

responsabilidade de 
instituições Financei-
ras, exceto debêntures 
quando emitidas.

Denominam-se primário 
aquele em que as ações são 
alocadas pela primeira vez, 
aos investidores.

Conceito de Valor Mobili-
ário: - Títulos emitidos por 
sociedades anônimas para 
colocação no Mercado, desti-
nado à captação de poupança 
do público investidor.

(*) - Direito Empresarial e Mercado 
de Capitais. 

Informações
no Contrato
de Underwriting

Leslie Amendolara (*)

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

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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A.LIFE ENTERTAINMENT GROUP S.A.
CNPJ/MF N°. 11.513.881/0001-60 NIRE 35.300.375.653

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Fevereiro de 2016
Data, Hora e Local: Em 02 de fevereiro de 2016, às 20 horas, na sede da Sociedade, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Augusta, 3000, 1° andar, Cerqueira César, CEP 01412-100. Mesa: Presidente, Gustavo Luiz de 
Araujo e Silva; Secretário, Alessandro Vitali de Avila. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações ordinárias
nominativas, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada em razão da 
presença de todos os acionistas, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976 ("LSA"). Ordem do Dia: (i) deliberar, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, sobre proposta para redução do capital 
social da Companhia, no valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), em razão do capital social ser
excessivo para consecução do objeto social da Companhia, com alteração do número de ações de emissão da Companhia
para 15.625.000 (quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias; (ii) em função da redução do capital social
acima, deliberar sobre a proposta de alteração da redação do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; (iii) Aprovar 
a delegação de competência à Diretoria para a prática dos atos administrativos decorrentes das deliberações da Assembleia
Geral ora convocada. (iv) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Após as discussões 
relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram sem quaisquer restrições: (i) 
aprovar a proposta para redução de capital social da Companhia, no valor de R$ 12.500.000,00 , (doze milhões e quinhentos
mil reais), em razão do capital social ser excessivo para consecuto do objeto social da Companhia, com emissão de 3.125.000 
(três milhões cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a ser depositadas em tesouraria, 
alterando do número de ações de emissão da Companhia para 15.625.000 (quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) 
ações ordinárias, e efetuando-se a devolução aos acionistas, do montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais), na proporção da respectiva participação societária detida por cada um dos acionistas no capital social da Companhia. 
Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) para R$ 12.500.000,00 
(doze milhões e quinhentos mil reais), representado por 15.625.000 (quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Nos termos do Artigo 174 da Lei 6.404/76 a redução de capital ora deliberada só 
se tomará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação desta ata; (ii) em função da redução de capital ora aprovada, aprovaram
a proposta de alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova 
redação; "Artigo 5°. O capital social é de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), dividido em 15.625.000 
(quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. A 
Companhia está autorizada a aumentar seu capital em até 20.000.000,00 (vinte milhões) de ações ordinárias ou preferenciais,
nominativas, sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão e da 
colocação das ações. Parágrafo Segundo. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro. A Companhia poderá emitir ações preferenciais nominativas, no montante de até 
50% (cinquenta por cento) do capital social. Parágrafo Quarto. As ações preferenciais não terão direito a voto, porém terão 
prioridade no recebimento de dividendo obrigatório, em cada exercício, em valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento)
do lucro ajustado na forma prevista neste estatuto. Parágrafo Quinto. Não obstante o disposto no Parágrafo Quarto acima, o
pagamento do dividendo obrigatório também terá prioridade em relação ao pagamento de quaisquer taxas de performance devidas 
a prestadores de serviços à Companhia." (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme texto anexo, o qual, 
independentemente da transcrição, passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo. (iv) Em decorrência das deliberações ora
aprovadas, a Assembleia Geral Extraordinária autoriza os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários 
à sua implementação. Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata 
desta Assembleia fosse lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1° da Lei n° 6.404/76, sendo facultado
o direito de apresentação de manifestações e protestos, que, após serem recebidos pela Mesa, ficarão arquivados na sede da
Companhia. Posteriormente, os acionistas analisaram os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram por unanimidade de 
votos: Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembléia, sendo lavrada presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos
presentes, foi assinada pelos Acionista pelo Presidente da Mesa e por mim Secretário da Mesa. Cópia Transcrita do Livro de
Atas de Assembléias Gerais. Confere com o original. Gustavo Luiz Araujo e Silva - Presidente da Mesa; Alessandro Vitali de
Avila - Secretário da Mesa; Acionistas: Alessandro Vitali de Avila; Rachid Sader; Pedro Henrique Cristoforo da 
Silveira; Gustavo Luiz de Araujo e Silva; Marcelo Kishimoto; Marcelo Brenha Ribeiro; Percy Augusto Moreira;
Fernando Taga; Eduardo Lopes Hargreaves; Daniel yuzo Shimada Kajiya; Frederic Robert Rosenberg; Tomas 
Domingues Truzzi; Fabricio Noronha Garcia; Flavio Pereira Araujo; Manoel Brenha Ribeiro; Antonio Domingos
Fasolari; Alexandre Nogueira; André Pacheco Kanigawa; Daniel Prianti; Thiago Augusto Melzer; Guy Leonardo 
Nesanovis Catlett; Roberto Kalil Issa Filho; Luiz Guilherme Cristoforo da Silveira; Frederico Massote Truzzi 
Alves; Andrea Maria Meirelles de Menezes; Carlo Rico Toluzzi; Ernesto Rodrigo Pinto; Patrick Schechtmann.

IN Parque Belém Klabin Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 10.430.560/0001-30 - NIRE 35.222.733.844

Ata de Reunião das Sócias realizada em 15/01/19
Aos 15/01/19, às 10:30, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Marcos Mariz de 
Oliveira Yunes - Secretário. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Socie-
dade, atualmente de R$ 1.000.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 590.000,00, 
sendo, portanto, uma redução de R$ 410.000,00, com o cancelamento de 41.000.000 quotas da Sociedade, e a restituição, 
às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor 
nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, 
sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, 
sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

IN Parque Belém Pacaembu Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 09.467.276/0001-59 - NIRE 35.222.045.883

Ata de Reunião das Sócias realizada em 15/01/19
Aos 15/01/19, às 10 hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Marcos Mariz de 
Oliveira Yunes - Presidente. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
atualmente de R$ 29.951.057,38, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, para R$ 24.900.000,00, sendo, 
portanto, uma redução de R$ 5.051.057,38, com o cancelamento de 505.105.738 quotas da Sociedade, e a restituição, 
às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor 
nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, 
sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, 
sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

IN Parque Belém Perdizes Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 17.203.798/0001-71 - NIRE 35.227.104.586

Ata de Reunião das Sócias realizada em 15/01/19
Aos 15/01/19, às 11hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Marcos Mariz de 
Oliveira Yunes - Secretário. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
atualmente de R$ 3.983.593,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 507.966,16, sendo, 
portanto, uma redução de R$ 3.475.626,84, com o cancelamento de 347.562.684 quotas da Sociedade, e a restituição, 
às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor 
nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, 
sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, 
sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

Olifant Holding Ltda.
CNPJ/MF nº 13.686.467/0001-89 – NIRE 35.225.045.76-1

Ata de Reunião de Sócios realizada em 15 de janeiro de 2019
Data, Hora e Local: 15/01/2019, às 10:00 horas, na sede da sociedade empresária limitada, na Rua Cunha Gago, nº 181, 
apartamento 181, Pinheiros, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada em face da presença de todos os sócios. Presença: 
Totalidade dos sócios, a saber: (i) Romero Venâncio Rodrigues Filho, RG nº 27.178.343-6 e CPF/MF nº 274.038.788-17; e 
(ii) Rosely Cristina Marques Cruz, RG nº 28.663.928-2 SSP/SP e CPF/MF nº 264.024.048-02. 4. Mesa: Presidente: Romero 
Venâncio Rodrigues Filho; Secretária: Rosely Cristina Marques Cruz. Ordem do Dia: redução parcial do capital social. 6. 
Deliberações: Aprovada, por unanimidade, nos termos dos artigos 1.082 inciso II e 1084 do Código Civil, a redução parcial 
do capital social da Sociedade em R$ 283.702,00, com o cancelamento de 283.702 quotas. Em função da redução, o capital 
social da Sociedade atualmente no valor de R$ 591.327,00, dividido em 591.327 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, 
passa para o valor de R$ 307.586,00, dividido em 307.586 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 7. Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. São Paulo, 15/01/2019. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031730-

34.2011.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo 
José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RIE SHIRAI 
HOSODA, japonesa, demais qualificações ignoradas, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de Associação dos 
Adquirentes de Lotes Em Aruã, tendo por objetivo a cobrança do valor de 
R$ 9.274,03. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 30 de agosto de 2018.     

MOORE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 14.434.613/0001-41  •  NIRE 35.300.481.402  •  Companhia Fechada

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2018
Data Horário e Local: 16/05/2018, às 14h00, na sede da Companhia. Presença e Convocação: Presença total dos acionistas votantes, represen-
tando 100% do capital social da Companhia. Mesa: Otávio Henrique Pacheco, Presidente, e Fernando Just de Sousa Val, Secretário. Ordem do Dia e 
Deliberações: (1) AGO: (a) Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017; (b) Os acionistas por unanimidade decidem pela retenção 
de todo o lucro e consequente não distribuição de dividendos obrigatórios; (c) Fora aprovada a renovação dos mandatos dos Diretores eleitos Otávio 
Henrique Pacheco e Carolina Hung Hsu, mediante assinatura de Termo de Posse, renovando-os por mais 3 anos; (d) Fora aprovado o orçamento de Capi-
tal da Companhia para o exercício social de 2018, no valor de R$3.979.276,00; (e) Cumpridos os requisitos do artigo 132 da LSA. (2) AGE: (f) Aprovada 
a mudança do endereço da sede social da companhia para a Rua do Paraiso, 148, 12º andar, Conjunto 122, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04103-000. (g) 
Foi aprovada, a proposta de aumento do capital social da Companhia, nas seguintes condições e termos: (i) Valor do Aumento do Capital Social: 
R$5.490.953,00, (ii) Número e espécie de ações a serem emitidas: 5.490.953 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal; (iii) 
Forma de Subscrição: O aumento de capital dar-se-á através de subscrição particular de ações; (iv) Preço de emissão por ação: R$1,00; (v) Direito 
de Preferência e Prazo para Exercício do Direito de Subscrição: Os Acionistas declinam integralmente ao direito de preferência exclusivamente 
em relação às ações que serão emitidas em referência à conversão de empréstimos em ações ordinárias tratados nesta AGE. (vi) Integralização: As 
ações subscritas deverão ser integralizadas totalmente pelo subscritor titular do respectivo crédito, os valores expressos em moeda estrangeira deverão 
ser convertidos para moeda corrente nacional mediante a realização de operações de câmbio, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil: 
(1) mediante a conversão de empréstimos em investimento, pelos respectivos detentores do crédito externo - principal e encargos - caracterizado 
por Convertible Loan Note emitidos no valor de principal de USD1.490.000; (2) o valor será convertido em reais com base na taxa Ptax referente ao 
dia da realização do câmbio, podendo surtir efeito sobre a quantidade de ações a serem emitidas sem a necessidade de realização de uma nova AGE, 
entretanto respeitado o valor de emissão de R$1,00 por ação. (vii) Benefícios/Dividendos: As ações a serem emitidas não farão jus ao recebimento 
de qualquer dividendo especial ou remuneração sobre o capital da Companhia, sendo em tudo idênticas às ações ordinárias da Companhia atualmente 
existentes. (viii) Justificativa do preço de emissão (R$1,00 por ação): O preço de emissão das ações foi estabelecido nos termos do artigo 170, 
§1º, inciso I, da Lei das S/As. Na escolha do critério retro mencionado, que reflete o justo valor da companhia, preponderou, ainda, o fato da liquidez 
pouco representativa das ações da Companhia e o seu baixo valor patrimonial, além de não refletirem o justo valor da companhia, o que acarretaria uma 
expressiva diluição da participação dos acionistas que não participarão da subscrição do aumento de capital. Ficou decidido, ainda, que por ocasião da 
AGE que homologa o aumento de capital ora aprovado, deverá ser dada nova redação ao “caput” do Artigo 2º do Estatuto, para refletir o novo capital 
social. Em face das deliberações acima tomadas, os acionistas autorizaram a administração da Companhia a realizar, desde já, todos os trâmites e 
atos que se fizerem necessários ou convenientes para dar seguimento, formalizar, comunicar e registrar as decisões aqui tomadas perante os órgãos e 
entidades competentes. (h) Aprovada por unanimidade a autorização para aumento de capital e emissão de novas ações da Companhia até o limite 
de R$15.000.000,00; (i) Exaurido o tema, foi aprovada por unanimidade a chamada de capital no valor de R$3.129.322,00, nas seguintes condições e 
termos: (i) Valor do Aumento do Capital Social: R$3.129.322,00, (ii) Número e espécie de ações a serem emitidas: 83.560 ações ordinárias 
nominativas, escriturais e sem valor nominal; (iii) Forma de Subscrição: O aumento de capital dar-se-á através de subscrição particular de ações; (iv) 
Preço de emissão por ação: R$37,45; (v) Prazo para Exercício do Direito de Subscrição e Direito de Preferência: Os Srs. Acionistas terão que 
subscrever integralmente o capital até 31/08/2018, não havendo a subscrição integral do capital, os demais acionistas terão o direito de preferência 
na subscrição das ações restantes, conforme o rito estabelecido no Estatuto Social da Companhia; (ix) Integralização: As ações subscritas deverão ser 
integralizadas totalmente pelo subscritor, em moeda corrente nacional; (x) Benefícios/Dividendos: As ações a serem emitidas não farão jus ao rece-
bimento de qualquer dividendo especial ou remuneração sobre o capital da Companhia, sendo em tudo idênticas às ações ordinárias da Companhia atu-
almente existentes. (xi) Justificativa do preço de emissão (R$37,45): O preço de emissão das ações foi estabelecido nos termos do artigo 170, §1º, 
inciso I, da Lei das S/As. Na escolha do critério retro mencionado, que reflete o justo valor da companhia, preponderou, ainda, a equivalência patrimonial 
repassada pelas investidas à companhia, não acarretando a diluição da participação dos acionistas que não participarem da subscrição do aumento de 
capital. (j) Exaurido o tema, foi aprovado por unanimidade a constituição do Conselho Consultivo, com remuneração base de R$3.000,00 por conselheiro 
para o 1º e 2º anos e de R$6.000,00 por conselheiro a partir do 3º ano; (k) Indicado pela Diretoria para compor a Conselho Consultivo o Dr. Luiz Freitas, 
após a realização de entrevista por teleconferência, fora aprovado por unanimidade a entrada do entrevistado na composição do Conselho Consultivo, 
bem como fora aprovada a renovação do contrato do Conselheiro Leonardo Guilherme Lourenço Moisés. Por último, e por orientação do Sr. Presidente, 
os presentes autorizaram a realização e confecção de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado. Encer-
ramento: Nada mais. São Paulo, 16/05/2018, Mesa: Otávio Henrique Pacheco - Diretor de Relações com Investidores e Financeiro; Fernando Just 
de Sousa Val - Diretor Jurídico. Acionistas: Otávio Henrique Pacheco; Patrick Eberhardt. Michel Eberhardt p.p. Patrick Eberhardt; Carolina 
Hung Hsu; Fernando Just de Sousa Val; Euclides Pardini. JUCESP nº 345.983/18-0 em 23/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MOORE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 14.434.613/0001-41  •  NIRE 35.300.481.402  •  Companhia Fechada

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2018
Data Horário e Local: 18/07/2018, às 14h00, na sede da Companhia. Presença e Convocação: Presença total dos acionistas votantes, represen-
tando 100% do capital social da Companhia. Mesa: Otávio Henrique Pacheco, Presidente, e Fernando Just de Sousa Val, Secretário. Ordem do Dia e 
Deliberações: (a) Aprovada por unanimidade a criação de ações preferenciais de Classe “A” que terão as preferencias e vantagens descritas no Anexo 
I da presente ata; (b) Aprovar o aumento do capital social da Companhia dos atuais R$1.068.000,00 para R$7.124.354,00, um aumento portanto 
de R$6.056.354,00, mediante a emissão de 6.056.354 novas ações, nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 4.361.271 novas ações ordinárias 
(Anexo II), e (b) 1.695.083 novas ações preferenciais de Classe “A” (Anexo III), com preço de emissão de R$1,00 por ação. Com a expressa renúncia dos 
acionistas aos direitos de preferencia na subscrição de novas ações. As ações de emissão da Companhia foram totalmente subscritas e integralizadas; 
(c) Aprovada a reforma do Estatuto Social, em decorrência das deliberações tomadas na AGE, realizada em 16/05/2018, bem como nesta AGE, além 
de outros ajustes aprovados, de forma que o Estatuto Social consolidado passará a ter a redação constante do Anexo à esta ata (Anexo IV). Por último, 
e por orientação do Sr. Presidente, os presentes autorizaram a realização e confecção de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à imple-
mentação do ora deliberado. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18/07/2018, Mesa: Otávio Henrique Pacheco - Diretor Presidente; Fernan-
do Just de Sousa Val - Diretor Jurídico. Acionistas: Otávio Henrique Pacheco; Patrick Eberhardt; Michel Eberhardt p.p. Patrick Eberhardt; 
Carolina Hung Hsu; Fernando Just de Sousa Val; Euclides Pardini; Moore Capital (Bermuda) Ltd; Gold Leaf Capital Finance LLC; Mon-
teiro Silva & Aguilar Investimentos e Participações Ltda. JUCESP nº 540.710/18-0 em 21/11/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74

AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração em reunião realizada, em 16 de janeiro de 
2019, deliberou a rerratifi cação da proposta de distribuição de remuneração aos Acionistas, aprovada na Reunião do 
Conselho de 28 de dezembro e publicada em 03 de janeiro de 2019, sobre a forma de Juros sobre Capital Próprio 
(“JCP”), o qual será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao segundo semestre do exercício de 
2018 e que será ratifi cada em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2019, de acordo com a Lei das S.A, 
conforme segue: 01 - Valor Retifi cado: Os juros sobre capital próprio serão pagos à razão de R$ 0,28 (vinte e oito 
centavos de reais) por ação (valor bruto). 02 - Imposto de Renda na Fonte: Haverá retenção de Imposto de Renda 
na Fonte à alíquota de 15% (quinze) por cento de acordo com o artigo 9º, da Lei nº 9.249/95 o que resultará no 
pagamento do valor líquido de R$ 0,238 (duzentos e trinta e oito milésimos de reais) (valor líquido). 03 - Época de 
Pagamento: O pagamento será efetuado até o dia 30 de abril de 2019. 04 - Forma de Pagamento: O acionista 
poderá optar, no endereço constante no item 05 deste aviso, por uma das seguintes formas: a - pagamento através de 
cheque, ou b - depósito em conta corrente bancária, mediante “DOC” eletrônico ou “TED”, conforme os respectivos 
valores. 05 - Local de Atendimento: Para exercício de seu direito ou obtenção de informações, os Senhores 
Acionistas poderão procurar o Setor de Relações com Investidores, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, 10º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo - fone (011) 3067-2245. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. Banco BMG S.A. - Marco 
Antonio Antunes – Diretor Executivo Geral - Flavio Pentagna Guimarães Neto – Diretor de Relações com Investidores

BANCO

Pado Cobranças S.A.
CNPJ/MF n° 09.252.451/0001-90 - NIRE: 35.300.348.494

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09/01/2019.
Data/Hora e Local: 09/01/2019, às 10hs, na sede da Sociedade, na cidade de São Paulo/SP, Rua Dr. Guilherme 
Bannitz, n° 126, 2o andar, conjunto 21, CV 155, CEP: 04532-060 Itaim Bibi. Mesa: Andréa Nora Felicitas Garde-
mann (Presidente) e José de Souza Júnior (Secretário). Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) reeleição da diretoria ao próximo triênio. Deliberações: aprovadas por unanimidade: (i) 
Foram reeleitos os seguintes membros da Diretoria: a Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, RG n° 25.760.832-
1 SSP/SP e CPF/MF n° 259.426.688-41, domiciliada na cidade de SP/SP, para o cargo de Diretora Presidente da 
Companhia, e o Sr. José de Souza Júnior, RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e CPF/MF n° 142.425.688-78, eleito para 
o cargo de Diretor sem designação específica, ambos domiciliados na cidade de SP/SP, com escritório comercial 
na Avenida Alcântara Machado, n° 906 e 910, Mooca, ambos com mandato vigente até a 09.01.2022. (ii) Auto-
rizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações 
aprovadas nesta assembleia. Declaração: Os diretores empossados declaram, para os devidos fim, nos termos 
do disposto no artigo 147, §1°, da Lei Federal n° 6.404/76, que não está incurso em nenhum crime que o impeça 
de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. SP, 09/01/2019. Andréa Nora Felicitas Gardemann. (Presidente) e José de 
Souza Júnior (Secretário). Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora, representada por Andréa 
Nora Felicitas Gardemann. JUCESP n° 46.933/19-0 em 21/01/2019, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

RETIFICAÇÃO
Nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017 publicadas neste jornal em 28/04/2018,
no Relatório dos Auditores Independentes, não constou, à partir da data "São Paulo, 25
de abril de 2018", o que segue: Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur
Corretora de Câmbio Ltda. (atual denominação da Sagitur Viagens Turismo Empreend.
Particip. Ltda.). São Paulo/SP.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      20.489
Disponibilidades    9.774
Aplicações Interfinanc. Liquidez       1.500

Aplicações no mercado aberto     1.500
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.274

Carteira Própria    3.339
Vinculados à Prestação de Garantias      421
Vinculados ao Banco Central    514

Outros Créditos        4.936
Carteira de Câmbio    3.821
Rendas a Receber     164
Negociação e Intermed. de Valores    23
Diversos    953
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (25)

Outros Valores e Bens               5
Despesas Antecipadas     5

PERMANENTE        1.100
Imobilizado de Uso           429

Outras Imobilizações de Uso    1.153
(Depreciações Acumuladas)     (724)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            671
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (223)

TOTAL DO ATIVO      21.589

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      14.787
Relações Interdependências        2.532

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.532
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      12.255

Carteira de Câmbio    6.980
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.023
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     4.123

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.802
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      127
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    271
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             71

Receitas Operacionais     16.363
(Despesas Operacionais)     (16.300)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    10
(Contribuição Social)    (2)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     21.589

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Dezembro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Dalton Morishita (*)

A economia crescendo au-
menta também o número 
de vagas. É um ciclo 

virtuoso para os profi ssionais 
que estiverem preparados e 
desejam alavancar a carreira 
nos próximos meses. Nesse 
sentido, manter o networking 
ativo é indispensável para apro-
veitar as oportunidades que irão 
surgir ao longo do ano. Para os 
profi ssionais que ainda não en-
tenderam a importância de dar 
atenção à rede de contatos, se-
parei sete dicas em um passo a 
passo para fazer do networking, 
não só uma resolução de ano 
novo, como algo que tem tudo 
para ser reaquecido em 2019:
 1) Entenda seu objetivo 

- Tudo começa com um 
plano de carreira, ou 
se preferir, um objeti-
vo profi ssional. Quando 
você sabe onde quer 
chegar, fi ca muito mais 
fácil enxergar a trilha 
a ser percorrida. Fica 
mais simples encontrar 
contatos e conexões que 
façam sentido para o seu 
objetivo. O seu propósito 
irá te manter focado, 
além de ser um norteador 
das suas ações. 

 2) Mantenha seu perfi l 

atualizado -  A tecnolo-
gia aproxima as pessoas. 
Se antes da revolução 
digital era preciso estar fi -
sicamente presente para 
conhecer pessoas novas, 
hoje você está à distância 
de um click de qualquer 
pessoa do mundo. Utilize 
essa ferramenta como 
uma aliada. Manter o 
perfi l profi ssional atuali-
zado e ativo é uma forma 
de se conectar com no-
vos contatos, manter-se 
próximo de pessoas que 
você já conhece, além de 
continuar se informando 
e atualizado sobre sua 
área de atuação. 

  Estar ativo é mais do que 
deixar seu currículo em 
dia, mas também curtir e 
comentar as postagens, 
participar ativamente 
de debates relevantes 

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. n° 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Aos 8/10/2018, às 9:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo;
Secretário: Sr. Marcelo Luís Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, (a) aprovou a destituição do Sr. Roberto Martin de Souza Rubim, RG n° 18.367.626 SSP/SP, CPF sob o n° 114.270.988-40, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP com escritório comercial nesse mesmo município, do cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia; (b) aprovou a eleição do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município,  para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (c) consignou que, em razão das referidas destituição e eleição, 
passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Alessandro Deodato e 
Baptiste Paul Bernard Touchard, sendo os Srs. Adriano Carlos Vieira Romano, Emmanuel Pelege e Adriano Comparoni Rola os membros suplentes 
do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se todos os mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração
da Companhia - até o dia 31/03/2021; e (d) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de extrato. Formalizadas
tais declarações, o membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia ora eleito tomou posse no seu respectivo cargo, conforme o anexo
Termo de Posse (Anexo A). Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel
Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; 
BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 46.876/19-4 em 21/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Networking: sete dicas de como 
esquentar sua rede de contatos

O mercado começa a dar sinais de recuperação econômica e as movimentações feitas pelo novo 
Ministro da Fazenda atraiu a atenção dos investidores externos para o país

e se manter interessante 
durante um bate papo. E 
quando surgir uma opor-
tunidade, peça conselhos 
e não favores.

 6) Cultive o mindset do 

networking - Isso signi-
fi ca mais do que manter 
os radares atentos a qual-
quer oportunidade para 
uma troca de cartões. 
Crie o hábito de apresen-
tar as pessoas umas para 
as outras. Seja uma ponte 
de contato e o conector 
que gera novos negócios e 
oportunidades. A chance 
de você ser lembrado por 
isso é muito grande e, 
nada melhor para o seu 
marketing pessoal do que 
ser reconhecido como um 
fomentador de negócios.

 7) Faça do networking 

um novo hábito desse 

ano novo - Por mais 
que você conheça a im-
portância de esquentar 
a rede, quando você faz 
disso uma meta para o 
ano, fi ca muito mais fácil 
manter-se regrado nessa 
atividade, fazendo dela 
um hábito. Toda meta 
precisa de planejamento, 
indicadores e mensura-
ção de resultados.  Uma 
dica é se comprometer a 
um encontro de relacio-
namento pessoalmente a 
cada semana, 15 dias ou 
então uma vez por mês. 

Nesse sentido, a manutenção 
do seu perfi l online, também 
pode receber uma meta. Plante 
sementes primeiro, acompanhe 
os resultados a longo prazo e 
tenha como indicador o seu 
comprometimento com a rea-
lização e cumprimento dessas 
tarefas. Tão importante quanto 
a reação do mercado econômico 
para o surgimento de novas 
oportunidades é a capacidade 
do profi ssional em criar suas 
próprias chances de sucesso. 

Não desperdice as suas. 
Vamos lá? 

(*) - Graduado em administração de 
empresas com especialização
em Business, pela Australian 
Professional Skills Institute,

é headhunter na Trend Recruitment
(www.trendrecruitment.com).

pra você e seu setor, 
produzir conteúdo, criar 
conexões, entre outras 
tantas possibilidades.

 3) Aqueça a rede de den-

tro para fora - Comece 
contatando as pessoas 
próximas a você, expon-
do para elas o seu inte-
resse profi ssional e o seu 
objetivo com o contato. A 
primeira camada da rede 
é composta por amigos, 
familiares, colegas, pes-
soas com quem você já 
trabalhou no passado. 
Eles precisam saber das 
suas movimentações uma 
vez que são essas pessoas 
que irão pulverizar seu 
nome por aí, a sua primei-
ra camada também são as 
pessoas mais dispostas a 
te ajudar sem interesse. 

  Sua segunda camada são 
as conexões mais impes-
soais, aquelas com quem 
você tem interesses em 
comum. Essas conexões 
serão ativadas por meio 
desses entusiasmos que 
são compartilhados. Um 
café, um almoço, um 
happy hour irão sempre 
estar em torno desses 
interesses e a conversa 
sobre a carreira surgirá 
naturalmente.

 4) Descubra maneiras 

não óbvias - Todo mun-
do sabe do networking 
que acontece entre cole-
gas de trabalho, clientes, 
parceiros de negócios, 
colegas de faculdade e 

pós-graduação, mas pou-
cas pessoas percebem 
que existem outras for-
mas de aumentar a rede 
falando sobre assuntos 
que não estão ligados 
à carreira. Conecte-se 
com pessoas que tem os 
mesmos interesses que 
você, mesmo que não 
seja o mesmo interesse 
profi ssional. 

  Os relacionamentos se 
constroem por meio da 
empatia, encontrando 
pessoas com as mesmas 
afi nidades, é uma porta 
de entrada para iniciar 
uma conversa e assim 
manter-se em evidência. 
Eventos, grupos de prá-
tica esportiva, hobbies, 
cursos de música são al-
gumas opções. Acredite, 
até um passeio no parque 
com seu cachorro pode 
virar uma troca profi s-
sional. 

 5) Peça conselhos e não 

favores - Antes de ir 
para um encontro de ne-
tworking pensando em se 
benefi ciar dessa relação, 
tenha algo a oferecer, nem 
que seja novidades sobre 
a área que você atua ou 
informações sobre o mer-
cado. Para isso, você pre-
cisa manter-se muito bem 
informado. Você precisa 
ser capaz de conversar 
sobre o que as empresas 
estão fazendo. Esses 
assuntos serão gatilhos 
para iniciar uma conversa 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 28 de Janeiro de 2019. Dia de São Tomáz de Aqui-
no e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Dia do 

Comércio Exterior e Dia dos Portuários. Hoje aniversaria a 
atriz Maitê Proença que faz 61 anos, o ator Marcello Antony que 
nasceu em 1965, o cantor Nick Carter que completa 39 anos e a 
cantora Sandy que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é sempre correto e principalmente 
ordeiro. Não costuma adiar as coisas e é muito franco na sua forma de 
se expressar. Muitas vezes é daquelas pessoas das quais se diz que têm 
“boa mão”, e pode ser muito bem-sucedido em tudo que plantar na 
vida. É freqüentemente muito hábil para perceber os problemas íntimos 
dos outros. Aconselha-se discrição devido ao seu caráter intrépido. 
O lado negativo prejudica os vegetais, causa as doenças e as pestes.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica pressá-
gios. De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela 
representa desespero e sofrimento. A carne signifi ca 
fortuna e prazer dos sentidos. Não come-la é aviso 
de pobreza e falta de dinheiro. Números de sorte: 
16, 68, 70, 90 e 96.

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

Esta segunda é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua plena em Escorpião fi ca fora de curso as 20h40 até ingressar 
em Sagitário na terça-feira. Durante todo o dia teremos bom humor e disposição para enfrentar os obstáculos, nos 
livramos com maior facilidade de preocupações e sentimentos pesados. Agora é hora de sair da rotina, de apostar 
no grande, de ousar. Isto trará melhores resultados do que se deter em tarefas comuns ou pequenas. Devemos usar 
o positivismo até a Lua entrar no signo de Sagitário, para enfrentar os desafi os do trabalho ou dos estudos. Tudo 
o que nos leve a uma ampliação e um crescimento profi ssional, estará favorecido. As viagens a trabalho, também.  
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Aumenta o interesse pelo trabalho e 
por atividade que realize com gosto 
e boa vontade. Evite a precipitação, 
sabendo agir irá melhorar os seus 
ganhos materiais. No amor bom 
humor e disposição para enfrentar 
os obstáculos, livrando-se com maior 
facilidade dos sentimentos pesados. 
95/895 – Cinza.

Mantenha a calma ao lidar com si-
tuação difícil. Esta Lua entra na fase 
minguante é efi ciência e determina-
ção, bom para rever hábitos, começar 
exercícios físicos e até emagrecer. No 
entanto querer demais pode acabar 
provocando situação de rompimento 
em relacionamentos. 23/423 – Azul.

Agora é hora de sair da rotina, de 
apostar no grande, de ousar. Isto 
trará melhores resultados do que 
se deter em tarefas comuns ou pe-
quenas. Crises devem ser superadas 
com coragem e a cabeça erguida, 
encarando de forma adulta qual-
quer coisa que esteja perturbando. 
70/270 – Verde.

Deve neste momento acreditar 
naquilo que deseja conquistar com 
a Lua em Sagitário durante toda a 
segunda.  Evite entrar em atrito, 
devido ao perigo de perder a posição 
que ocupa. A confi ança demasiada 
pode ser perigosa a noite, procure 
encerrar, mas não começar nada. 
29/129 – Marrom.

Precisa evitar impor situações novas 
e inesperadas que não irão agradar. 
Erros na avaliação trarão arrependi-
mento mais tarde, pense bem antes 
de agir. A atração pela folia e pela 
irreverência muda ânimo e molda os 
seus atos neste começo de semana. 
44/344 – Vermelho.

Tudo o que nos leve a uma ampliação 
e um crescimento profi ssional, esta-
rá favorecido. Muita habilidade no 
trato com as pessoas poderá ajudar 
a manter bons relacionamentos. 
Tome cuidado com as palavras, não 
exagere nas críticas. 19/819 – Verde.

O sentimento sério torna a segunda 
boa para empenhar a palavra e assu-
mir compromissos. Muita afetividade 
no relacionamento amoroso garante 
bons momentos nas relações sexuais. 
O Sol o aproxima da família e daque-
les dos quais descende, do ambiente 
familiar. 26/926 – Cinza.

A lua fi ca fora de curso as 20h40 
desta segunda-feira. Durante todo 
o dia teremos bom humor e dispo-
sição para enfrentar os obstáculos, 
nos livramos com maior facilidade 
de preocupações e sentimentos 
pesados. É preciso cuidado com a 
confi ança demasiada.  54/354 – Lilás. 

Com a Lua no signo de Escorpião 
mantenha a calma diante de im-
previstos. Difi culdade nas relações 
sociais ou na intimidade com a pes-
soa amada será superada. Um novo 
ciclo de vida começa para melhorar 
a situação fi nanceira com o Sol em 
Aquário. 38/338 – Verde.

O Sol transitando em direção ao ter-
ceiro decanato do seu signo acentua 
o seu interesse pela vida, pela relação 
sexual e pela realização fi nanceira. 
Espere passar o aniversário para 
agir, apenas prepare tudo. Até lá 
será melhor manter a rotina e não 
cometer excessos. 42/842 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo modo pensar, levando a certo 
desequilíbrio nas relações pessoais 
e sexuais. Cuidado a precipitação 
nas conclusões, o que pode acar-
retar prejuízos e arrependimento. 
Aproxime-se de pessoas objetivas, 
que lhe ajudem com conselhos úteis. 
20/120 – Cinza. 

A semana começa com boa esta-
bilidade, dando maior segurança, 
tranquilidade e harmonia em seu 
lar. Certas dúvidas provocam per-
turbações, mas tudo será superado 
facilmente depois se prestar atenção 
ao geral e ao que é mesmo impor-
tante. 66/366 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para criança comer bem: Coloque na mesa onde 
seus fi lhos costumam comer uma fl or qualquer dentro 
de um copo com água. À noite, retire a fl or e deixe 
esse copo perto da cama ou do berço da criança. 
No dia seguinte, coloque o copo com uma outra fl or 
novamente na mesa. Por duas semanas seguidas, 
troque diariamente a fl or, jogando a antiga no lixo e 
substitua a água do copo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Vilões
comuns

de filmes
de terror

Esposa 
de Otelo

(Lit.)

Estrada
que ligava 

China e
Espanha

Diz-se do 
projeto em
sua fase
inicial

(?)
Fontaine,
fabulista
francês

Divisão  
do tempo
geológico

Amplitude
Modulada

(sigla)

Criatura
como

Malévola
(Cin.)

Índice de
riqueza de
um país
(sigla)

(?) cáusti-
ca, subs-

tância
corrosiva

Albert
Einstein,

físico
alemão

Ian
McShane,

ator
britânico

País afri-
cano cuja
capital é
Freetown

Espetáculo 
encenado em palcos
"Quem canta seus (?)

espanta" (dito)

O primei-
ro presi-

dente
boliviano
de origem
indígena

(?) de Bar-
ros, poeta

Poder con-
servado pe-
los deuses
pela inges-
tão da am-
brosia (Mit.)
Maior ave
do Brasil

Base 
do rum

Ben Stiller,
ator 

Queijo 
de dietas
Intenção

criminosa

Campo de
cerais

O maior é
o Pacífico

Edifício
(abrev.)
Angus-
tiados

Taça para
licores

Plural de
modéstia

(?) hora:
sempre
Rival do

CRB (fut.)
Na com-

panhia de
Excelente;
magnífica

Minha e
delas

Elemento 
decorativo

André (?),
tenista
Líquido
hepático

(?) corredio: laçada

Espaço destinado ao
piloto e ao copiloto
no avião comercial

Sentar, 
em inglês

Adicionar,
em inglês

Linha
(abrev.)

ZPC
RUDIMENTAR

MELAÇOBO
BSLASIT

VIDAETERNA
SESEARAED
EMATFADA

EVOMORALES
ANCALICE
MANOELTODA

PSACOM
PIBNOSSAS

RICOTANO
DOLOIMADD

SERRALEOA

3/add — sit. 6/manoel — melaço. 7/aflitos. 9/serra leoa. 10/vida eterna.

INICÍO A COLUNA comentando o inferno astral vívido pela 
Rede Bandeirantes de Televisão desde a sua fundação, há 52 anos. 
Há dívidas demais e dinheiro de menos, com uma programação 
inconstante que tira a emissora de disputar melhores posições na 
preferência dos telespectadores.

UM OUTRO DETALHE, que também destaca de um modo geral 
os problemas enfrentados pelos seus executivos, são alguns vacilos, 
como a desconsideração da emissora por seus próprios produtos e 
marcas. Para se ter uma ideia, ‘Boa Noite Brasil’ foi o nome de um 
programa de variedades que a emissora perdeu.

NA ÉPOCA, INÍCIO DOS ANOS 80 O PROGRAMA ERA 

COMANDADO PELO LENDÁRIO FLÁVIO CAVALCANTI, 
falecido em 1986. Essa mesma atração teve a sua segunda fase 
entre 2003 e 2007, com Gilberto Barros. Essa valiosa marca não 
pertence mais a Band e se quiser usá-la de novo, terá que pagar 
ao seu proprietário.

A BAND SIMPLESMENTE ABANDONOU A GRIFE nos 
organismos competentes e por isso foi perdendo suas marcas, não 
indo atrás da renovação. Com uma queda fi nanceira jamais vista 
nas suas publicidades, pela inconstante troca de programação, a 
emissora perdeu 70% dos seus telespectadores.

A DEMISSÃO DO ATOR JOSÉ MAYER, DA GLOBO, POR 

“ASSÉDIO SEXUAL” á uma funcionária da emissora, publicada 
com exclusividade pela coluna, pode render um processo contra 
a emissora. Após décadas na emissora, considerado um dos galãs 
principal nas novelas, sua demissão vem causando muita polêmica 
pela forma como foi feita .

COMENTA-SE NA BOCA DA MAQUIAGEM a hipótese de 
Mayer entrar com um processo contra, fazendo o mesmo que a 
atriz Carolina Ferraz e outros artistas que entraram com uma ação 
contra a emissora após o desligamento. A Globo não se pronúncia 
a respeito, mas seus executivos sabem que isso pode acontecer.

O CANTOR NEGO DO BOREL viu seu nome mais uma vez 
envolvido em uma grande polêmica, após fazer um comentário contra 
Luisa Marilac. A situação fi cou ainda pior quando o cantor fez uma 
participação no show da cantora Anitta, no último domingo. Ficou 
apenas três minutos no palco e saiu vaiado aos gritos de “fora”. Em 
sua rede social, ele pediu desculpas pelo comentário.

O ÂNCORA BORIS CASOY DETONOU A GLOBO ao ser 
criticado por ela em decorrência das perguntas que fez ao senador 
eleito Flávio Bolsonaro (PSL-SP), no último domingo, no ‘Rede 
TV News’. Casoy mandou um recado: “As minhas perguntas fo-
ram isentas e imparciais e não como vocês fazem com jornalismo 
inquisitivo”. A Globo não respondeu.

O JORNALISTA DOUGLAS TÁVOLARO (ex-diretor de 
jornalismo da Record), afi rmou que a CNN Brasileira (emissora 
na qual será responsável) terá a missão de levar informação com 
qualidade, imparcialidade, correção e pruralidade de opiniões, 
não sendo nem de direita e nem de esquerda. Mas emitirá suas 
opiniões em editoriais.

FRASE FINAL: Nunca desista de seus sonhos, por mais difíceis 
que eles sejam.

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

Refl exõesRefl exõesRefl exões

É possível manter a pele saudável e jovial,

tanto do corpo quanto do rosto.

Elisa Campos Adolfo Queiroz (*)

No entanto, você sabia que 
essa prática de se expor, 
em períodos prolonga-

dos ao sol e sem proteção solar, 
pode acarretar no envelheci-
mento precoce da pele? Como a 
pele é o órgão que mais refl ete os 
efeitos da passagem do tempo, 
sua saúde e sua aparência estão 
diretamente relacionadas aos 
hábitos alimentares e ao estilo 
de vida escolhido. 

Dentre eles, a radiação ultra-
violeta, o excesso do consumo 
de álcool, o abuso do tabaco e a 
poluição ambiental, são fatores 
que “aceleram” o trabalho do 
relógio biológico. Além disso, 
o aumento do peso corporal e 
dos níveis de açúcar no sangue 
também colaboram para a pele 
envelhecer antes do tempo.

Podemos considerar como 
envelhecimento precoce quan-
do ocorre o surgimento ou o 
agravamento de rugas e linhas 
de expressão, fl acidez exces-
siva, surgimento de manchas 
causadas por excesso de sol e 
outros sinais que não condizem 
com a faixa etária da pessoa. O 
ingrediente mais importante de 

O que você sabe sobre
o envelhecimento precoce?
Verão com mais de 30 graus, calor, mar e piscina: um cenário perfeito para aqueles que adoram tomar 
sol em qualquer horário do dia

cimento da pele. Limpar a pele 
duas vezes ao dia (pela manhã e 
à noite) é necessário, uma vez 
que o acumulo de resíduos de 
suor, da poluição, da maquia-
gem e de outras substâncias 
provocam a obstrução de poros 
e o surgimento de rugas. 

Mesmo as pessoas que já te-
nham sinais de envelhecimento 
prematuro, podem se benefi ciar 
ao mudar o estilo de vida. Por 
tanto, também se recomenda 
parar de fumar, adquirir uma 
alimentação balanceada, pra-
ticar exercícios físicos regular-
mente e procurar ter uma boa 
noite de sono. Com essas dicas, 
é possível manter sempre a pele 
saudável e jovial, tanto do corpo 
quanto do rosto.

E por fi m, faça visitas regula-
res ao seu dermatologista para 
que ele possa checar se você 
realmente está com um quadro 
de envelhecimento precoce, ou 
se é apenas falta de algum tipo 
de vitamina, questão hormonal 
e até mesmo para identifi car 
possíveis cânceres de pele. 

Cuide da sua saúde!

(*) - É médica dermatologista do 
Trasmontano Saúde.
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todos é a prevenção, principal-
mente do fotoenvelhecimento. 

E sem dúvida nenhuma 
é necessário o uso do fi ltro 
solar, mesmo em dias de frio 
e com chuva, deve-se aplicar 
um protetor solar com FPS 30 
(ou superior) não apenas no 
rosto, mas em toda pele que 
não esteja coberta por roupa 
como: mãos, pescoço, nuca, 
orelhas, pés e braços. Se houver 

muita exposição solar ou suor 
excessivo, o produto deve ser 
reaplicado regularmente, de 
preferência a cada três horas. 

É necessário fi car na sombra 
nos horários de sol forte e com-
plementar com óculos, roupas e 
chapéus apropriados. Beber no 
mínimo dois litros de água por 
dia, já que além de hidratar ela 
facilita a eliminação de toxinas 
que contribuem para o envelhe-

O sonho do ex-velocista jamaica-
no Usain Bolt de se tornar jogador 
de futebol profi ssional terminou. A 
lenda do atletismo e tricampeão 
olímpico nos 100 e 200 metros rasos 
anunciou nesta terça-feira (22) 
que irá pendurar as suas chuteiras. 
Bolt deixa o esporte após não ter 
conseguido chegar a um acordo 
com o Central Coast Mariners, da 
Austrália, e encerrou seu período 
de treinamento no clube. 

De acordo com a imprensa local, 
o time ofereceu um contrato de 
cerca de R$ 400 mil, mas o jamaica-
no rejeitou a oferta. “Foi divertido 
enquanto durou. Você vive e você 
aprende, foi uma boa experiência, 
eu realmente gostei de estar em 
um time”, disse Bolt. O jamaicano 

de 32 anos também afi rmou que a 
sua vida esportiva “acabou” e que 
agora tentará ser um “homem de 
negócios”.

Nas duas partidas que atuou 
pelo Central Coast Mariners, 
Bolt anotou dois gols e deu uma 
assistência. Além disso, o clube 
australiano venceu os dois jogos 
disputados com o ex-velocista em 
campo. Desde que se aposentou 
do atletismo, em 2017, Bolt passou 
por testes no Borussia Dortmund, 
da Alemanha, no Stromsgodset, da 
Noruega e no Mamelodi Sundowns, 
da África do Sul. Após deixar o 
futebol australiano, o ex-velocista 
também recusou uma proposta do 
Valletta FC, um dos principais clubes 
de Malta (ANSA).

Usain Bolt anuncia fi m da 
carreira de jogador

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Santuário Interior. Criando a Paz Interior. Construir um 
santuário interior lhe traz a um espaço onde você pode rapidamente 
se retirar durante os momentos em que o que está acontecendo ao 
seu redor é demais para lidar naquele momento. Nós não queremos 
que você corra e se esconda da sua vida. No entanto, queremos que 
você tenha sempre um espaço sagrado em que possa se cercar de 
amor e luz. Este é um momento de renascimento, de auto-exploração, 
de aprender sobre este novo você que tem emergido de seu casulo 
nesta nova energia. As coisas funcionam de forma diferente aqui do 
outro lado do buraco do coelho e é a partir deste lugar interior de 
quietude que o que você busca o aguarda. Pensamento para hoje: 
Crie um refúgio interior do mundo, onde você possa explorar sua 
expressão criativa e gerar novas ideias, ganhar clareza e se sentir 
seguro e amado. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIZ FERNANDO REBELLO BEATO, divorciado, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido em Lins - SP, no dia 25/04/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Palacios Beato e de Diva de Souza 
Rebello Beato. A pretendente: ROBERTA BARDAWIL BEATO, divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em Brasília - DF, no dia 24/05/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Maia Teixeira e de Mary Bardawil Teixeira.

O pretendente: GUILHERME CHALHOUB DOURADO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 12/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mario Oliveira Dourado e de Lilian Chalhoub Dourado. A 
pretendente: FERNANDA MONSERRATH AGUIRRE BERMEO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em San Blas, Catão Cuenca, Província de Azuay, Equador, no dia 
27/04/1984, residente e domiciliada em Barcelona, Espanha, fi lha de Fernando Bayardo 
Aguirre e de Marcia Maria Bermeo.

O pretendente: THIAGO NEVES DA ROCHA, solteiro, profi ssão ator, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 06/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Rubens Neves da Rocha Filho e de Isabela de Mello Neves da Rocha. 
A pretendente: FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão atriz, 
nascida em Taubaté - SP, no dia 22/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Aparecido de Oliveira e de Maria das Graças Gonçalves 
Oliveira.

O pretendente: MARC HUVELIN, solteiro, profi ssão analista de dados, nascido em 
Paris, França, no dia 10/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Gérard Francois Daniel Huvelin e de Ingrid Karin Christensen Calero. A 
pretendente: QUÉZIA DA SILVA BARROZO, solteira, profi ssão gerente de contas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Osvaldo Barrozo e de Sandra da Silva Barroso.

O pretendente: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA TONINI, solteira, profi ssão publicitário, 
nascido em Jaboticabal - SP, no dia 28/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson João Tonini e de Maria Cecilia de Oliveira 
Tonini. A pretendente: LUISA DA CUNHA ALVES, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em Jaboticabal - SP, no dia 14/10/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luis da Costa Aguiar Alves e de Eliane 
Crisina da Cunha Alves.

O pretendente: ALEXANDRE GOLDEMBERG, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/05/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Claudio Goldemberg e de Solange 
Goldemberg. A pretendente: DIANA MIASCOVSKY, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/04/1992, residente e domiciliada em Perdizes, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio Eduardo Miascovsky e de Helena Wolff owitz Miascovsky. 
Obs.: Tendo sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretendente.

O pretendente: FERNANDO SEMERDJIAN, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 13/03/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jorge Kevork Semerdjian e de Maria Cristina Kahtalian Semerdjian. A 
pretendente: GISELE JUNI SILVA, solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São 
Roque - SP, no dia 14/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Elcio Teixeira Silva e de Sulaima Juni Silva.

O pretendente: HENRIQUE KASTEN PEINADO, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 04/02/1985, residente e domiciliado na Vila Mariana, São 
Paulo - SP, fi lho de Fabio Angelo Peinado e de Deborah Kasten Peinado. A pretendente: 
SAMANTHA MOTTA ANDRADE FREITAS, solteira, profi ssão administradora, 
nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 05/09/1987, residente e domiciliada no Jardim 
Europa, São Paulo - SP, fi lha de Vinicius Alves Andrade Freitas e de Regina Coeli Mota 
Andrade Freitas.

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ERASTO BROCHIERI NETO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão servidor público, nascido em Sorocaba - SP, no dia 28/08/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Angelo Brochieri e de Katia Maria Daniel 
Brochieri. A pretendente: NUBIA AKEMI HOSHINO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão servidora pública, nascida em Londrina - PR, no dia 22/05/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Shigueo Hoshino e de Ilda 
Tokiwa Ueda Hoshino.

O pretendente: FRANCISCO DA SILVA SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão servidor público, nascido em Monção - MA, no dia 02/04/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Hilario de Sousa Filho e de Maria da Silva 
Sousa. A pretendente: MARLETE SCAPINELLI CONTE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Videira - SC, no dia 03/05/1963, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Scapinelli Conte e de Olga 
Scapinelli Conte.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão coordenador de compras, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião João da Silva e de Quitéria Maria 
da Silva. O pretendente: DIEGO BRENTEGANI BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 15/08/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero José Barbosa 
e de Inez Brentegani Barbosa.

O pretendente: LEONARDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão epicuresomellier, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/06/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José de Oliveira e de Anna Helena Teixeira de 
Oliveira. A pretendente: NATALIA SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Walter Tadeu da Silva e de Rozangela Correia 
de Souza.

O pretendente: VICTOR DOUGLAS AGOSTINHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão jornalista, nascido em Santos - SP, no dia 15/11/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Victor Pereira Agostinho e de Maria José Cardoso 
Agostinho. A pretendente: LUCIANA AZZI TEIXEIRA DE CAMARGO, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/03/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Teixeira de 
Camargo e de Fernanda Azzi.

O pretendente: IGOR GOMES PADILHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Maceió - AL, no dia 28/12/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Hudson de Holanda Padilha e de Maria Walderes Gomes 
Padilha. A pretendente: PAULA PIRES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão médica, nascida em Maceió - AL, no dia 05/03/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Magela de Oliveira e de Simône da 
Costa Pires.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: REGINALDO DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Tanhaçu - BA, no dia 09/08/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo José da Rocha e de Ivonete Rosa da Silva. 
A pretendente: ANA CAVALCANTE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Pilão Arcado - BA, no dia 26/07/1988, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Guiomar Alves Cavalcante e de Luzia Pereira Cavalcante.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 12/01/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Rodrigues da Silva e de Maria Teodora da 
Silva. A pretendente: VIVIAN KEREN DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 19/12/1985, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Leite de Jesus e de Mara Elizabeth Ferezim de Jesus.

O pretendente: JOÃO PAULO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Ipupiara - BA, no dia 04/04/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Ivonete Barreto de Oliveira 
Silva. A pretendente: MARIA ALVES CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em Pilão Arcado - BA, no dia 12/11/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Alves Borges e de Iva Cavalcante Alves.

O pretendente: ALEX CAPPELLANO FRANCISCHELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 12/07/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Francischelli e de Sheila Maria Cappellano 
Francischelli. A pretendente: CYNTHIA MARIA MONTEIRO LOMBARDI, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/07/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dilson Lombardi e de Vanisia Lombardi.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ANASTÁCIO, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 05/03/1986, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Anastácio 
e de Elisabete Antonia dos Santos Anastácio. A pretendente: JOMARA DOS SANTOS 
GOMES, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, 
Casa Verde - SP, no dia 29/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Sergio Leite Gomes e de Neuza Maria dos Santos Gomes.

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

Mariana Ianelli – Odilon Moraes (Ilustr) – 
Positivo – Sonhos e algumas alucinações que ocorrem 
à noite numa casa escura, numa mente infantil. Em 
forma de versos, aliados à boas ilustrações, medos e 

ansiedades são desfi ados ao sabor das frases rimadas. A ideia é 
mostrar aos infantes como nossa imaginação as vezes nos trai. 
Uma torneira pingando, poderá parecer uma fera rosnando! 
Para alfabetizados.

Bichos da Noite

David Roberto R. Soares da Silva – Priscila 

Lucenti Estevam – Roberto Prado de Vascon-

cellos e Tatiana Antunes Valente Rodrigues 
– B 18 – Título auto explicativo, obra escrita por “feras”, tem o 
condão de desmistifi car normas e leis, que norteiam as relações 
humanas em plena convivência social, familiar ou profi ssional. 
Seguramente, os assuntos abordados colocarão os leitores dentro 
de contextos vividos no cotidiano, por mais “escondidos” que 
estejam. Pela sua clareza, pode ser lido por leigos. Somente ad-
quirível nos sites: www.seupatrimonio.com e www.b18.com.br.

Planejamento Patrimonial: Família, sucessão 
e impostos: De 100 mil a 1 bilhão o 
que fazer para proteger e transmitir seu 
patrimônio, no Brasil e no exterior

Dom Paulo Evaristo Arns – Ioesp – Unesp 
–  Duas importantes editoras juntam-se para reeditar 
uma defesa de tese do “Cardeal da Esperança” em 
Sorbonne, em 1940. O livro relata, numa lógica ím-

par, toda trajetória da edição de um livro, desde os primórdios 
da era cristã. Obra de valor inestimável, vale como documento 
para elevar a imbatível personalidade deste ser que a muitos 
salvou em tempestuosos momentos da história nacional. Glo-
riosa lembrança!!

A Técnica do Livro Segundo 
São Jerônimo

Kalil & Basker – Laranja Original – Os autores 
dispenderam 06 anos para escrever essa obra de 
fi cção, regada à alquimia, mistérios, espíritos e ótima 
fantasia. Aliás, a primeira de uma série de quatro. 
Valeu cada momento empregado! São 800 páginas 

de uma envolvente trama com fi nal surpreendente, digno de 
uma grandiosa obra. Haja fôlego! 

Benjamin Ross: E o bracelete 
de Tonáring

Rosalvi Monteagudo – Scortecci -  A profes-
sora, pesquisadora e outras habilidades, mediante a 
iminência dos efeitos da quarta revolução industrial 
e tecnológica, que estamos a enfrentar, faz um alerta 
particular ao sistema de cooperativa. O cooperativis-

mo, dada sua inegável relevância, deverá sofrer um profundo 
processo de adaptação. A professora aponta, mediante ampla 
explanação, eventuais saídas para obstáculos, que certamente 
surgirão. Oportuno. 

Economia Solidária: Novas 
regras

Luis Mauro Sá Martino e Ângela Cristina 

Salgueiro Marques – Summus – A comunicação, 
seja entre pessoas físicas ou nas corporações, sempre 
foi e creio, sempre será, a mola propulsora de toda 

humanidade. Destarte, estamos rotineiramente sujeitos a boas e 
más qualidades dessa prática obrigatória. Desejamos que, venha 
de onde vier, seja límpida e honesta. Desfortunadamente, não 
é o que ocorre. A obra em tela, discute com profundidade o 
assunto, bradando a bandeira da necessária responsabilidade 
de padrões éticos e morais nas comunicações em geral. Um 
chamado tremendamente oportuno, pois vivemos num universo 
extremamente conectado, gerando dúvidas e ansiedades com 
amplitude inimaginável. Impactante!

Ética, Mídia e Comunicação: 
Relações sociais em um 
mundo conectado 

Edvaldo Pereira Lima – Gente –  Experiente 
jornalista, doutor e professor em universidades inter-
nacionais, mais uma vez imprime sua sabedoria em 

sua real paixão: enaltecer e falar sobre pessoas. Desta feita, um 
personagem empreendedor, rebelde, irrequieto e também um 
ser que dedicou e dedica sua vida a elevar e ou “salvar” pessoas, 
seja no que tange a parte pessoal ou profi ssional. O biografado, 
já conhecido de todos, tem sua rica trajetória,  dissecada pela 
pena sensível do professor que valeu-se de vasta bagagem 
comprobatória. Um belíssimo exemplo. Justa homenagem!!

O Mentor: A jornada inspiradora de 
Roberto Shinyashiki, um homem movido 
por transformar a vida das pessoas

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

O pretendente: FREDERICUS JOANNES VAN BEEK, solteiro, profi ssão consultor de 
informática TI, nascido na Holanda, no dia 29/10/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilhelmus Van Beek e de Johana Van Beek Van 
Raversteijn. A pretendente: BEATRIZ EUGENIA CORREA HENAO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida na Colombia, no dia 20/09/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Nel Correa Castrillon e de Rosa Nubia Henao 
Palma.

O pretendente: CHRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO TRINDADE, divorciado, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Climaco Penna Trindade e de Maria Alice 
Pinheiro de Castro Trindade. A pretendente: MANUELLA NAVARRO DE SOUZA, 
solteira, profi ssão administradora, nascida em Marília - SP, no dia 13/03/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Natal Nunes de Souza 
e de Maria Cristina Navarro Garcia de Souza.

O pretendente: LUIS FILIPE PERROUD AMARAL, divorciado, profi ssão consultor de 
informática, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernandes Amaral e de Cecilia 
Perroud Amaral. A pretendente: MONICA MARIA DOS ANJOS, divorciada, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/09/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernandes Vieira dos Anjos e de Yvanyra 
Parisotto Vieira dos Anjos.

O pretendente: STEFANO COLAPAOLI, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Roma, Itália, no dia 13/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luigino Colapaoli e de Vincenza Stillitani. A pretendente: DAIANE COSTATO 
PEDRO, solteira, profi ssão assessora executiva, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edelson 
Costato Pedro e de Darcy Rampim da Silva Pedro.

O pretendente: LUIZ NOBORU PIZÃO YOSHIDA, divorciado, profi ssão professor 
de educação física, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/11/1980, residente e 
domiciliado na Vila Leopoldina, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Susumu Yoshida 
e de Elisa Medici Pizão Yoshida. A pretendente: NATALIA VALLONE, divorciada, 
profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Vallone e de 
Vania Barboza Pinto Vallone.

O pretendente: KLEBER EDUARDO PIEDADE FILHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Cafelândia - SP, no dia 13/06/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Kleber Eduardo Piedade e de Maria do Carmo Amaral Tocci 
Piedade. A pretendente: CÍNTIA CONTI, solteira, profi ssão estilista, nascida em Novo 
Hamburgo - RS, no dia 17/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Felipe Jorge Conti e de Isolde Scholles Conti.

O pretendente: FERNANDO SHIRAKAWA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 28/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jorge Kenzo Shirakawa e de Masumi Yamamoto Shirakawa. 
A pretendente: KAREN KIYOMI MATSUBARA, solteira, profi ssão fi soterapeuta, 
nascida em Avaré - SP, no dia 23/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Milton Katsumi Matsubara e de Célia Kiyoko Watanabe 
Matsubara.

O pretendente: BRAULIO PESSOA FERNANDES, solteiro, profi ssão engenheiro da 
computação, nascido em Fortaleza - CE, no dia 28/01/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Fernandes de Lima e de Teresa 
Cristina Pessoa Fernandes. A pretendente: NATHALIE LEITE GAZZANEO, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Maceió - AL, no dia 26/11/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helder Gazzaneo Gomes e de Nadja Valéria 
Leite Gazzaneo.

O pretendente: ANTONIO EDUARDO JORGE LEITE, divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em Pinhal - SP, no dia 19/04/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Cassio Neves Leite e de Martha Jorge Neves Leite. A 
pretendente: PRISCILA KARAN, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 11/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Abilio Silva Karan e de Zita Maria Botta Karan.

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

O pretendente: ROBERTO PEREIRA LEITE, estado civil divorciado, profi ssão 
barbeiro, nascido em Tabira - PE, no dia 11/02/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pessôa Leite e de Helena Pereira Leite. 
A pretendente: LETÍCIA BATISTA GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 30/03/1999, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Valencio Gomes e de 
Solandia Batista Braz.

O pretendente: JERONIMO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em Dourados - MS, no dia 12/04/1954, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mariano Odilon de Souza e 
de Elvina Gonçalves de Souza. A pretendente: JACIRA DE JESUS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Itaquara - BA, no dia 21/12/1963, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eufrasio de Jesus e de 
Patricia Maria de Jesus.

O pretendente: RODRIGO PUMEDA PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 06/07/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Angel Manuel Perez Alvarez e de Maria Pumeda 
Perez. A pretendente: EDUARDA BUENO ARIEDE, estado civil solteira, profi ssão 
funcionária pública, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 17/09/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Luiz Ariede e 
de Olga Godoy Bueno Ariede.

O pretendente: LUCAS DE ALMEIDA FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 16/02/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcondes Jeronimo Freire e 
de Edna de Almeida Abdalla Freire. A pretendente: DRIELI EVANGELISTA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uraí - PR, no dia 30/11/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Alves da Silva e de 
Claudete de Oliveira da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO OLIVEIRA DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Osasco - SP (2º Subdistrito), no dia 30/01/1991, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei Ferreira do Carmo e de Olinda 
Maria de Oliveira. A pretendente: TAIANE LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/04/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo José de Oliveira Filho 
e de Rosaura Miniaci Lopes de Oliveira.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2019

PLANO DE SAÚDE DURANTE AFASTAMENTO
Empresa oferece plano de saúde para funcionários e seus dependen-
tes com desconto da mensalidade e coparticipação, entretanto um 
funcionário foi afastado pelo INSS, como proceder com o desconto? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O LIMITE DE HORAS EXTRAS O FUNCIONÁRIO PODE 
FAZER NA SEMANA?

Tendo em vista o disposto no Caput do Artigo 59 da CLT combinado 
com o Inciso XVI do Artigo 7° da Constituição Federal, o empregado 
só pode laborar e caráter extraordinária duas horas por dia após o 
horário normal de trabalho contratualmente estabelecido e desde 
que tenha assinado acordo de prorrogação.

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
Empresa pode antecipar as férias de um funcionário, mesmo que o 
período ainda não esteja vencido? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCERRAMENTO DE CEI
Como proceder para encerrar o CEI de obra concluída? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBENDO BENEFÍCIO DO INSS
Funcionário ficou recebendo benefício do INSS por doença não relativa 
ao trabalho, a empresa pode rescindir o contrato de trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE TRABALHO IN ITINERE
Após a reforma trabalhista a questão das horas in itinere foi alterada, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER FÉRIAS A PARTIR DE 5ª FEIRA
As férias podem ser concedidas a partir de 5ª feira, caso a empresa com-
pense o sábado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Ivanir Ferreira/Jornal da USP

“O Trem das Onze”, imortal samba de Adoniran Barbosa 
popularizado pelo grupo Demônios da Garoa, é a fonte 
de inspiração de uma pesquisa feita na USP sobre 

ferrovias paulistas. O historiador de economia Stanley Plácido 
investigou o papel da linha Tramway da Cantareira, de que fala 
a canção, no desenvolvimento urbano da região – desde 1893, 
ano em que foi construída, até 1965, quando foi 
desativada pelo governo.

Nos versos da música, sobre o trem que saía do 
Jaçanã, na zona norte de São Paulo, o compositor 
justifi ca que não pode fi car mais com a amada 
porque se perder esse trem, outro “só amanhã 
de manhã”. O samba, que foi sucesso na década 
de 1960, dava a entender que a única alternativa 
para voltar para casa de quem morava na região 
era pelo transporte ferroviário. 

De fato, segundo Plácido, o trem era barato 
e o principal meio de locomoção da população, 
carregando também insumos agrícolas, horti-
frutigranjeiros e outros gêneros alimentícios. 
Mais tarde, a linha foi responsável por fazer 
a ligação da cidade de Guarulhos à capital paulista, conta 
o pesquisador da Faculdade de Filosofia, Letra e Ciências 
da USP.

Crise hídrica
Poucas pessoas sabem, mas o que impulsionou a construção 

da linha ferroviária, que inicialmente saía do bairro da Luz, no 
centro da cidade, e chegava à Vila Galvão (mais tarde, este trecho 
foi sendo ampliado até chegar ao município de Guarulhos), foi 

Construída em 1893 e desativada em 
1965, a linha Tramway da Cantareira, 
por onde passava o “Trem das Onze” 
de Adoniran, foi importante para a 
expansão metropolitana de São Paulo.

Reprodução/Vitruvius/Acervo pessoal de Martin Jayo

Como o “Trem das Onze” impactou 
expansão metropolitana de São Paulo
Em 72 anos de vida, o “Trenzinho da Cantareira” foi o principal meio de transporte de pessoas na região, levou 
cargas e ligou Guarulhos à capital

a crise hídrica vivida no Estado de São Paulo, devido ao intenso 
fl uxo migratório no fi nal do século 19.

Por um bom tempo, a ferrovia de bitola estreita transportou 
materiais e pessoas para construção do reservatório para cap-
tação de água proveniente da Serra da Cantareira. Geralmente, 
os trilhos de bitola estreita (caminho de ferro por onde passa 

o trem) são de custos mais baixos, embora os 
de largura normal proporcionem mais conforto 
aos passageiros e permitam maiores velocidade 
e capacidade de carga.

Auge e declínio
Passada a fase de auxiliar nas obras de 

construção do Sistema Cantareira, hoje consi-
derado o maior reservatório de água da região 
metropolitana, a via férrea continuou sendo 
fundamental para o desenvolvimento urbano 
da região. Devido ao crescimento populacional, 
ela se consolidou defi nitivamente na mobilidade 
urbana de pessoas, embora continuasse trans-
portando cargas. 

Vários projetos foram apresentados ao governo 
para estender a ferrovia para zonas adjacentes, mas só foi em 1915 
que novas estações chegaram à cidade de Guarulhos, quando a 
linha viveu seu auge.

Anos mais tarde, depois de cumprir o papel que dela se espe-
rava, o declínio da ferrovia começou a acontecer até ser desati-
vada em 1965. As razões concretas que levaram ao fechamento 
foram muitas: era alvo de críticas pela superlotação dos trens, 
e pelo anacronismo do poder público em relação às melhorias 
necessárias para modernizar a linha. 

Além disso, operava em défi cit orçamentário, ou seja, com 
saldo negativo. O transporte público, que em geral é defi citário, 
necessita de subsídios governamentais para funcionamento. Por 
essa razão, foram raros os anos em que a ferrovia foi superavitária, 
tendo saldo positivo, explica Plácido.

Juntando-se a tudo isso, a causa mais provável que levou à 
desativação da linha foi o fato de que, nas primeiras décadas 
do século 20, houve incremento governamental para ampliar o 
transporte por rodovias. Nesta época, foram implantadas novas 
linhas de ônibus e feita abertura de rodovias próximas às regiões 
contempladas pelo traçado da companhia ferroviária. 

Assim, aos 72 anos de vida, a linha do “Trenzinho da Canta-
reira” ou o “Trem das Onze” chegava ao seu fi m, permanecendo 
até hoje no imaginário coletivo e imortalizado pela canção de 
Adoniram.

A tese 'O tramway da Cantareira e sua relação com o desenvol-
vimento local: infraestrura urbana e transporte de passageiros 
(1893-1965)' foi defendida em 2018, na Faculdade de Filosofi a, 
por Stanley Placido da Rosa Silva, sob orientação do professor 
José Eduardo Marques Mauro, do Departamento de História 
Econômica da USP.

Mapa do trajeto da linha ferroviária, que inicialmente saia do bairro da Luz e chegava à Vila Galvão.

Imagem cedida pelo pesquisador

Stanley Plácido, 
historiador de economia, 

autor da pesquisa.
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