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BOLSAS
O Ibovespa: +0,41% Pontos: 
97.393,74 Máxima de +1,45% 
: 98.405 pontos Mínima está-
vel: 96.996 pontos Volume: R$ 
19,39 bilhões Variação em 2019: 
10,82% Variação no mês: 10,82% 
Dow Jones: -0,22% 
(às 18h30) Pontos: 24.960,00 
Nasdaq: +1,21% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6585 Venda: R$ 3,6590 
Variação: -0,99% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,73 Venda: R$ 3,83 
Variação: -1,71% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6513 Venda: R$ 
3,6519 Variação: -1,7% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,6330 
Venda: R$ 3,8030 Variação: 
-1,66% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% 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$ 1.325,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,74% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,990 
Variação: -0,96%.

Cotação: R$ 3,6520 Variação: 
-0,88% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1442  Venda: US$ 1,1442  
Variação: -0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1840 Venda: R$ 
4,1860 Variação: -1,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1400 Ven-
da: R$ 4,3570 Variação: -1,87%.

Pontos: 7.270,15 Ibovespa 
Futuro: +0,56% Pontos: 97.690 
Máxima (pontos): 98.640 Míni-
ma (pontos): 97.445. Global 40 
Cotação: 851,652 centavos de 
dólar Variação: +0,78%.

“Se a única coisa de 
que o homem terá 
certeza é a morte; 
a única certeza do 
brasileiro é o carnaval 
no próximo mês”. 
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro

O percentual de matrícu-
las em tempo integral 
em escolas públicas, 

ou seja, de estudantes que 
passam sete horas diárias na 
escola, participando de diver-
sas atividades, caiu no ensino 
fundamental, de acordo com 
os dados do Censo Escolar 
de 2018 divulgados ontem 
(31) pelo Inep. Já no ensino 
médio, o número cresceu. O 
percentual de matrículas em 
tempo integral passou de 
16,3% no ensino fundamen-
tal, nas escolas públicas, em 
2017 para 10,9% em 2018. 
Esse percentual chegou a 
19,4% em 2015. Nas escolas 

Ensino integral cai no 
fundamental e cresce 
no médio, mostra Censo

privadas, as matrículas tiveram 
um leve aumento, passando 
de 2,1% para 2,2% de 2017 
para 2018.

No ensino médio, a situação 
foi oposta. O percentual de 
matrículas em tempo integral 
passou de 8,4% em 2017 para 
10,3% em 2018, nas esco-
las públicas. Nas privadas, 
passou de 3,9% para 4% no 
mesmo período. Os estudan-
tes podem, nesse tempo, ter 
acesso a atividades culturais, 
esportivas, além de conteúdos 
de comunicação, saúde, entre 
outros. No ensino fundamen-
tal, o programa federal ‘Mais 
Educação’ oferece recursos 

fi nanceiros para que as escolas 
implementem as atividades. 

No ensino médio, o tempo 
integral ganhou destaque com 
o novo ensino médio, aprova-
do em lei em 2017, que visa a 
aumentar esse atendimento. 
O MEC auxilia os estados por 
meio do Programa de Fomento 
às Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral. Ampliar 
a educação em tempo integral 
nas escolas é também uma das 
metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE). Uma de suas 
metas é oferecer educação em 
tempo integral em, no mínimo, 
50% das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, 

No ano de 2018, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas 181,9 mil

escolas de educação básica brasileiras.

25% dos alunos da educação 
básica até 2024.

No ano de 2018, foram 
registradas 48,5 milhões de 
matrículas nas 181,9 mil escolas 
de educação básica brasileiras. 
O número total apresenta 

uma redução em relação aos 
48,6 milhões de estudantes 
registrados em 2017. A maior 
parte dos estudantes está na 
rede pública, cerca de 39,5 
milhões, 81,44% do total. Estão 
também, majoritariamente na 

área urbana (88,7%). Apesar 
da redução do número geral 
de alunos, a quantidade de 
matrículas na educação in-
fantil cresceu cerca de 2,8% 
em relação a 2017, atingindo 
8,7 milhões em 2018 (ABr). 

Pelo menos 10 pessoas mor-
reram nas últimas horas em 
decorrência da onda de frio 
extremo que atinge os Estados 
Unidos. De acordo com o Ser-
viço Meteorológico Nacional, 
as temperaturas continuaram 
abaixo do normal na região 
do meio-oeste do país, com 
sensação térmica entre -32ºC 
e -48ºC, ontem(31).

Estima-se que a onda de 
frio atinge 250 milhões de 
americanos e que 90 milhões 
experimentam temperaturas 
abaixo de zero. A expectativa é 
de que Chicago bata o recorde 
da cidade, registrando -32ºC. 
As escolas da região foram 
fechadas e as aulas suspensas. 
Segundo a imprensa local, mais 
de mil voos com partida ou des-
tino dos aeroportos de Chicago 
foram cancelados.

As autoridades dos Esta-
dos Unidos pediram para a 
população não sair de casa. A 

A expectativa é que Chicago bata o recorde da cidade com -32ºC.

Ao completar uma semana 
do rompimento da barragem 
de Brumadinho, moradores 
que buscam informações de 
desaparecidos ainda sofrem 
com a falta de dados. Eles dizem 
que, desde a tragédia, a rotina 
é a mesma: ir diariamente à 
Central de Informações para 
verifi car possíveis atualizações. 
Mas à medida que o tempo 
passa, a esperança diminui. An-
tônio Carlos Castro, supervisor 
de manutenção industrial, que 
trabalhava como terceirizado 
na Vale, busca o genro, casa-
do com a fi lha, e pai de duas 
crianças de 6 e 2 anos.

“Tenho pouca esperança ago-
ra”, disse Castro, sem esconder 
o desânimo. “Ele era mais do 
que um genro, era um fi lho”, 
completou. “É duro. O cara 
formar, ter família, e fi car no 
além”. De acordo com Castro, 
a possibilidade de ocorrer um 
acidente jamais passou pela 
cabeça de um funcionário seja 
terceirizado ou da própria Vale. 
Segundo ele, a empresa era 
muito severa nos itens de segu-
rança, como luvas, máscaras e 
calçados. “Ninguém imaginava 
isso por causa do regime da 
Vale que é de muita segurança.”

A exemplo de Castro, Adir 
Fernandes Ribas, técnico 
terceirizado da Vale, procura 
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'Mas à medida que o tempo 

passa, a esperança diminui'.
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Em reunião com a procurado-
ra-geral da República, Raquel 
Dodge, e autoridades do MPF, 
o presidente da empresa Vale, 
Fábio Schvartsman, compro-
meteu-se ontem (31) a acelerar 
os acordos extrajudiciais para 
as famílias de mortos e desapa-
recidos em Brumadinho. 

“Nossa intenção foi revelar o 
propósito de acelerar ao máxi-
mo o processo de indenização e 
atendimento às consequências 
do desastre. Para tanto, esta-
mos preparados para abdicar 
de ações judiciais, e estamos 
preparados porque queremos 
fazer acordos extrajudiciais”, 
afirmou, acrescentando que 
pretende iniciar os pagamentos.

Segundo o executivo, as 
negociações são conduzidas 
pelas autoridades de Minas 
Gerais para que a Vale “comece 
imediatamente a fazer frente 
a esses processos indenizató-
rios”. Não há valores defi nidos 
nem prazos estabelecidos. Ele 
informou que, tão logo sejam 
assinados os acordos, serão 
feitos os repasses.

“A primeira atenção é às 
vítimas, às famílias. Todo o 
resto é importante, ninguém 
tira a importância, todo o 
resto será cuidado”, afi rmou 
Schvartsman, ao confi rmar que  
a sirene que iria soar foi “engol-

Presidente da Vale,

Fabio Schvartsman.
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Brasília - O secretário espe-
cial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, disse ontem 
(31), que vários cenários para 
a idade mínima estão sendo 
levados em consideração na 
formulação da nova proposta 
de reforma da Previdência, mas 
que ainda não houve decisão 
fi nal sobre o tema. A tendência 
é que as idades mínimas fi nais, 
após a transição, fi quem nos 
mesmos patamares do texto 
que já está no Congresso (62 
anos para mulheres e 65 anos 
para homens), mas há no go-
verno quem defenda o fi m da 
diferenciação e idade de 65 
anos para ambos.

O presidente da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), 
Jonas Donizette, afi rmou na 
quarta-feira (30) que o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
havia indicado em reunião 
com os prefeitos para a possi-
bilidade de as idades mínimas 

Secretário especial de 

Previdência e Trabalho, 

Rogério Marinho.
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Brasília - Candidaturas avul-
sas para a composição da Mesa 
Diretora da Câmara podem 
atrapalhar acordos costuradas 
por Rodrigo Maia para sua re-
eleição. Maia deve fechar hoje 
(1º), um bloco com até nove 
partidos que pleiteiam posições 
específi cas na Mesa da diretora 
da Casa.  Ao PSL, por exemplo, 
está prometida a Segunda Vice-
-Presidência. 

O bloco defi ne qual partido 
fi ca com qual cargo na Mesa, 
de acordo com a proporcionali-
dade que leva em conta a soma 
das bancadas. No entanto, o re-
gimento permite que qualquer 
partido dentro do bloco possa 
concorrer aos cargos designa-
dos. Desta forma, o PRB pode, 
por exemplo, perder a Primeira 

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Bocuse d’Or
A Dinamarca venceu o Bocuse 

d’Or, concurso de gastronomia mais 
importante do mundo, com a Suécia 
em segundo lugar, seguida pela equi-
pe da Noruega. Contou com a par-
ticipação de 24 chefs, selecionados 
após 18 meses de eliminatórias em 63 
países. O Brasil chegou ao concurso 
com time composto pelo chef Luiz 
Felipe Souza, pelo cumim Vinicius 
Pires e pelo técnico Renato Carioni, 
mas terminou a disputa em 23º lugar, 
enquanto a Itália fi cou em 15º.

Previdência: vários cenários são 
considerados para idade mínima

Marinho esteve ontem na 
sede do Ministério da Econo-
mia reunido com Guedes e o 
ministro-chefe da Secretaria 
de Governo, Carlos Alberto 
dos Santos Cruz. O objetivo 
da reunião foi o de discutir a 
estratégia de comunicação para 
a reforma da Previdência e de-
cidir quem serão os principais 
porta-vozes para a proposta. O 
secretário também reafi rmou 
que os militares integrarão a 
proposta de reforma.

Marinho também discutiu 
ações que o INSS deve adotar 
para auxiliar famílias desa-
brigadas após a tragédia em 
Brumadinho. A ideia é anun-
ciar as medidas hoje (1º). “O 
INSS deve fazer uma ação em 
relação a Brumadinho, para os 
desabrigados daquela região”, 
afi rmou, citando possibilidade 
de atuar em concessão de 
benefícios e abono. Ele evitou 
dar detalhes (AE). 

propostas fi carem em 57 anos 
para mulheres e 62 anos para 
homens, como citado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro em uma 
entrevista. “O que o ministro 
falou foi que vários cenários 
foram levados em considera-
ção, inclusive esse, mas não 
está fechado”, disse Marinho.

Onda de frio extremo deixa ao 
menos 10 mortos nos EUA

massa de ar gelado, conhecida 
como vórtice polar, deixou as 
temperaturas mais baixas das 
últimas décadas no país. Os 
estados americanos de Wiscon-
sin, Michigan, Illinois, Alabama 
e Mississippi já declararam 
situação de emergência, en-
quanto Chicago experimentou 

-30ºC e Dakota do Norte viu os 
termômetros marcarem -37ºC, 
temperaturas mais baixas que 
as registradas na Antártica. 
A cidade de Grand Forks, na 
Dakota do Norte, bateu re-
corde e viu o menor índice de 
resfriamento até o momento, 
com -54ºC (ANSA).

Vale se compromete a 
acelerar acordos

fada” pela lama no momento do 
rompimento da barragem de 
rejeitos. “É uma coisa trágica. 
Aconteceu um fato que não é 
muito usual: a sirene que iria 
tocar foi engolfada pela queda 
da barragem antes que ela 
pudesse tocar.”

Há dois dias foram presos 
três funcionários da Vale dire-
tamente envolvidos e respon-
sáveis pelo licenciamento da 
barragem que se rompeu em 
Brumadinho e dois engenheiros 
terceirizados que atestaram 
a estabilidade do empreendi-
mento.  Porém, o presidente 
da Vale negou receio com as 
prisões (ABr).

Avulsos colocam em 
risco acordo de Maia 

com partidos

Vice Presidência para o PP, com 
o lançamento da candidatura 
avulsa de Ricardo Izar (SP). Já 
o PP pode fi car sem a Segunda 
Secretaria, disputada por An-
dré Fufuca (AM), caso a atual 
ocupante Mariana Carvalho 
(PSDB-RO) decida concorrer 
à vaga de forma independente.

Este tipo de candidatura - do 
mesmo bloco, porém de outro 
partido que não o indicado para 
o cargo - foram barradas na 
última eleição após um acordo 
de líderes. No entanto, há o 
entendimento de que o regi-
mento se sobrepõe aos acordos. 
Caberá ao presidente da sessão, 
que será o deputado Patriota 
Gonzaga (PSB-PE) defi nir na 
hora se vai permitir ou não 
esse tipo de candidatura (AE).

“Eu queria ao menos um 
sepultamento digno”

informações sobre o irmão, que 
estava trabalhando no momen-
to do acidente. Ele disse que 
vai todos os dias em busca de 
informações, já coletou mate-
rial de DNA, entregou objetos 
pessoais do irmão para a equipe 
responsável. “Eu queria ao 
menos o corpo dele para fazer 
um sepultamento digno. É isso 
que eu quero”, desabafou. “É 
muita tristeza”. Castro e Ribas 
foram ontem ao posto de cadas-
tro para inscrição de famílias 
atingidas pela tragédia. Cada 
família receberá da empresa o 
valor de R$ 100 mil por pessoa 
desaparecida ou morta (ABr).

Presidente 

da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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O jornalista publicou 

que  havia um mar 

de lama sob o palácio 

presidencial. Sofreu 

um atentado no qual foi 

ferido e seu segurança 

pessoal, um major da 

aeronáutica, morreu. 

A crise tomou uma tal 
dimensão que envolveu 
o próprio presidente. 

O fi nal foi uma tragédia como 
todos sabem. Os  desdobra-
mentos dessa crise contri-
buiram para o golpe de 1964.  
Deferentemente do mundo 
político, as crises que atingem 
o mundo corporativo, a maioria 
delas, poderiam ser evitadas. 
Não se trata aqui de premo-
nição, quiromancia, chute ou 
tarô. Nem as recomendações 
das velhas carpideiras “ Eu 
não avisei...”  

Não faltam oportunidades 
para empresas utilizarem 
oportunidades para impedir 
que os desastres aconteçam 
com a lama enlameando a 
reputação e a marca, ainda 
que ela seja uma gigantesca 
mineradora e não venda di-
retamente produtos  para o 
público. Ainda assim a marca 
sofre arranhões que  podem 
nunca mais desaparecer.

Os gestores são pressionados 
pelos acionistas. Querem mais 
resultado, um eufemismo para 
a palavra lucro. Eles fi cam 
entre a cruz e a caldeirinha. 
Para melhorar a rentabilidade, 
renumerar melhor os acionis-
tas, nacionais ou não, precisam 
abrir mão de ações que têm 
custos altos. Segurança estru-
tural, por exemplo. Uma coisa 
é exigir que todos os funcioná-
rios usem capacete na área de 
trabalho e por belas fotos nas 
redes sociais da corporação. 

Outra coisa é investir mi-
lhões de reais em uma barra-
gem que

funciona bem, ainda que 
vez por outra, seja suspeita 
de não conter os rejeitos da 
mineração. É preciso gastar 
esse dinheiro. Mas quem vai 
pôr o guiso no pescoço do gato, 
arriscar e perder o emprego, o 
bônus de fi nal do ano, o jatinho 

da empresa para viagem de 
férias e outras regalias? 

O gestor profi ssional sabe 
que sua passagem por lá tem 
vida curta, assim por que ar-
riscar uma bela aposentadoria 
investindo uma grana preta em 
uma barragem precária e que  
não acrescenta nada nos lucros 
da empresa? Melhor não. Esta é 
a máxima dos chefes e não dos 
líderes. Estes põem o pescoço 
na guilhotina, os outros não. 
Uma tragédia como o rompi-
mento de uma barragem não 
pode ser contido dentro das 
paredes de uma corporação. 
Hoje, graças as redes sociais, 
nem as pequenas. 

Nas crises o presidente da 
gigante é atirado à mídia como 
se joga carniça para os chacais. 
Nada tem a dizer além da meia 
dúzia de key messages que 
decorou na viagem de volta, 
durante longa noite e madru-
gada. De um lado os parentes 
dos desaparecidos no mar de 
lama, de outro os acionistas 
temerosos que há uma ameaça 
real ao negócio e ao futuro da  
empresa. E dos seus capitais 
investidos, muitas vezes, nas 
bolsas de valores. 

Nem a ameaça severa, alto 
nível de incerteza nem urgente 
necessidade de ação comove-
ram o boarding. Na outra ponta 
um bando de cigarras e baratas 
tontas batem cabeça em decla-
rações à nação. São os gestores 
públicos, que nada veem, não 
tem nenhum compromisso 
com os eleitores e contri-
buintes. O tempo é o senhor 
da verdade, dirão enquanto 
esperam que a tormenta passe. 
Depois virão com discursos e 
projetos infi ndáveis mas nunca 
executáveis. 

Os advogados da corporação 
já rechaçam que houve um 
homicídio doloso por omissão, 
mas apenas um crime am-
biental. Daqueles tantos que 
não dão em nada e enchem 
cemitérios.

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

ET. Um jornalista de uma pequena 
emissora de tevê nos Estados Unidos 
fêz uma  reportagem e descobriu  que 

as represas lá estavam há 35 anos 
sem fi scalização. Fêz a reportagem 

sem sair da redação.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Exposição fotográfi ca promove ofi cinas 
gratuitas de animação e fotocolagem
@ A Fundação SOS Mata Atlântica realiza neste fi m de semana (2 e 

3/02), duas ofi cinas gratuitas durante a programação da exposição 
fotográfi ca “Olhares sobre a Mata Atlântica“, em cartaz no Conjunto 
Nacional, em São Paulo. Na ocasião, o público poderá participar de 
ofi cinas de stopmotion (animação), quando as pessoas tiram fotos de seu 
celular e fazem pequenas animações e de fotocolagem, técnica simples 
de colar imagens sobre outras com recortes de jornais e revistas para 
formar cenas curiosas. As atividades acontecerão no sábado (das 14h 
às 15h30) e no domingo (das 15h às 16h30). As inscrições devem ser 
feitas pelo email info@sosma.org.br. Os interessados também podem 
verifi car a disponibilidade no dia, mas as vagas são limitadas. 

Seleção para doutorado em Ciência dos Materiais 
@AO Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais (PPGCM-

-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) divulgou o edital do processo seletivo para o preenchimento 
das vagas do curso de doutorado. Ao todo, são oferecidas sete vagas, com 
início das atividades neste primeiro semestre de 2019. O Programa possui 
duas áreas de concentração, com um total de seis linhas de pesquisa rela-
cionadas. Na área Materiais Funcionais e Polímeros de Fontes Renováveis 
as linhas de pesquisa são Blendas e Compósitos; Materiais Lignoceluló-
sicos; e Síntese e Caracterização de Materiais Poliméricos e Polímeros 
Biodegradáveis. A área de concentração Nanociência e Nanotecnologia 
de Materiais tem as linhas de pesquisa Caracterização de Filmes Finos 
e Interfaces; Materiais Nanoestruturados e Nanocompósitos; e Materiais 
Metálicos. O processo seletivo será composto por etapa única: apresen-
tação e arguição do projeto de pesquisa e análise da documentação do 
candidato. As inscrições acontecem de 1º a 15 de fevereiro e deverão ser 
enviadas exclusivamente pelos Correios, via Sedex, apresentando data 
de postagem até o dia 15 de fevereiro. O endereço para envio, a lista de 
documentos e demais informações sobre o processo de seleção podem 
ser consultados no edital, disponível em www.ppgcm.ufscar.br.

Paulo Exel (*)

Quando o assunto é fazer uma alteração desse 
peso, na área de tecnologia, quanto mais 

próxima a estratégia do negócio a área estiver, 
mais delicada e arriscada é a mudança. Para 
que o processo de substituição seja assertivo e 
não acarrete em dados para a empresa é preciso 
considerar inúmeros fatores e é sobre eles que 
gostaria de discorrer nos próximos parágrafos.

Quando um processo de contratação se inicia 
temos que levar em consideração se a moti-
vação para mudança do profi ssional é gerada 
pelo indivíduo, que espontaneamente deseja 
deixar o cargo, ou se é motivada por decisão da 
empresa. Essa análise é feita em todos os níveis 
hierárquicos, mas em cargos executivos ela é 
determinante para a estratégia de recrutamento.

Quando a substituição é uma demanda 
corporativa, o planejamento, assim como a 
execução devem ser detalhados para prever os 
riscos e gerenciar as expectativas. As empresas 
são organismos vivos que estão em constante 
desenvolvimento e esse progresso é pautado 
por mudanças. Em muitos casos reposicionar 
a alta gerência é uma transformação necessária 
para o crescimento. Antes de traçar um plano 
de ação e avaliar os riscos de contratar para 
essa cadeira, é importante a empresa descobrir  
qual necessidade será atendida ao efetuar essa 
demanda de substituição.

Em alguns casos a performance do profi s-
sional, ou seja, a qualidade e a quantidade dos 

Qual o impacto de substituir a alta gerência de tecnologia?

para o negócio, portanto, melhor e mais bem 
planejada deve ser essa transição.

É importante dizer que algumas empresas ao 
avaliarem os riscos de uma substituição desis-
tem. Esse é um erro particularmente inocente 
já que a desistência leva em consideração o 
quanto a adaptação para a nova gerencia pode 
custar, mas raramente, considera-se qual o 
custo de ter a pessoa errada nas decisões, ou 
ainda as perdas que uma operação parada ou 
mal gerenciada pode acarretar.

As consultorias em recrutamento e seleção, 
especializadas em tecnologia, podem ser um óti-
mo aliado nesse momento. Elas não só conferem 
confi dencialidade e discrição no trabalho, mas 
também contribuem agilidade bem como olhar 
clínico especializado sobre habilidades mais 
requisitadas e novas tendências de mercado. 
Essa visão especializada muitas vezes entende 
melhor as demandas da empresa e acaba por 
torna-se assertiva na hora de recrutar para a 
posição. Outro fator importante para ser leva-
do em conta nessa decisão é a de que o risco 
de uma contratação errada geralmente está 
embutido nesse trabalho, uma vez que elas 
oferecem garantias nos casos de não adaptação 
ou desistência dos profi ssionais indicados e 
contratados por meio delas.

(*) É diretor de operação da Yoctoo, formado em 
Administração de Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e tem certifi cação em 
coaching. Exel tem mais de 10 anos de experiência 

no recrutamento especializado nas áreas de 
Tecnologia, Digital e Vendas.

resultados que são entregues pela gestão dele, 
é um motivador grande o sufi ciente para ge-
rar a demanda de substituição. Entretanto, a 
performance não é o único fator responsável. 
Em alguns casos a mudança necessária para a 
empresa continuar crescendo são habilidades 
comportamentais, como por exemplo, habi-
lidade de liderança e de motivar pessoas ao 
engajamento com os projetos e entregáveis.

Independente dos motivos ou dos gatilhos 
para a mudança, o impacto na organização é 
real em menor ou maior grau. Quando falamos 
de contratação para áreas executivas estamos 
falando basicamente sobre decisões de gestão 
e liderança de pessoas. A alteração na cadeira 
precisa avaliar o quanto a mudança vai impactar 
na estrutura da empresa. De maneira clara, o 
quanto uma mudança de executivo pode abalar 
as estruturas da operação, o engajamento das 
pessoas e se a transição do líder pode levar a 
empresa a perder profi ssionais que são vitais 
para a operação. 

A partir dessa refl exão, a empresa precisa 
buscar executivos que preencham a atual 
demanda em termos de habilidades técnicas e 
de comportamento e principalmente o match 
com os valores e estratégia de longo prazo, 
quanto mitigar os riscos dessa transição. 
Olhando especifi camente para o impacto da 
substituição em cadeiras de tecnologia, ou em 
empresas de tecnologia, a conta é bem simples 
de ser feita. Quanto mais próximo do core 
business a tecnologia estiver, maior o risco 

Tomar a decisão de mudar a gestão empresarial e fazer uma substituição na alta gerência é uma tarefa 
complexa, que exige grande empenho e análise de cenários

CEO da Ferrari cobra 
título na F1 em 2019

O CEO da Ferrari, Louis Ca-
milleri, afi rmou ontem (31) que o 
objetivo da montadora é vencer o 
campeonato mundial de Fórmula 
1 em 2019, o qual não conquista 
desde 2007, tanto na disputa de 
construtores como na de pilotos. 
“Em 2018, alcançamos o melhor re-
sultado desde quando vencemos o 
campeonato de construtores. Para 
2019, o objetivo é vencer.

Haverá um aumento dos investi-
mentos que refl ete essa ambição”, 
declarou Camilleri, que está no 
cargo desde julho, quando substi-
tuiu o falecido Sergio Marchionne.

No início de janeiro, a Ferrari 
demitiu o chefe de equipe Maurizio 
Arrivabene e promoveu o diretor 
técnico Mattia Binotto para seu 
lugar. Em 2019, os pilotos da 
escuderia italiana serão o alemão 
Sebastian Vettel e o monegasco 
Charles Leclerc (ANSA).

Ele defendeu que as crian-
ças não sejam tiradas das 
escolas. “O homeschoo-

ling não substitui a escola, ele 
complementa a escola. Está na 
lei que crianças têm que vir para 
a escola. Ele complementa o pro-
cesso educacional, trazendo para 
perto da casa dele, para dentro 
de onde ele mora, a questão da 
educação, que é algo que tem que 
ser valorizado pela sociedade. 
Os pais têm que estar sabendo 
e devem estar participando da 
formação de seus fi lhos”.

A declaração foi dada em cole-
tiva de imprensa de apresentação 
dos dados do Censo Escolar no 
Inep.  “O homeschooling [edu-
cação domiciliar] é basicamente 
trazer a família para o processo 
educacional, o fato de poder fazer 
a educação completa depende 
até do STF, são coisas que estão 
sendo discutidas na sociedade”, 
afi rmou. Regulamentar o direito 
à educação domiciliar está entre 
as 35 metas prioritárias dos 100 
primeiros dias do governo Jair 
Bolsonaro. A questão é polêmi-
ca. Por um lado, pais defendem 
que é possível educar os fi lhos 
em casa, modelo que existe em 
vários países. Por outro, diversas 
entidades se manifestaram con-

Regulamentar o direito à educação domiciliar está entre as 35 metas prioritárias

do governo Jair Bolsonaro.
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Educação em casa não substitui 
a escola, diz secretário do MEC

O secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), Luiz Antônio Tozi, defendeu ontem (31) que 
a educação domiciliar deve complementar a educação formal e que matrículas nas escolas seguem 
obrigatórias

trárias ao processo. 
O Conselho Nacional de Edu-

cação (CNE) entende que a 
legislação vigente enfatiza “a 
importância da troca de experi-
ências, do exercício da tolerância 
recíproca, não sob o controle dos 
pais mas no convívio das salas de 
aula, dos corredores escolares, 
dos espaços de recreio, nas ex-
cursões em grupo fora da escola, 
na organização de atividades 
esportivas, literárias ou de so-

ciabilidade, que demandam mais 
que os irmãos apenas, para que 
reproduzam a sociedade, onde a 
cidadania será exercida”.

Dados apresentados hoje 
pelo Inep mostram que o país 
tem cerca de 2 milhões de 
crianças e adolescentes de 4 
a 17 anos fora da escola, idade 
escolar obrigatória. As maiores 
concentrações de pessoas ex-
cluídas do sistema de ensino 
estão nos 4 anos de idade, 

com 341.925 crianças fora da 
pré-escola e aos 17 anos, com 
915.455 jovens. Tozi destacou 
que o objetivo da atual gestão 
é melhorar o ensino básico. Um 
dos focos, que consta também 
entre as metas prioritárias, é a 
alfabetização. “O que está pla-
nejado já é ampliar a caixa de 
ferramentas do docente”, diz. 

Segundo ele, a pasta irá ofe-
recer opções aos professores, 
ainda na formação (ABr).

A taxa média de desemprego do país fechou 
o trimestre móvel encerrado em dezembro de 
2018 em 11,6% – queda de 0,3 ponto percen-
tual em relação ao trimestre julho a setembro 
(11,9%). Os dados fazem parte da pesquisa 
divulgada ontem (31), pelo IBGE. Em relação 
ao mesmo trimestre de 2017, quando a taxa 
média fechou o trimestre em 11,8%, o quadro 
é de estabilidade, embora a taxa media anual 
tenha recuado 0,4 ponto percentual, passando 
de 12,7%, em 2017, para 12,3% em 2018.

A população desocupada fechou o trimestre 
em 12,2 milhões de pessoas, caindo 2,4% (me-
nos 297 mil pessoas) em relação ao trimestre 
de julho a setembro de 2018. No confronto com 
igual trimestre de 2017, houve estabilidade. Os 
dados da Pnad Contínua indicam que entre 2014 
e 2018, o contingente médio de desempregados 
passou de 6,7 para 12,8 milhões, um aumento 
de mais 6,1 milhões de pessoas, quase dobrando 

entre os dois períodos ao crescer 90,3%.
A população ocupada aumentou fechou 

dezembro em 93,0 milhões, um crescimento 
de 0,4%, mais 381 mil pessoas em relação ao 
trimestre de julho a setembro de 2018 e 1,0% 
(894 mil pessoas) em relação a igual trimestre 
de 2017. Ao longo de todo o ano passado a taxa 
média de ocupação cresceu 1,3%, em relação 
a 2017, ao passar de 90,6 milhões para 91,9 
milhões de pessoas ocupadas.

Também houve queda de 0,3% na taxa de 
subtilização da força de trabalho, que fechou 
dezembro em 23,9% em relação ao trimestre 
anterior, quando ela estava em 24,2%. A po-
pulação subutilizada em dezembro era de 27 
milhões de pessoas. Embora estável em relação 
ao trimestre julho-setembro, em relação ao 
mesmo trimestre de 2017 houve um acréscimo 
de 2,1%, mais 560 mil pessoas nesta categoria 
de subutilização (ABr).

Desemprego fi ca em 11,6%, com 
12,2 milhões de desocupados
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Não há nada mais 

gratifi cante do que 

receber seu salário após 

um mês de trabalho 

duro. Contudo, como 

você recebe o seu 

rendimento? 

Até pouco tempo atrás, 
o trabalhador tinha 
poucas escolhas: ou ele 

abria uma conta em banco e 
fi cava dependente das tarifas 
cobradas ou recebia em dinhei-
ro vivo e corria riscos desne-
cessários de roubo ou perda. 
Isso faz com que as pessoas 
realizem verdadeiras mano-
bras de saque, transferência e 
depósito para conseguir pagar 
as contas e fazer as compras. 

Entretanto, já é possível 
receber todo o salário direto 
em seu cartão pré-pago, sem 
intermediação de bancos ou 
pagamento de taxas. Essa 
novidade foi implementada 
pela Resolução 4.693/2018, 
do Banco Central, e já está 
valendo desde 1º de julho de 
2018. Os salários podem ser 
transferidos diretamente para 
as contas de pagamentos, ou 
seja, cartões pré e pós pagos 
oferecidos por instituições 
fi nanceiras e fi ntechs. 

Além da transferência gra-
tuita, a norma também permite 
ao consumidor que ele solicite 
a portabilidade diretamente na 
instituição de destino ao invés 
de ter que comunicar o empre-
gador ou o banco. A decisão 
do governo federal aumentou 
o poder do funcionário sobre 
seu próprio salário. Com a 
medida, ele passa a ter muito 
mais opções e comodidade 
para administrar seu dinheiro e 
pode defi nir quais as melhores 
formas de gastá-lo. 

Afi nal de contas, se o cartão 
pré-pago já é ideal para paga-
mento de contas, recargas de 
celular e compras no super-
mercado, o usuário não precisa 
mais ter que transferir o valor 
da sua conta para o meio de 
pagamento. Basta se planejar 
para usá-lo de forma transpa-
rente e sem burocracia. Além 
da rapidez, essa nova modali-
dade de recebimento do salário 
traz mais conforto, segurança 
e economia ao usuário. 

Ele não precisa mais realizar 
diversas transferências entre 
contas, pagando tarifas bancá-
rias, e tampouco precisa sacar 
e depositar grandes somas de 
dinheiro em cédulas, correndo 
o risco de assalto. Sem falar no 
impacto econômico, uma vez 
que estimula a concorrência 
entre as instituições fi nancei-
ras com a oferta de soluções 
cada vez mais inovadoras à 
população.

As facilidades tecnológicas 
dos últimos anos mudou a 
percepção das pessoas em 
praticamente todas as áreas. 
Atualmente, elas querem ser-
viços cada vez mais rápidos, 
intuitivos e simples. Com a 
administração de seus salários 
não é diferente. Ao invés de 
fazer diversas transferências e 
ter que agendar pagamentos, 
fi ca muito mais fácil quando o 
rendimento já cai no mesmo 
meio utilizado para pagar as 
contas. 

Com a portabilidade do salá-
rio para os cartões pré-pagos, o 
Brasil dá um passo importante 
rumo à desburocratização 
fi nanceira.

(*) - É Sales & Marketing Executive 
Director da Acesso, empresa líder 
em serviços fi nanceiros, emissão, 

processamento e gestão de cartões 
pré-pagos, uma das 10 maiores 

fi ntechs da América Latina
(etinti@meuacesso.com.br).

Elvis Tinti (*)

A - Educação Médica 
A farmacêutica Eli Lilly acaba de lançar sua plataforma de ‘streaming on 
demand’, chamada Lilly Play. A fi m de facilitar o acesso dos profi ssionais 
de saúde e médicos a conteúdos que aprofundem seus conhecimentos, 
o espaço virtual reunirá vídeos sobre doenças, artigos científi cos, me-
dicamentos, cobertura de congressos e aulas médicas. É uma inovação 
na área da saúde, não apenas por proporcionar conteúdos exclusivos e 
trazer facilidade na busca de informações, mas também por aproximar 
os profi ssionais e se adequar às novas demandas trazidas por eles, ga-
rantindo fl exibilidade e conveniência no dia a dia. O serviço é gratuito 
e o cadastro no site está disponível apenas para médicos e profi ssionais 
da saúde em (www.lillyplay.com.br).

B - Subir 86 Andares
Já está aberta a inscrição por loteria para a corrida vertical na escada do 
Empire State Building, a 42ª ESBRU, que acontece no dia 14 de maio, 
a partir das 20h (horário de NY). Os corredores inscritos para subir os 
86 andares, com 1.576 degraus, do mais famoso prédio do mundo serão 
notifi cados sobre o status da corrida em 1º de março. Interessados podem 
se inscrever em (http://www.nycruns.com/esb). Dos milhares de corre-
dores de todo o mundo, poucos serão escolhidos para ter a oportunidade 
de participar. A inscrição para a corrida custa $ 125 por pessoa. Mas 
essa taxa só será cobrada se o corredor for selecionado aleatoriamente 
para participar. O evento é produzido pela Nycruns, a maior empresa 
de gestão de eventos de corrida na área metropolitana de Nova York.

C - Indústria de Viagens
A 7ª edição da WTM Latin America, evento mundial focado na indústria 
de viagens da América Latina, acontece entre os dias 2 e 4 de abril, no 
Expo Center Norte. O Chile, que teve um crescimento substancial de 
turistas no último ano, retorna ao show com boas expectativas. Já o Peru 
e Uruguai que, cada vez mais, se consolidam como destino de interesse 
mundial – seja pelas diversidades culturais, históricas ou gastronômicas 
- também retornam ao evento. El Salvador e Costa Rica reforçam o time 
de mais alguns dos países da América Central  que expõem no pavilhão. 
Outros países seguem em negociação avançada, inclusive destinos asiá-
ticos, europeus e brasileiros, que devem compor o time de expositores 
neste ano. Saiba mais em: (www.latinamerica.wtm.com). 

D - Mulheres Maduras
No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a consultoria Hype60+ 
e Unibes Cultural prestarão uma homenagem às brasileiras com 
50 anos ou mais. O evento Beleza Pura reunirá na Unibes Cultural 
(Rua Oscar Freire, 2.500) um festival com workshops, ofi cinas, 
reality shows, palestras e exposições sobre o universo feminino das 
mulheres com mais de 50 anos. Serão abordados temas como moda, 
beleza, comportamento, sexo e estilo de vida. Entre as palestrantes 
confi rmadas, a antropóloga Mirian Goldenberg; a pesquisadora Clarice 
Herzog; e especialista em marketing prateado, Bete Marin. O evento 
tem o apoio do Longevidade Expo + Fórum, Grupo Couromoda, Hair 
Brasil, Goodessence e Jacques Janine. Mais informações e inscrições: 
(http://belezapura.news/).

E - Shopping com Delivery
O Shopping Metrô Tucuruvi é o primeiro do Brasil a assinar acordo 
com a Rappi, aplicativo de delivery de tudo em minutos. Funcionando 
como um assistente pessoal, a plataforma permitirá aos clientes faze-
rem suas compras em qualquer loja do empreendimento sem sair de 
casa. A iniciativa segue a estratégia de negócio do shopping voltada 
para a inovação, desde que foi adquirido pelo grupo Saphyr Shopping 
Centers, administrador do empreendimento desde 2016. O acordo 
entre as empresas oferece praticidade e conforto para o dia a dia, 
colocando as lojas do shopping na palma da mão dos usuários num 
ambiente multicanal e conectado. Saiba mais em (www.shoppingme-
trotucuruvi.com.br). 

F - Ensino à Distância 
O Grupo Uninter é o maior centro universitário do país, segundo o Inep 
e a única instituição de Ensino à Distância do Brasil recredenciada 
com nota máxima pelo MEC. Sediado em Curitiba, já formou mais de 
500 mil alunos e, hoje, tem mais de 210 mil alunos ativos nos mais de 
200 cursos ofertados entre graduação, pós-graduação, mestrado e 
extensão, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. 
Com mais de mil polos de apoio presencial, mantém cinco campi no 
coração de Curitiba. São 2 mil funcionários trabalhando todos os dias 
para transformar a educação brasileira em realidade. Para saber mais 
acesse (www. uninter.com).

G - Docas Digital
A Codesp, empresa estatal responsável pela administração da infraestru-
tura do Porto de Santos, não utiliza mais o papel em seus documentos. 
Desde o fi nal do ano passado, está funcionando o Sistema Docas Digital, 
uma plataforma eletrônica que promoveu uma mudança de paradigma 
nos procedimentos internos da empresa. Pelo sistema, tanto os novos 
processos, sejam internos ou externos, como aqueles em tramitação, 
estão sendo migrados para o novo sistema. Com isso, a movimentação 
de papéis entre os diversos setores da companhia vai ser eliminada, 
dando maior segurança ao trabalho.Com o Docas Digital, a impressão 
de documentos foi abolida (www.portodesantos.com.br).

H - Moda Feminina
A Equus Denim Brand vem pondo em prática seu plano de expansão. 
Atualmente com 37 lojas, a marca de moda feminina planeja para este 
ano mais 12 lojas. O plano de expansão começou em 2018, com algumas 
lojas inauguradas no segundo semestre, em Presidente Prudente, no Pru-
denshopping; em Praia Grande, no Litoral Plaza Shopping; em Santana, 
no Santana Park Shopping. Para este ano, novas praças entram no plano 
da empresa, como Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina, Porto Alegre, 
Santa Maria, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma franquia padrão 
da marca requer ponto em torno de 50 metros quadrados e investimento 
inicial de R$ 350.000. Mais informações: (www.equus.com.br).

I - Setor de Energia
As startups interessadas já podem se inscrever para participar da 3ª 
edição do Free Electrons, programa global que apresenta as mais pro-
missoras startups às líderes do setor de energia. Projetos do mundo 
inteiro poderão se candidatar até o próximo dia 22. O Free Electrons é 
um programa global que busca desenvolver projetos e negócios entre 
startups e Utilities, e pretende encontrar soluções nos segmentos de 
mobilidade elétrica, energias limpas, redes inteligentes, digitalização 
e novos serviços com foco no cliente. Para mais informações, acesse: 
(www.freetheelectron.com).

J - Trabalho em Altura  
Com o objetivo de atender a Norma Regulamentadora Trinta e Cinco do 
TEM, a ABIMAQ está promovendo o curso ‘Trabalho em Altura’, cuja 
legislação prevê que toda empresa que realize trabalhos em altura, pro-
movam treinamento para capacitação dos trabalhadores, submetendo-os 
a treinamento teórico e prático, visando garantir a capacitação sobre 
os riscos, medidas de controle, de emergência e salvamento. Todos os 
trabalhadores autorizados a realizar serviços em altura devem receber 
capacitação e também um treinamento periódico bienal com carga ho-
rária mínima de oito horas. A validade é de dois anos. O curso acontece 
no próximo dia 8, das 9h às 18h, na sede da ABIMAQ. Informações tels. 
(11) 5582-6321/5703.

A - Educação Médica 
A farmacêutica Eli Lilly acaba de lançar sua plataforma de ‘streaming on 

D - Mulheres Maduras
No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a consultoria Hype60+ 

A gestora de recursos ameri-
cana Elliott aumentou de 8,8% 
para 9,4% sua fatia na opera-
dora de telefonia italiana TIM. 
A operação foi comunicada à 
Comissão de Títulos e Câmbio 
dos Estados Unidos e fortalece 
o fundo na disputa com o grupo 
francês Vivendi pelo comando 
da empresa. Atualmente, a 
Elliott detém o controle do 
conselho de administração da 
TIM, apesar de a Vivendi ser a 
principal acionista, com cerca 
de 24% de participação.

“A Elliott está se compor-
tando como um investidor pu-
ramente fi nanceiro, utilizando 
uma abordagem oportunista 
para tirar vantagem da queda 
de 45% no valor das ações”, 
disse um porta-voz do grupo 
francês, que acusa a gestora 
de não apresentar um plano 
industrial para a operadora.  
A Vivendi quer a convocação 
de uma assembleia de sócios 
para revogar o mandato dos 
conselheiros indicados pela 
Elliott (ANSA).

Os dados fazem parte da 
Resenha Mensal – Con-
sumo de Energia Elé-

trica, de dezembro, divulgada 
ontem (31) pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE).

Para o crescimento acumula-
do de 1,1% ao longo de 2018, 
houve expansão em quatro das 
cinco regiões na comparação 
com 2017. 

O Centro-Oeste foi a região 
que registrou a maior alta no 
consumo (2,3%), seguido pelo 
Sul (1,7%), Sudeste (1,6%) 
e Nordeste (1,5%). A Região 
Norte fechou o ano com queda 
acumulada de energia deman-
dada à rede da ordem de 5,8%.

De acordo a EPE, empresa 
responsável pelo planejamento 
energético do país, o consumo 
cativo de energia elétrica nacio-

Aumentou o consumo residencial de energia no ano passado.
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Os Correios reajustaram ontem (31) as tarifas 
de alguns serviços. A tabela com os novos pre-
ços está publicada no Diário Ofi cial da União. O 
telegrama nacional redigido pela internet, por 
exemplo, passou de R$ 8,15 por página, para R$ 
8,19. O preço dos primeiros portes da carta co-
mercial e a carta não comercial permanecerão os 
mesmos, de R$ 1,95 e R$ 1,30, respectivamente. 

A correção média deste ano, de 0,3893%, 
também não incide sobre os segmentos de en-
comendas e marketing, que são concorrenciais. 
De acordo com a Portaria nº 349/2019, do Minis-
tério da Ciência, o reajuste, válido para serviços 
nacionais e internacionais, tem por base o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumulado de outubro a dezembro de 2018 (ABr).

O comércio varejista fechou 
2018 com 8,1 mil novas lojas. 
Segundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
esse é o saldo entre o núme-
ro de estabelecimentos que 
fecharam e que abriram as 
portas. O resultado positivo 
vem depois de três anos com 
saldo negativo (mais empresas 
fechando as portas do que 
abrindo). Entre 2015 e 2017, 
o setor perdeu 223 mil esta-
belecimentos.

Em 2018, o segmento com 
melhor desempenho na aber-
tura de lojas foi o de hiper e 
supermercados, que ganhou 
4.510 novos estabelecimen-
tos, seguido pelo de utilidades 
domésticas e eletroeletrônicos 
(1.747) e pelas drogarias, far-
mácias e lojas de cosméticos 
(1.439). Os únicos segmentos 
com saldo negativo foram mó-
veis e eletrodomésticos (-176) e 
material de construção (-926).

O resultado positivo vem depois de três anos com saldo 

negativo.

Contas públicas fecham 
2018 com saldo negativo 

O setor público consolidado, 
formado pela União, os estados 
e municípios, encerrou 2018 
com saldo negativo nas contas 
públicas, de acordo com dados di-
vulgados ontem (31) pelo Banco 
Central (BC). O défi cit primário, 
receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros, 
fi cou em R$ 108,258 bilhões, o 
que corresponde a 1,57% de tudo 
o que o país produz - Produto 
Interno Bruto (PIB).

Esse foi o quinto ano seguido 
de resultado negativo das contas 
públicas: R$ 32,536 bilhões, em 
2014; R$ 111,249 bilhões, em 
2015; R$ 155,791 bilhões, em 
2016, e R$ 110,583 bilhões, em 
2017. O resultado de 2018 fi cou 
abaixo da meta para o setor pú-
blico consolidado, que era de um 
défi cit de R$ 161,3 bilhões. No 
ano passado, o Governo Central 
registrou défi cit de R$ 116,167 
bilhões. Os governos estaduais 
apresentaram superávit de R$ 
4,734 bilhões, e os municipais, 
saldo negativo de R$ 1,242 bilhão. 

As empresas estatais federais, 
estaduais e municipais, excluídas 
as dos grupos Petrobras e Ele-
trobras, registraram superávit 
primário de R$ 4, 417 bilhões. Os 
gastos com juros fi caram em R$ 
379,184 bilhões no ano passado, 
contra R$ 400,826 bilhões em 
2017. Esse resultado correspon-
deu a 5,52% do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país. O défi cit nominal, formado 
pelo resultado primário e os gas-
tos com juros, atingiu R$ 487,442 
bilhões, o que corresponde a 
7,09% do PIB (ABr).
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Elliott aumenta 
participação na TIM

Consumo de energia fecha 
2018 com aumento de 1,1%

O consumo de energia elétrica no país aumentou 1,1% no ano passado, totalizando 467.161 
gigawatts/hora (GWh)

cresceu em todas as classes, 
com destaque para dois dos 
três setores, que registraram 
expansão acima do acumulado 
nacional de 1,1%. 

A indústria fechou o ano com 
o maior aumento de consumo: 
1,3%; seguida do consumo 
residencial, com 1,2%, e do 
consumo comercial, com mais 
0,6%, em relação a 2017. A 
classe ‘Outros’ fechou o ano com 
crescimento de 1%. Ao avaliar 
o comportamento do mercado 
de energia elétrica do país no 
ano passado, a EPE ressaltou 
o fato de que a tônica  foi “o 
quadro de lenta recuperação 
no mercado de trabalho, ao qual 
se atribui a principal infl uência 
para o crescimento de 1,2% do 
consumo residencial em 2018” 
(ABr).

nal caiu 1,2% em dezembro e de 
1,3% ao longo do ano passado. 
“A migração de consumidores 
desse mercado favoreceu o 
aumento do consumo livre, que 

foi de +4,0% no mês e +6,3% no 
ano”, diz a empresa. Os dados 
indicam que entre 2017 e 2018 
a demanda por energia ao Siste-
ma Interligado Nacional (SIN) 

Brasil ganhou 8,1 mil novos 
varejistas em 2018

Regionalmente, em 15 das 27 
unidades da Federação foram 
registradas mais aberturas do 
que fechamentos, destacando-
-se de forma positiva os estados 
de São Paulo (3.883), Santa 
Catarina (1.706) e Minas Gerais 
(940). Para o economista-chefe 
da CNC, Fabio Bentes, contri-
buíram para o saldo positivo 

a infl ação abaixo da meta, a 
redução dos juros ao consumi-
dor, a reação do mercado de 
trabalho e a disponibilização 
de recursos como os saques 
nas contas do PIS/Pasep. Para 
este ano, são esperadas novas 
23,3 mil lojas, com crescimen-
to de 5,8% nas vendas do setor 
(ABr).

Novos valores de serviços dos Correios
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Privatização dos 
aeroportos fortalece
a aviação brasileira

A aviação comercial 

brasileira se prepara 

para novos voos com 

a privatização dos 

aeroportos

Desde 2008, o modal vem 
passando por profun-
das transformações. 

Segundo dados da Anac, o 
setor do transporte aéreo res-
pondia por 43,9% das viagens 
interestaduais contra 56,1% 
do rodoviário. Em 2017, as 
viagens pela aviação comercial 
já respondiam por 67,5% de 
participação nesse mercado 
contra 32,5% do transporte 
rodoviário. A tendência é de 
crescimento nessa indústria, 
que alcançou 115 milhões de 
passageiros em 2018. 

Esse novo panorama coloca 
o Brasil como o terceiro maior 
mercado de transporte aéreo 
do mundo, superado apenas 
pelos EUA (cerca de 1 bilhão 
de passageiros/ano) e a China 
(quase 550 milhões/ano). Os 
norte-americanos lideram 
essa indústria, que passou 
por profundas mudanças no 
fi nal da década de 1970. Nesse 
período, foram estabelecidas 
as regulamentações que hoje 
chegam ao mercado brasileiro. 
A elevada renda da população 
e a menor opção de modais de 
transporte terrestre também 
contribuíram para alavancar a 
aviação comercial nos Estados 
Unidos.

O Brasil deve seguir a ten-
dência mundial de cresci-
mento, com projeções na casa 
de 5% de alta nas próximas 
décadas. Para sustentar esse 
crescimento alguns avanços 
são importantes, um deles é a 
desregulamentação em curso 
para o setor, derrubando bar-
reiras que inibem a competição 
no território nacional. Algumas 
questões jurídicas precisam 
ser revistas para reduzir a in-
segurança, comprometendo a 
chegada de investidores. 

Outro importante avanço 
começa a ser percebido pelo 
consumidor.  As companhias 
aéreas low cost começam a 
chegar e mostram a possibi-
lidade de oferecer passagens 
muito mais baratas diante da 
cobrança de cada item do pre-
ço do serviço. A composição e 

carga tributária no custo dos 
combustíveis é outro fator que 
traz impactos diretos no preço 
das passagens aéreas. O com-
bustível representa mais de 
20% dos custos operacionais 
diretos de um voo.

As privatizações da infra-
estrutura aeroportuária são 
essenciais para novos avanços. 
A entrada da iniciativa privada 
nesse setor é fundamental 
para a expansão desse serviço 
e alivia o governo federal da 
obrigação de investir nesse 
setor, liberando recursos pre-
ciosos na atual conjuntura. A 
privatização dos aeroportos 
é um caminho para oferecer 
um mercado aéreo saudável e 
com infraestrutura dotada de 
modernas tecnologias já pre-
sentes em diversos aeroportos 
internacionais. 

Além de ampliar a segurança 
de voos, esses instrumentos 
são fundamentais para aumen-
tar a capacidade de pousos e 
decolagens em qualquer situ-
ação climática enfrentada pelo 
aeródromo. O crescimento da 
aviação comercial regular vai 
impactar em outros setores, 
além de estimular a criação 
de novos serviços. O mercado 
regional deverá ser o próximo 
passo dessa indústria, como já 
ocorre hoje nos EUA, onde as 
companhias maiores respon-
dem pelas viagens de longos 
percursos e as empresas regio-
nais são parceiras na conexão 
de passageiros entre diversas 
localidades. 

Para se ter uma ideia dessas 
possibilidades, o território 
brasileiro conta com aproxi-
madamente 2.500 aeródromos 
registrados pela Anac, mas 
quase 100% dos embarques e 
desembarques internacionais, 
nacionais e regionais ocorrem 
em apenas 65 aeroportos. O 
crescimento dessa indústria 
deve trazer ainda outras boas 
oportunidades de negócios, a 
criação de milhares de novos 
empregos, aumento da arreca-
dação e a ampliação da malha 
aeroportuária. 

Com certeza, o brasileiro vai 
contar com muito mais opções 
de voos e serviços de melhor 
qualidade.

(*) - Ex-tenente da FAB, engenheiro 
aeronáutico formado pelo ITA, é 
presidente da Vinci Aeronáutica.

Shailon Ian (*)

Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó

como presidente interino.

O Parlamento Europeu re-
conheceu ontem (31) o líder 
da Assembleia Nacional da 
Venezuela, Juan Guaidó, como 
o presidente interino legítimo 
do país. Os eurodeputados 
aprovaram a resolução com 
439 votos a favor, 104 contra e 
88 abstenções, depois de cons-
tatar que o presidente Nicolás 
Maduro “rejeitou publicamente 
a possibilidade de realizar novas 
eleições” depois do ultimato da 
União Europeia (UE).

Em comunicado, o Parla-
mento Europeu revela que 
solicitou à chefe da diplo-
macia europeia, Federica 
Mogherini, e aos Estados-
-Membros que “adotem uma 
posição firme e comum e 
reconheçam Juan Guaidó 
como único Presidente inte-
rino legítimo do país até que 
seja possível convocar novas 
eleições presidenciais livres, 
transparentes e credíveis 

tendo em vista restabelecer 
a democracia”.

Durante a reunião, os par-
lamentares ainda declararam 
pleno apoio à Assembleia 
Nacional, tida como “o único 
órgão democrático legítimo da 
Venezuela”, pelo que os seus 
poderes “devem ser restabele-
cidos e respeitados, o que inclui 
as prerrogativas e a segurança 
dos seus membros”. De acordo 
com o documento aprovado, 
Maduro usurpou, de forma 
ilegítima, o poder presidencial, 
tendo em vista as eleições de 
maio passado que foram con-
sideradas fraudulentas.

“A UE não reconheceu essas 
eleições nem as autoridades 
instituídas por este processo 
ilegítimo”, acrescenta a nota. 
Além disso, a assembleia eu-
ropeia condenou os atos de 
repressão contra as manifesta-
ções sociais e todas as violações 
de direitos humanos (ANSA).

Ag.Lusa

No total, são três reuni-
ões, chamadas de pre-
paratórias. A primeira 

delas, destinada à posse, está 
marcada para as 15h. Neste ano, 
a renovação marca o início da 
nova legislatura.

Dos 54 senadores que toma-
rão posse, 46 não estavam no 
Senado no ano anterior; uma 
renovação histórica de cerca de 
85%. Apesar do número de se-
nadores, a sessão de posse deve 
ser rápida, já que não haverá 
discursos dos parlamentares. O 
único a falar deve ser o senador 
que presidirá a cerimônia, o 
papel caberá a Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), único integrante 
da Mesa Diretora da legisla-
tura anterior que continua no 
mandato, iniciado em 2015. Se 
ele não estiver presente, quem 
preside é o senador mais idoso, 
José Maranhão (MDB-PB).

A posse é conjunta, mas o 

Mesa de onde são conduzidos os trabalhos do Senado: sessão 

de hoje escolherá quem ocupará as cadeiras reservadas ao 

presidente e demais cargos em disputa.
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Agressor 
poderá usar 
monitoramento 
eletrônico

A Justiça poderá impor o 
uso de monitoração eletrônica 
como forma de assegurar o 
respeito ao limite mínimo de 
distância entre a ofendida e o 
agressor. O projeto que trata 
do assunto aguarda a designa-
ção de relator na Comissão de 
Constituição e Justiça. Apre-
sentado pela senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), o 
projeto altera a Lei Maria da 
Penha também para garantir à 
vítima, mediante pedido desta, 
um dispositivo que comunique 
o desrespeito ao limite mínimo 
de distância.

Vanessa aponta que a realida-
de, no entanto, tem mostrado 
que as medidas de urgência, 
já previstas na lei, não têm 
sido sufi cientes. Infelizmente, 
registra a senadora, mais e mais 
mulheres têm sido mortas por 
ex-parceiros que incidem re-
correntemente nas agressões. 
Para a senadora, é importante 
usar o progresso trazido pelo 
avanço tecnológico, “a fim 
de parar o ciclo da violência 
mortal, causada pela cultura 
do patriarcado”.

Vanessa lembra que a Justiça 
brasileira já tem usado, com 
grande sucesso, a monitoração 
eletrônica, a qual permite saber 
onde se encontra o infrator em 
gozo de saída temporária ou 
de prisão domiciliar. O projeto 
inclui, entre as medidas de 
urgência, a previsão da moni-
toração eletrônica como forma 
de garantir a distância mínima 
entre a vítima e o infrator. 
Assim, conclui a senadora, a 
tecnologia será usada para um 
fim especialmente nobre: a 
preservação da vida humana 
(Ag.Senado).

O Congresso que toma pos-
se hoje (1º), terá a missão de 
deliberar sobre as mudanças 
implementadas pelo governo 
do presidente Jair Messias 
Bolsonaro na estrutura ad-
ministrativa ligada ao meio 
ambiente. Renovado em dois 
terços, o Senado também de-
verá retomar o debate sobre o 
licenciamento e a fi scalização 
ambiental e sobre as regras 
relacionadas à mineração. 
Isso em um momento em que 
o assunto ganha ainda mais 
projeção, diante da catástrofe 
em Brumadinho.

A proteção do meio ambien-
te tem sido, historicamente, 
um tema de grande embate 
no Congresso. O assunto, por 
sua natureza, tem interfaces 
com praticamente todas as 
atividades econômicas e so-
ciais. Sua abrangência vai da 
qualidade de vida nas cidades 
à preservação dos diversos 
biomas — incluindo a produ-
ção de alimentos, a produção 
e o uso de energia, a questão 
fundiária, os direitos dos 
povos indígenas, o gerencia-
mento dos recursos hídricos, 
o saneamento, o tratamento 
dos resíduos sólidos e a infra-
estrutura do país.

Fiscal do Ibama observa área desmatada na Floresta Nacional 

Jamanxim, no Pará.

Terceirização 
de serviços 
em edifícios e 
condomínios

Tramita no Senado projeto 
de lei que veda a terceirização 
de mão de obra em edifícios 
e condomínios, residenciais e 
comerciais. O projeto aguarda 
designação do relator na Comis-
são de Constituição e Justiça. 

A proposta, de autoria do 
ex-senador Lindbergh Faria 
(PT-RJ), tem como objetivo 
garantir que os postos de traba-
lho nos edifícios e condomínios 
sejam preenchidos por traba-
lhadores que possuam vínculo 
empregatício nesses locais, e 
não por terceirizados. O autor 
destaca em sua justifi cativa 
que se trata de uma proposição 
que melhora as condições de 
trabalho no país. 

“A substituição de trabalha-
dores subordinados por tercei-
rizados compromete a dignida-
de inerente ao ser humano, pois 
os priva do labor essencial para 
a satisfação das mais basilares 
necessidades, próprias e de sua 
família”, argumenta Lindbergh 
Faria (Ag.Senado).
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No artigo ‘Agro holandês é 
pop’, publicado no jornal O Glo-
bo, os cientistas Carlos Nobre, 
Suzana Kahn e Fabiano Scarano 
defendem a “bioindustrializa-
ção sustentável” e apontam 
a efi ciência da agricultura da 
Holanda, que mesmo usando 
entre 5% e 10% de área utili-
zada pela agricultura no Brasil, 
fatura mais com as exportações 
de produtos do agronegócio, 
altamente tecnológico.

No entendimento dos arti-
culistas, é possível reverter o 
processo de desindustrializa-
ção do Brasil, - cada vez mais 
dependente da exportação de 
produtos primários (commo-
dities agrícolas e minerais) 
- a partir da preservação da 
cobertura vegetal nativa e 
do investimento em pesquisa 
científi ca. “A Quarta Revolu-
ção Industrial em curso, em 
velocidade sem precedentes, 
integra as tecnologias digitais, 
biológicas e físicas, no rol das 
biotecnologias, nanotecnolo-
gias e automação, e deverá 
ser elemento central para 
a obtenção de valor social 
e econômico para um novo 
modelo de uso sustentável 
da biodiversidade tropical”, 
afi rmam os cientistas.

Enquanto isso, grande parte 
do debate sobre o desenvol-
vimento brasileiro segue em 
torno da expansão da fronteira 

O mundo vive a quarta revolução industrial, na qual a 

biotecnologia tem papel de destaque, dizem especialistas.
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Novos senadores tomam posse 
hoje e Casa elege novo presidente
Hoje (1°), 54 dos 81 senadores iniciarão seus mandatos. A cerimônia de posse ocorre antes das reuniões 
em que serão eleitos o novo presidente da Casa e os demais integrantes da Mesa

todos os outros senadores, 
quando chamados, dirão “assim 
o prometo”.

De acordo com o coorde-
nador-geral da Secretaria de 
Marketing do Senado, Cefas 
Siqueira, 2.710 pessoas foram 
convidadas. Cada senador 
empossado teve direito a 45 
convites, um para a tribuna 
de honra, um para as galerias 
e 15 para o salão Negro, onde 
haverá um telão. Os restantes 
poderão fi car no gabinete ou 
assistir à posse no Auditório 
Petrônio Portela. 

Depois da posse dos novos 
senadores, haverá um intervalo 
para a segunda reunião, em que 
será eleito o novo presidente do 
Senado. A expectativa é que 
ela tenha início por volta das 
18h. O eleito vai comandar a 
Casa por dois anos e também 
exercerá a função de presidente 
do Congresso (Ag.Senado).

juramento é individual e os 
senadores são chamados por 
ordem de criação dos estados. 
Apenas o primeiro senador pro-
nuncia na íntegra o juramento: 
“Prometo guardar a Constitui-

ção Federal e as leis do país, 
desempenhar fi el e lealmente 
o mandato de senador que o 
povo me conferiu e sustentar 
a união, a integridade e a inde-
pendência do Brasil”. Depois, 

Congresso novo vai analisar mudanças 
do governo no meio ambiente

Assim que tomou posse, o 
presidente Bolsonaro assinou a 
MP que reestrutura a adminis-
tração federal. Uma das pastas 
com alterações mais signifi cati-
vas é a do Meio Ambiente, cujo 
orçamento deste ano é de R$ 
3,79 bilhões. O presidente, que 
recuou da ideia de de extingui-
-lo, retirou da pasta várias 
atribuições. Pela MP, que será 
analisada pela Câmara e pelo 
Senado, foram transferidos 
para o Ministério da Agri-
cultura,  o Serviço Florestal 
Brasileiro, que trata da outorga 
e do manejo sustentável das 
fl orestas,  e o gerenciamento 

do Cadastro Ambiental Rural.
Já o gerenciamento dos 

recursos hídricos — incluin-
do o vínculo com a Agência 
Nacional de Águas (ANA) — 
passou para o Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 
O novo desenho do Ministério 
do Meio Ambiente também 
retirou de suas atribuições o 
combate ao desmatamento 
e extinguiu a coordenação 
responsável pelo combate à 
desertifi cação. As atribuições 
referentes ao zoneamento 
ecológico-econômico do país 
também foram retiradas da 
pasta (Ag.Senado).

Preservação da biodiversidade pode 
levar a novo ciclo de industrialização

agrícola. Para Joaquim Maia 
Neto, consultor legislativo 
do Senado na área de meio 
ambiente, é possível manter e 
proteger as fl orestas e o cerrado 
e ao mesmo tempo aumentar a 
produção de alimentos. Segun-
do ele, o Brasil ainda pratica 
uma pecuária de baixíssima 
produtividade por área. Um 
pequeno aumento de produti-
vidade liberaria muitas áreas já 
desfl orestadas para a expansão 
da agricultura. “Não precisamos 
desmatar nenhum hectare de 
vegetação nativa para conti-
nuar aumentando a produção 
agrícola com competitividade 
por muitos anos. Isso sem falar 
no investimento tecnológico 
na própria agricultura”, diz o 
especialista.

Para ele, um grande equívo-
co dos que criticam o sistema 
brasileiro de áreas protegidas 
é o de considerar as fl orestas 
como “improdutivas”. Muitas 
unidades de conservação e as 
reservas legais são passíveis de 
manejo fl orestal sustentável, in-
clusive manejo madeireiro, sem 
desmatamento, explica Neto. 
“Investimentos em pesquisa 
e prospecção biotecnológicas 
costumam ser copiosos em 
retorno econômico, levando 
a produção com maior valor 
agregado e maior geração de 
empregos do que a agricultura 
tradicional. Esse pode ser um 
caminho para as nossas fl ores-
tas, que podem gerar divisas 
sendo mantidas em pé”, afi rma 
o consultor (Ag.Senado).

União Europeia 
reconhece Juan Guaidó 

como presidente



Ciberataques ameaçam o 

mundo constantemente, 

e é fácil perceber como 

eles infl uenciam o 

cotidiano das pessoas 

em diversas esferas, 

tanto no âmbito público 

quanto no privado

A prevenção a esses tipos 
de ataque demanda um 
investimento constante 

na formação e capacitação de 
profi ssionais – um ponto que 
deve se desenvolver nos pró-
ximos anos, especialmente se 
analisarmos o panorama atual 
da cibersegurança em âmbito 
global. Um estudo recente 
do (ISC)², instituto focado 
em educação e certifi cações 
profi ssionais em Segurança da 
Informação e Cibersegurança, 
aponta que há cada vez menos 
especialistas nessa área, que 
chega a quase 3 milhões de 
profi ssionais no mundo.

Remediar esse cenário de-
pende de diferentes fatores, 
mas é possível contar com o 
auxílio da própria tecnologia 
para acelerar a corrida rumo ao 
conhecimento sobre seguran-
ça virtual, com um modo cada 
vez mais dinâmico de apren-
dizado. Nesse sentido, cursos 
online e programas avançados 
de estudos podem promover 
esse tipo de conhecimento 
para profi ssionais.

A inteligência artifi cial, por 
exemplo, é cada vez mais 
usada com esse fi m. Além do 
impacto positivo já conhecido 
em áreas como saúde o setor 
fi nanceiro, também pode ser 
uma aliada efi caz para o apren-
dizado e a cibersegurança. 
Na Indra, nós criamos uma 
ferramenta chamada Cyber 
Range, que se adapta ao modo 
de aprendizagem do aluno 
e já foi testada por mais de 
mil profi ssionais das Forças 
Armadas, Batalhões e Forças 
de Segurança, órgãos ofi ciais, 
universidades e empresas de 
50 países, com resultados de 
grande relevância.

Essa é apenas uma das 
iniciativas que está em anda-
mento para capacitar novos 
profissionais para terem o 
conhecimento necessário e 
serem capazes de combater 
possíveis ameaças on-line. 
Recentemente, a Siemens e 
alguns parceiros lançaram 
uma carta de compromisso (o 
Charter of Trust) que exige 
normas e regras para aumentar 
a confi ança na cibersegurança 
e avançar com a digitalização, 
por exemplo.

As iniciativas profissio-
nais são importantes para 
fomentar a cibersegurança 

em nível corporativo, mas 
uma mudança estrutural, 
com a garantia de que essa 
demanda seja suprida, exige 
que a cibersegurança seja 
um tema presente desde 
a educação básica. Em um 
evento ocorrido recentemen-
te no Brasil, o presidente da 
SaferNet Brasil afi rmou que 
é necessário massifi car uma 
cultura de educação digital 
desde os primeiros cliques.

Em um mundo cada vez 
mais conectado, é fundamental 
estabelecer parcerias com uni-
versidades e colégios, maximi-
zando o conhecimento acerca 
dos riscos do mundo virtual, 
o que aumentará as chances 
de formar novos profi ssionais 
dedicados à área em médio e 
longo prazos.

Na Europa, por exemplo, a 
Minsait tem diferentes par-
cerias estabelecidas com a 
Universidade Carlos III, uma 
das principais de Madrid no 
desenvolvimento de tecnolo-
gias importantes que envolvem 
pontos desde usos inovadores 
de inteligência artifi cial até 
a elaboração de novas ferra-
mentas e plataformas para 
aumentar a consciência acerca 
da cibersegurança em pontos 
como cidades inteligentes e 
avanço da IoT.

É claro que esse uso, in-
vestimento e parcerias estão 
condicionados às atividades 
exercidas por cada setor. O 
fi nanceiro, por exemplo, por 
lidar frequentemente com 
operações de risco, tende 
a investir mais nesse tipo 
de qualifi cação profi ssional 
do que o setor público, por 
exemplo.

Ainda assim, é fundamental 
ter em mente que é necessário 
investir em cibersegurança, 
já que essa é uma das ferra-
mentas mais poderosas para 
prevenir danos. 

Com a nova Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
adaptada à operação brasilei-
ra, os investimentos devem 
se intensifi car nos próximos 
anos – o que implicará em 
uma demanda cada vez maior 
de profi ssionais especializados 
na área. É uma oportunidade 
e tanto para que novos profi s-
sionais de tecnologia possam 
se desenvolver em um mundo 
totalmente novo e carente 
desse tipo de serviço.

Nesse cenário, mais orga-
nizações devem exigir trei-
namentos e graduações em 
segurança cibernética para 
CSOs e CISOs como forma de 
se protegerem contra possíveis 
ataques.

(*) - É head da Minsait, uma compahia 
da Indra (www.minsait.com)

Ensino em cibersegurança 
é um desafi o a

ser superado em 2019
Wander Cunha (*) 
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SUSPENDER O PAGAMENTO DO PRÊMIO
Empresa pode pagar para o funcionário um valor como prêmio durante 
12 meses, e após esse período suspender? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CASO DE FÉRIAS FRACIONADAS, DE ACORDO COM A REFORMA 
TRABALHISTA, EM QUAL PERÍODO A EMPRESA DEVE PAGAR O 
ABONO PECUNIÁRIO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas orien-
ta-se que o abono pecuniário seja concedido/pago junto com 
o primeiro período de descanso. Por falta de dispositivo legal 
orientamos consulta também junto ao sindicato.

RESCISÃO NO CONTRATO INTERMITENTE
Quais são as verbas rescisórias na demissão no Contrato Intermitente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO POSSUEM FUNCIONÁRIOS
Empresas que não possuem funcionários devem enviar ao e-social o 
cadastramento inicial? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGISTRO DE TRABALHO INTERMITENTE
Como deve ocorrer o registro de trabalho intermitente, como fazer as 
anotações na CTPS, quantos dias na semana o funcionário pode tra-
balhar, possui limite de tempo, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA MATERNIDADE SEGUIDA DE FÉRIAS
Funcionária que termina o período de Licença Maternidade, pode emen-
dar com as férias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL NOTURNO DO MENSALISTA
Funcionário mensalista que trabalha na escala 12x36, quantas horas 
de adicional noturno é devido ao mês? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Martin Seefelder (*) 

Há alguns anos, as con-
versas giravam em torno 
do descobrimento do 

R&CA e quais os benefícios 
que essa tecnologia poderia 
trazer. Agora, os assuntos saem 
do campo da evangelização e 
entram no da realização. Essa 
mudança é fruto do forte apelo 
trazido pela tecnologia, como 
grandes ganhos de produtivi-
dade e redução de custo, além 
de baixas despesas de imple-
mentação. 

A pesquisa The robots are 
waiting, realizada recentemen-
te pela Deloitte, demonstrou 
que 95% das empresas tiveram 
suas expectativas de aumento 
de produtividade superadas e 
94% também superaram a ex-
pectativa em relação ao custo 
de implantação. Outras vanta-
gens citadas foram melhoria na 
conformidade dos processos, 
redução de custo, fl exibilidade 
e escalabilidade e maior acesso 
às informações dos processos 
automatizados.

Por outro lado, essa mesma 
pesquisa demonstrou que ape-
nas 4% das empresas consegui-
ram escalar sua força de traba-
lho virtual em 2018. Então surge 
a questão: se o R&CA traz tantos 
benefícios, por que as empresas 
estão enfrentando difi culdades 
em escalar a força de trabalho 
composta por robôs? Para este 
questionamento, apresento 
três desafi os encarados pelas 
empresas na implementação 
do R&CA:
 1) A forma como os proces-

sos estão estruturados 
dentro das empresas 
tradicionais. Um mesmo 
processo é executado por 
áreas diferentes, criando 
assim silos que são difíceis 
de serem desconstruídos 
e que criam variações 
na sua condução, geram 
uma visão fragmentada 

Os robôs já estão aqui. Mas sua 
empresa sabe como usá-los?

Conversando com diversas empresas sobre Automação Robótica e Cognitiva de Processos, também 
conhecida como R&CA (do inglês Robotic and Cognitive Automation), percebo que o mercado brasileiro 
está chegando a um ponto de mudança de direção

mentação de R&CA, e ao invés 
de colher os benefícios rapi-
damente, a área entra em fi las 
intermináveis de priorização, e 
aguarda por capacidade e verba 
para efetivar a implementação; 
e a segunda alternativa é utilizar 
ferramentas de automação de 
testes, que embora possuam 
algumas das características 
básicas das ferramentas de 
R&CA, não apresentam a in-
fraestrutura necessária para 
se tornarem escaláveis e re-
almente alcançarem todos os 
benefícios para o negócio que 
as ferramentas especializadas 
podem oferecer.

Por essas e outras razões, 
muitas organizações buscam a 
criação de Centros de Excelên-
cia de Automação, que são áreas 
multidisciplinares e de gestão 
conjunta entre os setores de 
negócio e de tecnologia. Mais 
do que um exercício de boa 
convivência, uma vez que são 
áreas que, não raro, entram 
em confl ito, o desenvolvimento 
de um Centro de Excelência 
permite à organização maior 
agilidade nas tomadas de 
decisão, ao mesmo tempo em 
que garante que as melhores 
soluções tecnológicas serão 
adotadas, sejam elas baseadas 
em R&CA ou não.

Dentre os diversos papéis 
desempenhados por esses 
centros estão, principalmente, 
trazer inovação para o negócio 
por meio do redesenho dos 
processos de negócio face às 
novas tecnologias, a avaliação 
da melhor abordagem para a 
resolução de determinada ne-
cessidade com base na análise 
do esforço versus o benefício 
para o negócio e a otimização 
da infraestrutura tecnológica 
necessária para permitir uma 
maior reutilização de licenças 
e componentes robóticos.

(*) - É gerente sênior da Deloitte Brasil 
(www.deloitte.com/about).

e acabam por reduzir o 
valor total que pode ser 
obtido com a automação. 
Dessa forma, os esforços 
de robotização acabam 
ficando centrados nos 
fragmentos de processo 
ao invés de focarem no 
processo como um todo. 
Diante disso, não raro é 
preciso se investir mais 
tempo alinhando e padro-
nizando os processos do 
que construindo efetiva-
mente os robôs.

 2) A falta de uma visão 
estruturada de futuro é 
outro problema comum e 
que impacta a capacidade 
da organização de escalar 
a sua força de trabalho 
virtual. Ao começar a tra-
balhar com R&CA, as or-
ganizações devem, desde 
o início, pensar grande, 
por mais que comecem 
pequeno. Desta forma, 
é possível se estabelecer 
metas de médio e longo 
prazo para automação de 
processos fi m a fi m, ao 
mesmo tempo em que se 
colhem frutos rápidos em 
alguns pontos que gerem 
maior retorno.

 3) Por fi m, a falta de preparo 
das áreas de TI para lidar 
com esse tipo de tecno-

logia também acaba se 
tornando um obstáculo. 
Como o R&CA está no 
limite entre tecnologia 
e processos, é comum 
que a área de TI tente 
puxar para si a respon-
sabilidade pela sua imple-
mentação. No entanto, a 
implementação de R&CA 
não deve ser tratada 
como simplesmente um 
desenvolvimento de sof-
tware, mas sim como a 
capacitação de uma nova 
força de trabalho e uma 
grande oportunidade de 
repensar os processos da 
empresa, não sob a ótica 
passada de reengenha-
ria de processos, mas 
olhando as novas opor-
tunidades e benefícios 
que tecnologias como 
a Inteligência Artifi cial 
podem trazer para todos.

Em organizações nas quais as 
áreas de TI são mais resisten-
tes, existem duas reações que 
são mais comuns: a primeira é 
tentar desenvolver integrações 
e customizações para os casos 
já identifi cados de automação. 

Embora isso, em alguns 
processos, possa ser o mais 
indicado, geralmente necessita 
de orçamentos e prazos muito 
maiores do que uma imple-

O verão é a estação do ano 
mais aguardada pelos brasileiros, 
que aproveitam o período para 
frequentar as praias. Apesar de 
oferecer momentos de lazer e di-
versão é também um ambiente de 
risco para a saúde. Neste período 
é comum a ocorrência de infec-
ções gastrointestinais causadas 
por vírus, pois se disseminam 
principalmente por meio de água 
e alimentos contaminados.

Segundo dados do Relatório de 
Surtos de Doenças Transmitidas 
por Alimentos (2016), no período 
de 2007 a 2016, 118.104 brasileiros 
foram acometidos por Doença 
Transmitida por Alimento (DTA). 
Desses casos, 14,5% foram hospi-
talizados e 0,09% vieram a óbito. 
O armazenamento incorreto dos 
alimentos consumidos ao longo do 
verão infl uencia diretamente nos 
casos de infecção digestiva, pois 
temperaturas elevadas favorecem 
a multiplicação de bactérias e pro-
dução de toxinas que aumentam o 
potencial da doença se manifestar.

“Alimentos devem ser armaze-
nados na temperatura correta, em 
geral resfriados ou congelados, 
evitando-se períodos prolongados 
em temperatura ambiente antes 
do consumo”, explica o infecto-
logista da Unidade Referenciada 
Vergueiro do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, Dr. Filipe Piastrelli. 
Ainda de acordo com o médico, 
devem ser consumidos alimentos 
e bebidas de procedência co-
nhecida, com acondicionamento 
adequado.

O infectologista indica algumas 
medidas a serem adotadas diante 
de alimentos comuns nas praias 

como sorvetes, mates gelados, 
frituras, espetos e porções de 
peixes. “Não há necessidade de 
evitá-los, mas devem ser con-
sumidos em estabelecimentos 
comerciais confi áveis. Também é 
indicado ingerir apenas bebidas 
industrializadas, com embalagem 
intacta. Evitar também banhos em 
praias, lagoas e rios com águas 
impróprias”.

As viroses gastrointestinais e 
as intoxicações alimentares po-
dem provocar náuseas, vômitos, 
diarreia, dor abdominal, mal-estar, 
fraqueza, dores pelo corpo e dor 
de cabeça. Além desses sinto-
mas, pode causar desidratação e 
aumentar o risco para infecções 
bacterianas secundárias. Em 
crianças pequenas e idosos, essas 
complicações podem ser fatais. 
Desta forma, manter uma boa 
hidratação impede que se chegue 
à um quadro mais grave. O uso de 
medicamentos sintomáticos para 
alívio da dor e repouso auxiliam 
na recuperação. 

Durante o período o indicado 
é consumir alimentos leves e 
hidratar-se com água e sucos na-
turais. Deve-se evitar alimentos 
ricos em gordura e derivados do 
leite, pois podem ter sua diges-
tão difi cultada durante ou após 
quadros de vômitos e diarreia. 
“Os pacientes devem procurar 
um médico em caso de sintomas 
intensos, persistência ou piora 
dos quadros iniciais. Quanto mais 
cedo for o diagnóstico, maiores 
as chances de recuperação do 
paciente”, fi naliza Dr. Filipe.

Fonte e mais informações: (www.
hospitaloswaldocruz.org.br).

Verão potencializa a ocorrência 
de infecções gastrointestinais

Divulgação

“Alimentos devem ser armazenados na temperatura correta, 

em geral resfriados ou congelados, evitando-se períodos 

prolongados em temperatura ambiente antes do consumo”

www.netjen.com.br

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

ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001732-
56.2013.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON LUÍS 
SARTORELLI PEREZ, CPF: 035.931.918-14, RG: 12.266.152-2 que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 
SÃO PAULO lhe ajuizou uma ação de EXECUÇÃO objetivando o recebimento de R$ 5.376,94 (valor em 
Jan/2013), oriundos da confissão de dívida, acordo: 158799 a ser paga em 10 parcelas mensais. 
Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que 
em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer 
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2018. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109568-32.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RIVANILDA SILVA DE 
CARVALHO, CPF 481.049.815-87 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIT. SOCIAL REGIÃO ADM. 
PAULISTANA, alegando em síntese: ser credora de R$ 7.911,31 (Out/2017), oriundos do contrato de 
prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as parcelas dos meses de Maio 
a Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de 2018. 

Edital de Leilão Judicial. 4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/SP.Edital 
de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados Márcio Tuler Vicente, inscrito no 
(CPF/MF sob nº. 075.208.377-50), bem como, seu cônjuge, se casado for e demais interessados, que 
expedido na ação de Cumprimento de Sentença - Processo de nº 1010290-57.2014.8.26.0005, em 
trâmite perante a 4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/SP, requerida 
por Marcelo Alencar De Queiroz, inscrito no (CPF/MF sob nº. 152.350.268-10). Nos termos do Art. 
881, § 1º do CPC, Faz Saber que levará a leilão o bem abaixo descrito através do portal de leilões 
on-line da Zukerman Leilões (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição do 
Bem: Veículo – Caminhão – Dodge 400, Ano e Modelo 1979 – na cor bege, com carroceria aberta 
e em regular estado de conservação. Placa Gxu 4074 – Minas Gerais/MG, Chassi – To 38194 E 
Renavam 266005926. 2. Avaliação - R$ 18.000,00 (03/10/2018, Conf. termo de penhora e avaliação 
de fls.,101 a 103). e que será devidamente atualizado à época da efetiva alienação judicial. 3. Débito 
Exequendo - R$ 26.928,29 (02/2018 Conf. Fls. 75). 4. Visitação – Rua Sete de Abril, 380 frente ao 
número 1053, ao lado da TV Recanto do Sábia- Cep, 23.954-065 – Parque Mambucaba – Angra dos 
Reis/RJ. Em caso de recusa do fiel depositário o Sr. MÁRCIO TULER VICENTE (RG. 11.589.161-61 
SSP/RJ) (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará 
as sanções cabíveis. 5. Datas Dos Leilões - 1º Leilão começa em 29/03/2019, às 10h15min, e 
termina em 03/04/2019, às 10h15min e; 2º Leilão começa em 03/04/2019, às 10h16min, e termina 
em 24/04/2019, às 10h15min. 6. Condições de Venda e Informação – edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. 
Dúvidas e Esclarecimentos: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, 
ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados, 
Márcio Tuler Vicente, bem como, seu cônjuge, se casado for e demais interessados Intimados das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da 
penhora realizada em data de 03/10/2018 (fls.,103), caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. Dos autos não constam recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de Janeiro de 2019. 

Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A.
CNPJ/MF: 14.590.454/0001-74

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Senhores Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A., atual denominação da  
Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Emissora”) a se reunirem em AGD, a ser realizada, em 1ª convocação, 19/02/19, 14 h,
na sede do Agente Fiduciário, Rua Ramos Batista, nº 152, conjunto 61, Vila Olímpia, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i) Examinar e votar sobre a 
alteração do cronograma de amortização e pagamento de juros das Debêntures; (ii) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das
obrigações relativas às Debêntures, em razão do desenquadramento do Fundo de Liquidez, nos termos das alíneas “b”, “k” e “l” da Cláusula 6.1 da
Escritura de Emissão; (iii) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das obrigações relativas às Debêntures, em razão do não complemento 
de garantia de cessão fiduciária de novos direitos creditórios oriundos de contratos de prestação de serviços celebrados pela Emissora, conforme 
acordado em AGD realizada em 05/09/18; (iv) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das obrigações relativas às Debêntures, em razão
do inadimplemento da parcela de amortização e pagamento de juros das Debêntures com vencimento em 16/01/19, caso referido
inadimplemento não seja sanado pela Emissora no prazo de 30 dias a contar da data de vencimento da parcela, ou seja contados de 16/01/19, 
conforme notificação encaminhada pelo Agente Fiduciário à Emissora; (v) Outros assuntos de interesse da comunhão dos Debenturistas; 
e (vi) A autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, adote e pratique todos os atos necessários para
dar efeito às deliberações adotadas na AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização
de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações que venham a ser deliberadas através da AGD. São Paulo, 01/02/19. 
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 1º de Fevereiro de 2019. Dia de São Piônio, São Henri-
que Morse, São Severo, Santa Veridiana e Dia do Anjo Ieratel, cuja 
virtude é a perseverança. Dia do Publicitário. O nome do mês 

de Fevereiro deriva de “Februs”, que na mitologia romana 

representa o deus dos mortos, e a festa da purifi cação era 

celebrada nesta época do ano. Hoje aniversaria a atriz Sherilyn 
Fenn que faz 54 anos,  o jogador Marcelinho Carioca que completa 
48 anos e atriz Adriana Lessa nascida também em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui muita: criativida-
de, mente aguçada, reações rápidas, além de ser prático, intuitivo. 
Ama a paz, a justiça, as ciências e as artes, podendo destacar-se 
na literatura e nas atividades esportivas. Obtém o conhecimento 
das verdades divinas e sucesso nos negócios. Pode ser ainda muito 
ousado e espontâneo. Precisa de liberdade e civilização, para viver 
bem e feliz. seu senso de visão pode inspirar as outras pessoas.

Dicionário dos sonhos
CONSTRUÇÃO – Em andamento: você está próximo 
(a) de grande vitória. Abandonada ou parada: cuidado 
com adversidade. Demolir para construir é sinal de 
que gostaria de recomeçar algo. Números de sorte: 
03, 13, 22, 36, 41 e 50.

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

Esta sexta é o vigésimo sexto dia da lunação. A Lua em Capricórnio deixa o astral bem mais sério e focado, o que 

favorece as atividades profi ssionais, o planejamento e organização das nossas metas. Será importante apenas lembrar 

de relaxar um pouco. Sexta, é o dia de Vênus, dia do amor e por isso não podemos nos esquecer de buscar o prazer e o 

contato com o belo.  Marte em mau aspecto com Plutão pode deixar a noite mais tensa e apreensiva. É muito importante 

direcionar essa energia para eliminar o que não queremos: comportamentos e atitudes abusivas, de forma direta. 
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Permaneça junto das pessoas que 
ama, vai precisar deles para suprir 
o aumento de sua carência afetiva. 
Pela manhã maior facilidade para 
relações afetivas. Marte em mau 
aspecto com Plutão pode deixar 
a noite mais tensa e apreensiva; 
93/393 – Vermelho.

Pela manhã poderá estar mais 
carente e isso será ótimo para os 
contatos afetivos. Há chance de maior 
satisfação nos encontros e até nas 
compras, que serão de bom gosto. 
Mude aquilo que não lhe agrada, e 
procure segurança material e emo-
cional.  21/821 – Azul. 

Dê mais atenção a quem o ama, para 
receber o mesmo afeto, carinho 
e atenção. O instinto protetor faz 
enxergar as carências das pessoas. 
Demonstre o que sente por quem 
ama e seja feliz. Será importante 
apenas lembrar de relaxar um 
pouco. 92/192 – Amarelo.

Manter a rotina e não esperar 
demais dos acontecimentos será a 
melhor maneira de terminar bem a 
sexta-feira. Aproveite e demonstre 
o que sente por seu amor. Sexta, é 
o dia de Vênus, dia do amor e por 
isso não podemos nos esquecer de 
buscar o prazer e o contato com o 
belo. 65/865 – Azul.

O sentimento afetivo será muito mais 
importante devido ao envolvimento 
na relação sexual que pode ser 
frustrante. Dedique a sua atenção 
a alguém que o atrai e a quem você 
ama. O fi nal da noite será propicio 
para diálogos e manter boas conver-
sas na intimidade. 56/456 – Claras.

Fará contatos importantes e pode 
tomar decisões arriscadas, mas não 
queira abraçar o mundo. Esta fase 
de lua Nova é boa para começar o 
que foi preparado. Na metade do dia 
obrigações cansativas tendem a pe-
sar sobre os ombros. 90/290 – Verde.

Na metade do dia obrigações cansati-
vas tendem a pesar sobre os ombros. 
Sexta feira de intensa atividade so-
cial, mas precisa evitar os exageros 
e excessos que sua determinação 
provoca. À noite haverá uma forte 
sensação de vitalidade e de dispo-
sição emocional.  73/273 – Branco.

É muito importante direcionar 
essa energia para eliminar o que 
não queremos: comportamentos e 
atitudes abusivas, de forma direta. 
Nesta sexta podem surgir paixões e 
desejos exagerados ou excessos que 
podem abalar a saúde, por isso seja 
moderado. 56/556 – Lilás.

Sexta muito boa para atividades re-
lacionadas ao comércio, com chance 
de lucros. Para ser mais popular no 
trabalho precisa reforçar os vínculos 
na vida pessoal.  Se souber agir pode-
rá aumentar o seu ganho mensal, pois 
o Sol continua na casa do dinheiro e 
da fortuna. 38/438 – Amarelo.

Faça viagens e mantenha contatos 
importantes que impulsionarão suas 
atividades neste começo de feverei-
ro. Neste fi nal de semana passará a 
desejar maior conforto e bem-estar 
em seu ambiente. Um período de 
força total irá começar logo depois 
do aniversário, por isso aguarde até 
lá. 55/655 – Verde.

Cuide melhor de sua saúde, para que 
não venha a sofrer até o aniversário. 
Evite desabafar problemas, pois as 
pessoas estão mais fechadas ou 
desconfi adas e mais carentes tam-
bém. As respostas para as dúvidas 
estão dentro de você mesmo, não 
procure longe o que está bem perto. 
15/215 – Azul. 

No início da lunação será bom tratar 
e contrair casamento, iniciar ou con-
tinuar viagens longas. Difi culdade 
para se avaliar com exatidão pessoas 
e fatos tende a provocar enganos. 
Procure fi car perto da pessoa amada 
e dê atenção à família. 16/516 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Aumentar o desejo do seu marido: Pegue 1 foto 
dele e cole em 1 cadeado com 1 pedaço de fi ta adesiva. 
Derrame m el por cima. Coloque o cadeado no chão e 
faça um círculo, intercalando 1 vela vermelha, 1 vela 
amarela, 1 vela branca, 1 vela vermelha, 1 vela amarela 
e 1 vela branca, cada 1 em 1 pires. Acenda as velas da 
direita para a esquerda e repita: (diga o nome do seu 
marido), está amarrado em meu corpo e só terá olhos 
para mim. Só fi cará satisfeito comigo e não desejará 
nenhuma outra, pois não funcionará. Deixe as velas 
queimarem até a metade e apague. Jogue os restos no 
lixo, limpe a foto e guarde com carinho. O cadeado e 
os pires podem ser usados como de costume.
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Tipo per-
sonificado
por Chico

Bento

Cantora 
de "Me-

nestrel das
Alagoas"

Flor- 
símbolo do
Socialismo

Letra do
tamanho
pequeno 

em roupas

Software
para

celulares

René Des-
cartes,
filósofo
francês

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Lagoa
entre

Brasil e
Uruguai 

Grupo de
versos de

um
poema

(?)-pro-
nóbis,

cacto co-
mestível

Direção 
do viajante
à Antárti- 
da (abrev.)

Breve-
mente,

em inglês

Grande
felídeo

das
Américas

A terceira
consoan-

te do
alfabeto
Gustave
(?), ilus-
trador

francês

Prefixo de
"ensacar"

Extensão 
de arquivo
do Word
(Inform.)

O ato que
leva ao 

ostracis-
mo social

Que dura
pouco
tempo
(fem.)

Sobra na
panela

Cama, em
inglês

Informa-
ção (red.)
Vértebra
cervical

Apertados

Bairro
carioca
anexo à
Tijuca

Morrer,
em inglês

Código
postal

Agasalho

Condi-
mento

Marcos
(?), ator

Região
espiritual
para onde

vão as
almas das
crianças

não batiza-
das, após
a morte
(Catol.)

Forma da
estrada
sinuosa
Carícia

Data como o 7 de
setembro (BR)

Abertura
da garrafa

"I'll be back" e "Hasta
la vista, baby", para
os personagens de
Schwarzenegger

Contribuição obriga-
tória do trabalhador,
extinta na reforma
trabalhista (2017)

3/bed — die. 4/doré — soon. 5/atlas — usina. 14/frases de efeito.

Nos dias de hoje, fala-

se muito em Medicina 

baseada em evidência

Porém, esse conceito 
amplo embute também 
os signifi cados conquis-

tados em virtude da compe-
tência e da experiência. Nada 
substitui o que se aprende à 
beira do leito. A Medicina é a 
profi ssão da entrega, do amor. 
Só aprende e só a exerce com 
dignidade aquele que real-
mente vive o problema e as 
conquistas de seus pacientes.

Não devemos esquecer que o 
médico tem uma participação 
social muito intensa na cons-
trução da cidadania. Portanto 
é preciso que nas escolas a 
atenção seja voltada para esse 
aspecto que freqüentemente 
passa despercebido. A nossa 
Medicina atravessa momentos 
difíceis em razão de diversas 
vertentes, como a falta de ver-
bas e o SUS que não funciona 
a contento - embora seja um 
bom sistema de saúde. 

Também destaco a aber-
tura sem critérios de escolas 
médicas.  

Infelizmente têm sido cria-
das em nosso meio, particu-
larmente na região sul e mais 
ainda em São Paulo, faculdades 
de medicina fundamentadas 
em bases apenas mercantilis-
tas. É lamentável.  

Assim, é imperioso que 
alguma providência seja to-
mada. Temos de sensibilizar 
parlamentares e o governo 
para que se atentem a esse 
aspecto, pois isso provoca um 
efeito dominó que se refl etirá 
negativamente  em função da 
avalanche de médicos sem 
formação adequada.

Como já frisei, a Medicina 
não é igual às outras profi ssões. 
Quem a exerce à beira de leito 

precisa tomar decisões que 
impactam a saúde e a vida. O 
médico que não toma decisão 
não consegue cumprir sua 
missão com maestria e huma-
nismo. Falta de tudo em muitas 
dessas escolas abertas só pra 
enriquecer maus empresários: 
modelo pedagógico, estrutura 
acadêmica e administrativa, 
titulação universitária. 

Por outro lado, prevalecem 
o autoritarismo e a confraria. 
E o problema não se restringe 
apenas às escolas criadas sem 
que haja justifi cativa para sua 
inserção social. Outro fator 
que prejudica a boa Medicina 
é a atitude de certos docentes 
de instituições tradicionais, de 
alto nível: ao  se aposentar, 
diversos vão trabalhar nessas 
faculdades renegando tudo 
aquilo que defendiam ante-
riormente. Emprestam seus 
nomes para que esses cursos 
componham um currículo 
fantasma, que fi gura somente 
no papel.

É imprescindível e urgente 
uma avaliação séria das escolas 
já existentes. Temos cursos 
particulares do mais baixo 
nível. Não há titulação univer-
sitária, prevalece a confraria e, 
mais ainda, há discriminação 
a quem se revolta. É mister 
que essa afronta à Medicina e 
também aos alunos deixe de 
existir. Os estudantes termi-
nam o curso de graduação sem 
a menor condição de exercer a 
profi ssão e nem de aproveitar 
a Residência, quando a fazem.

O Brasil merece mais. Res-
peito aos estudantes e aos 
pacientes é o mínimo para que 
possamos começar a alicerçar 
dias melhores. 

Pense nisso.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Medicina baseada
na vivência 

Antonio Carlos Lopes (*)
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Estudos demonstraram 
prevalência aproximada 
de 20% para a depressão 

pós-parto. Segundo o professor 
de psiquiatria da USP, Joel 
Rennó Junior, outros trabalhos 
indicam ainda maior prevalên-
cia em populações específi cas, 
como adolescentes. “Cerca de 
60% das mulheres com de-
pressão pós-parto já apresenta 
indícios na gestação, sem ser 
diagnosticada e devidamente 
tratada, informa Joel.

“Cesareanas de emergência, 
estresse no cuidado com o fi lho, 
sintomas de ansiedade no pré-
natal, suporte social inadequa-
do e diabetes, também estão 
signifi cativamente associados 
a esse quadro”. Quem enfrenta 
depressão pós-parto apresenta 
maior risco de ter descontinua-
ção na amamentação, confl itos 
familiares e negligências em 
relação às necessidades físicas 
e psíquicas do fi lho. Isso pode 
acarretar danos em uma série 

Depressão pós-parto atinge 
quase 20% das mulheres no Brasil
“Cesareanas de emergência, estresse no cuidado com o fi lho, sintomas de ansiedade no pré-natal, 
suporte social inadequado e diabetes, também estão signifi cativamente associados a esse quadro”

mento do nível de estresse. Afi -
nal, muitas mães que acabaram 
de dar à luz podem ter vários 
“gatilhos estressores” em razão 
da privação do sono, agitação 
do bebê ou difi culdades na 
amamentação.

A depressão pós-parto pode 
atingir até 15% dos pais de re-
cém-nascidos. Mas, no caso dos 
homens, não há uma correlação 
com fatores hormonais e sim 
com mudanças que ocorrem 
na dinâmica do casal, como o 
sentimento de exclusão e pela 
própria infl uência da depressão 
pós-parto da mulher.

O período logo após o nasci-
mento do bebê é uma fase de 
muitas alterações e adaptações 
para os casais. “Essa escalada 
de eventos por uma depressão 
pós-parto não tratada exacerba 
o sofrimento de ambos”, conta 
Joel. Em razão disso, o ideal 
é sempre buscar acompanha-
mento profissional para as 
orientações necessárias.

de questões relevantes para o 
desenvolvimento psicológico, 
social e de linguagem do bebê.

A doença também pode difi -
cultar a interpretação adequada 
da mãe aos comportamentos da 
criança, favorecendo para que 
esta, ao longo do tempo, torne-
se isolada ou inquieta. Ou que 
manifeste distúrbios alimentares 
ou do sono ou ainda corra maior 
risco para contrair doenças psi-
quiátricas. O tratamento varia 

de acordo com o nível da gravi-
dade. “Em quadros leves, muitas 
vezes a terapia interpessoal ou 
a psicoterapia comportamental 
e cognitiva acabam sendo as 
primeiras escolhas. Agora, em 
quadros moderados a graves, 
há necessidade do uso de anti-
depressivos, que só o psiquiatra 
pode indicar”, aponta Joel.

Mudanças ao redor da mulher 
no ambiente de convívio social 
e familiar ajudam no gerencia-

SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.

Santuário. Defina algum espaço e 

tempo para reflexão, cerimônia e 

crescimento espiritual. É benéfi co para 
o seu bem-estar ter um pequeno espaço 
sagrado para meditar e colocar alguns 
objetos especiais que sejam signifi cativos 
para você. Talvez coloque alguns cristais 
para ajudá-lo a se concentrar e acenda 
uma vela para defi nir sua intenção. Alguns 
minutos por dia, envolver-se nos braços do 
Espírito, pode fazer maravilhas para a sua 
saúde, sua visão e seu processo de mani-
festação. Em outras palavras, este pequeno 
espaço de cura e inspiração pode ajudá-lo 
e a sua vida em todos os níveis, então, crie 
este lugar especial para você sem demora. 
Pensamento para hoje: Aconchegue-se com 
o espírito como você faz com o fogo em uma 
noite fria de inverno e refl ita, assegure-se e 
fi que focado. 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

Bruno Boris (*)

A recuperação judicial da Avianca não 
signifi ca que empresa está “quebrada”.

Na verdade trata-se de um período em 
que a companhia aérea procura organizar 
suas fi nanças para continuar operando. 
Como uma pessoa qualquer, uma empresa 
também passa por difi culdades econômicas 
e procura renegociar suas dívidas, porém, 
optam pelo processo judicial para forçar 
os credores a uma negociação.

Com a recuperação judicial todos os 
credores (inclusive os consumidores) terão 
ciência de como está a saúde fi nanceira da 
companhia e está deverá apresentar um 
plano de recuperação, cujo objetivo é se 
acertar com todos os credores sujeitos à 
recuperação judicial. 

Caso esses credores concordem com o 
plano de recuperação e este seja aprova-
do, a empresa ainda será fi scalizada pelo 
Poder Judiciário por 24 meses e, ao fi nal 
desse período, cumprindo suas obrigações, 
voltará ao normal, como um devedor que 
quita suas dívidas.

A recuperação judicial não deveria preju-

dicar os consumidores que utilizam os voos 
da Avianca, mas em razão dos pedidos de 
devolução de aviões, isso pode ocorrer, pois 
sem as aeronaves, impossível à companhia 
aérea atender seus clientes. 

As recentes negociações sobre as devo-
luções das aeronaves, são bastante impac-
tantes ao consumidor, pois ainda que haja 
interesse de proteger os consumidores e a 
continuidade da companhia aérea, não se 
pode esquecer que quando a aeronave é 
arrendada, o efetivo proprietário dos aviões 
também possuiu o direito de executar o 
bem que lhe pertence, como um credor 
qualquer, ainda que isso afete centenas 
de pessoas.

Enquanto uma solução não é encontrada, 
cabe aos consumidores seguir as orienta-
ções da companhia no sentido de obter a 
devolução de valores, cancelamento de 
voos etc, e torcer pela recuperação da 
companhia aérea que possui sua relevância 
social na vida de muitos brasileiros que de 
alguma forma dependem de sua existência.

(*) - É professor de Direito do Consumidor da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie/Campinas.

Avianca: como fi cam os consumidores?
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Há alguns anos, 

ouvi uma frase que 

permanece atual até 

hoje: “o cliente é o 

melhor consultor que 

uma empresa pode ter” 

A quantidade de ideias 
para melhorar o aten-
dimento ou criar novas 

ofertas que um cliente pode 
oferecer é grande. O desafi o 
é como captar esses insights e 
utilizá-los de forma efi ciente. 
Quando analisamos um pe-
queno negócio, conseguimos 
perceber que a pessoa que lida 
com os clientes é a mesma que 
toma as decisões da empresa. 
Porém, quando a empresa é 
maior, o desafi o cresce e a 
necessidade de ferramentas 
efi cientes começa a aparecer.

Atualmente, muitas em-
presas têm a preocupação de 
oferecer um excelente aten-
dimento aos clientes e sabem 
que o caminho mais efi ciente 
para atingir esse objetivo é por 
meio da compreensão do clien-
te. Entender os motivos que 
fazem os clientes entrarem em 
contato e impulsionam suas 
decisões e comportamentos 
são decisivos para o sucesso 
da empresa. Todos os pontos 
de contato com o consumidor 
são oportunidades para criar 
experiências positivas -  não 
importa se já é cliente ou 
apenas um prospect.

Com isso em mente, perce-
bemos que a responsabilidade 
pela Experiência do Cliente 
(CX, na sigla em inglês) 
tornou-se um desafi o para 
todas as áreas de qualquer 
empresa que busque ter, re-
almente, o cliente no centro 
de sua estratégia. O objetivo 
de toda empresa deveria ser 
fazer o consumidor continuar 
comprando. Levando em con-
sideração que no cenário atual 
ele está cada vez mais exigente 
e empoderado, a preocupação 
em atender aos anseios do 
seu público (independente 
do canal de contato) deve 
ser uma das prioridades das 
organizações. 

Cientes de que para que 
isto ocorra de forma efi caz, as 
empresas têm investido nos 
profi ssionais de marketing e 
em tecnologias importantes 
em diversas frentes, como 
analytics, gerenciamento de 
leads e campanhas multi-
canais. Segundo pesquisas 
recentes do Gartner, mais 
de 70% dos profi ssionais de 
marketing pretendem imple-
mentar tecnologias com capa-
cidade analítica nas compa-
nhias em que atuam, número 
promissor já que atualmente 
menos da metade consegue, 
de fato, fazê-lo.

O uso de analytics em 
aplicações web, mídia social 
e CRM é fundamental para 
mapear comportamentos 
do consumidor a fim de 
personalizar o conteúdo e, 
consequentemente, gerar 
uma CX significativo. Mas 
uma questão fundamental, 
que muitas vezes perma-
nece sem solução, é se os 
profissionais de marketing 
estão fazendo isso da forma 

correta ou se dados impor-
tantes estão sendo deixados 
de fora.

Coletar, comparar e ana-
lisar dados de marketing 
digital, leads e campanhas é 
relativamente simples, pois 
as interações do consumidor 
por meio desses canais podem 
ser facilmente registradas e 
segmentadas. O mais difícil 
e, portanto, comumente ne-
gligenciado, são os dados ge-
rados no contact center. Sabe 
aqueles disclaimers que os 
atendentes de contact center 
costumam ler sobre gravar sua 
ligação para fi ns de qualidade 
e treinamento? 

Apesar de essas gravações 
serem usadas como uma 
ferramenta fundamental no 
desenvolvimento profi ssional 
da equipe, os dados coletados 
raramente são analisados ou 
mapeados, ou seja, a CX fi ca 
fragmentada devido à falta 
de tratamento dos dados já 
disponíveis.

As organizações precisam 
criar experiências que se 
alinhem às necessidades de 
seus clientes, mas também 
investir naquelas existentes 
com um mecanismo de análise 
capaz de gerar valor a partir 
dos dados que já são obtidos 
por meio das plataformas 
próprias. Isso garante que os 
profissionais de marketing 
estejam preparados para de-
senvolver estratégias de forma 
proativa com base nas neces-
sidades reais dos clientes, em 
vez de suposições. 

Ao utilizar essas análises, 
os profi ssionais de marketing 
podem criar insights e relató-
rios com modelos que repre-
sentam o conteúdo de todos 
os canais. Essas informações 
podem ser facilmente alimen-
tadas por toda a organização, 
de modo que os atendentes 
do contact center estejam 
preparados para fornecer uma 
CX ininterrupta em qualquer 
canal e manter um relaciona-
mento positivo com o cliente 
durante a troca de canais.

A CX depende do envolvi-
mento omnichannel, no qual 
os dados são agregados, con-
textualizados e analisados de 
forma holística. Isso permite 
que os profi ssionais de marke-
ting e seus colegas obtenham 
um amplo entendimento do 
consumidor e assim persona-
lizem todos os contatos.

Por isso é importante que 
o processo de adoção de uma 
solução analítica leve em con-
sideração outros itens além de 
tecnologia. É importante que 
novos processos sejam criados 
e que o foco seja sempre nas 
pessoas, sejam elas clientes 
ou colaboradores. 

Em uma sociedade altamen-
te conectada, em que milhares 
de informações são trocadas a 
cada segundo, as organizações 
que negligenciam o uso e o 
potencial dos dados correm 
o sério risco de se tornarem 
menos competitivas no mer-
cado e, sobretudo, de se des-
conectarem com os anseios 
dos clientes.

 
(*) - É Diretor de Pré-Vendas e 

Consultoria da Avaya.

Como a tecnologia pode 
melhorar a experiência entre 

marcas e consumidores
Ricardo Pena (*)

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: WAGNER INABA, solteiro, profi ssão desenvolvedor de sistemas, 
nascido em Campinas - SP, no dia 02/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vera Lúcia Inaba. A pretendente: MARIANA SIMEONE, solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia 27/09/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adhemar Lopes Simeone e de 
Elisabete Cristina de Miranda Lopes Simeone.

O pretendente: DANIEL RUMAN RODRIGUES, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josmar Campos Rodrigues e de Silmara Ruman 
Rodrigues. A pretendente: VITORIA FINOTTI ORSINI NUNES DE LIMA, solteira, 
profi ssão designer gráfi ca, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/09/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Orsini Nunes de Lima e de 
Silvia Guerra Finotti.

O pretendente: VAGNER ANTONIO DA SILVA, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em Itapeva - SP, no dia 17/05/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Aparecido da Silva e de Maria José Lopes da Silva. A 
pretendente: CORALINE NASSIF, solteira, profi ssão paisagista, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 25/04/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jorge Nassif Neto e de Lucia Maria Nassif.

O pretendente: ROGERS LINO PIN JUNIOR, solteiro, profi ssão analista de compliance, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/02/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rogers Lino Pin e de Silvia Aparecida Greco Longo Lino Pin. A 
pretendente: BEATRIZ MARQUES MOREIRA, solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 01/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Moreira e de Maura Regina Marques Moreira.

O pretendente: HUMBERTO SEIJI FUKUDA, divorciado, profi ssão gerente de TI, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 21/05/1978, residente e domiciliado 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Massagiro Fukuda e de Aparecida Yoshiko 
Fukuda. A pretendente: NATHALIA SANTOS VIANA, solteira, profi ssão consultora de 
negócios, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/12/1989, residente e domiciliada no 
Jardsim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Gonçalves Viana e de Rosineide 
dos Santos Viana.

O pretendente: ROGÉRIO GASPARI COELHO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 02/07/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Coelho e de Roselí Gaspari Coelho. A pretendente: 
MARIANA SOUZA BARROS REZENDE, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 14/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Maercio Fonseca de Rezende e de Rosaly Souza Barros Fonseca  de 
Rezende.

O pretendente: CARLOS DOMINGOS CHAGAS GAMA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Maceió - AL, no dia 12/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Moura Gama e de Karyne Chagas Gama. A 
pretendente: AMANDA MAUÉS GUEIROS, solteira, profi ssão engenheira, nascida em 
Belém - PA, no dia 10/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de André Moraes Gueiros e de Ana Lidia Maués Gueiros.

O pretendente: FELIPE FLORES FIASCHI, solteiro, profi ssão gerente, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 13/06/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edson Luis Fiaschi e de Denise Flores Cunha Fiaschi. A pretendente: ISABELA 
BORGES MEDEIROS, solteira, profi ssão advogada, nascida em Recife - PE, no dia 
23/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
José Dias Medeiros e de Silvia Maria Público Borges Corrêa Medeiros.

O pretendente: ROGERIO SEVERO RAMOS, viúvo, profi ssão analistas de sistemas, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 05/06/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Maria Ramos e de Teresinha Severo Ramos. A pretendente: 
CRISTIANE FRIEBE MAGALHÃES FERNANDES, divorciada, profi ssão contadora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 15/12/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Moreira Magalhães e de Ilma Friebe Magalhães.

O pretendente: BRUNO STORNIOLI LEMOS, solteiro, profi ssão médico, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 31/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Wilson Luiz Pereira Lemos Junior e de Maria Cristina Rodrigues 
Stornioli Lemos. A pretendente: PALOMA KIYOMI TAGUCHI, solteira, profi ssão 
médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/04/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Massanobu Taguchi e de Myuki Nagaishi Taguchi.

O pretendente: FERNANDO BIANCO ROSADA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 20/01/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Airson Rosada e de Maria Lucia Bianco Rosada. A pretendente: 
SUSANA LEON, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
30/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Henry 
Leon e de Rachel Hemsi Leon.

O pretendente: KEVIN NAKAHARA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Resende - RJ, no dia 03/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Mário Nakahara e de Aparecida Okamoto Nakahara. A pretendente: BRUNA 
EMI TAKAMURA, solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Santos - SP, no dia 
18/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton 
Takamura e de Lilian Nagamine Takamura.

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

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

Jornal Empresas & Negócios

        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: MAURICIO RIBEIRO DE SENA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auditor, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/01/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Ribeiro de Sena e de Rosemary Aparecida 
Campos Corrêa de Sena. A pretendente: BRUNA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento, nascida em São Caetano do Sul - 
SP, no dia 22/01/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adelino Pedro 
de Souza e de Eugenia Sousa Jardim.

O pretendente: KENNETH HENRY GRUDZINSKI, nacionalidade americana, estado civil 
divorciado, profi ssão piloto de aeronave, nascido em Nova Jersey, Estados Unidos da 
América, no dia 28/01/1959, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Walter 
John Grudzinski e de Olga Felícia Grudzinski. A pretendente: ELIZABETH DE MATOS 
CANDIDO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/06/1968, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Elizeu Candido e de Nilza de Matos Candido.

O pretendente: FLÁVIO BRAFMAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
servidor público federal, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 23/10/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ary Brafman e de Evanise Brafman. A pretendente: 
PAMELA CHUSYD, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Leizer Chusyd e de Beatrice Rubinstein.

O pretendente: RODRIGO DE FARIAS MONARIM, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 24/05/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anesio Monarim e de Maria Aparecida 
de Farias Monarim. A pretendente: PÂMELA CRISTINA SALES PEDROSO PEQUENO, 
estado civil solteira, profi ssão líder de estoque, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
29/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hernani 
Tadeu Pedroso Pequeno e de Edina de Sales de Carvalho.

O pretendente: ANDRÉ BITENCOURT DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Jeremoabo - BA (Registrado em Antas - BA), no dia 29/09/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ivon Nelson de 
Almeida e de Maria Solange Bitencourt de Almeida. A pretendente: FERNANDA DE 
ANDRADE SANTOS REIS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Santo 
Antonio de Jesus - BA, no dia 05/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fernando dos Reis e de Aurizete de Andrade Santos Reis.

O pretendente: FLAVIO EDUARDO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Vinhedo - SP, no dia 31/05/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nelson  Silva e de Olimpia Falavigna Silva. A pretendente: ELENÍ 
AMARAL OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida 
em Vitória da Conquista - BA, no dia 09/02/1982, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Laurencio Amaral Oliveira e de Ana Marcelina de Oliveira.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 03/09/1997, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Edison da Silva e de Mislene 
Rocha de Oliveira. A pretendente: LARISSA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 13/02/2000, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Cristina Santana Gonçalves.

O pretendente: WILTON EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS, estado civil divorciado, 
profi ssão pintor, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 10/09/1964, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato de Oliveira Dias e de 
Cleomar Justiniano de Oliveira Dias. A pretendente: ADRIANA PEREIRA DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Palmeira dos Índios - AL 
(Registrada no Registro Civil de Notas de Canafi stula), no dia 23/06/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Bezerra de Lima e de 
Maria José Pereira de Lima.

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

Calcula-se que cerca de 70 
a 80% dos episódios es-
tão associados a fatores 

genéticos. Entretanto, podem 
ser agravados por situações de 
sedentarismo ou obesidade.

Somos todos irrigados por 
artérias – que distribuem o 
sangue para o corpo – e veias, 
responsáveis por retorná-lo ao 
coração. No caso das pernas, 
as veias possuem válvulas para 
impedir o sangue de retornar aos 
pés pela ação da gravidade. Se 
não funcionam adequadamen-
te, ocorre sobrecarga, dando 
origens às varizes. De acordo 
com Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes, presidente do Departa-
mento Científi co de Angiologia e 
Cirurgia Vascular Periférica da 
APM, esta é uma das patologias 
mais comuns do mundo. 

Ele revela que há estudos 
apontando que, mundialmente, 
até um terço das mulheres e 
um quinto dos homens têm ou 
terão algum grau de doença 
venosa ao longo da vida. O 
diagnóstico, em muitos casos, 
é feito pela própria pessoa, e a 
complexidade dos quadros está 
relacionada aos sintomas. 

“Quando há apenas vazinhos, 

Varizes nas pernas: 
causas e riscos

Podem se manifestar em quadros leves, sem causar incômodo. Ou evoluir para estágios avançados, 
provocando dores e inchaços

rem ao normal. Em termos de 
tratamento, existem as opções 
conservadora/clínica e a inva-
siva/procedimento cirúrgico. 
Segundo Marcelo, a primeira é 
a recomendada de forma geral 
e para todos os casos. 

“Não conseguimos alterar a 
genética, mas é possível mu-
dar hábitos. Se um paciente 
está acima do peso, iremos 
orientá-lo a emagrecer. Para 
sedentários, recomentamos a 
prática de atividades físicas. 
Também indicamos o uso de 
meias compressivas, que ajudam 
na circulação”. A cirurgia não é 
aconselhável em todos os casos 
e tampouco é defi nitiva. Isso se 
dá porque, ao longo do tempo, 
outras veias podem se dilatar, 
algo extremamente comum. 

Porém, quando a doença já 
está instalada, indicação pre-
cisa realizada por um médico 
especialista ajuda a melhorar 
a qualidade de vida e prevenir 
a piora do quadro. Para os que 
já sofrem com o problema, 
algumas medidas gerais e sem 
contra indicações contribuem 
para melhora geral, hidratação 
do corpo, exercícios moderados 
diariamente e perda de peso são 
ótimos para a circulação e para 
a saúde como um todo. 

Em qualquer quadro a consul-
ta a um especialista é impres-
cindível. Se a doença é tratada 
de forma adequada desde o 
seu início é muito provável 
que mesmo com uma genética 
desfavorável, a doença seja bem 
controlada ao longo da vida 
(AI/APM).

provavelmente não vão gerar 
comprometimento circulatório 
muito sério no curto prazo. 
Eventualmente, quando se tem 
veias dilatadas mais altas, pre-
sença de dor, coceira, inchaço 
ou cansaço nas pernas, isso 
pode acarretar efeitos circu-
latórios mais graves, como um 
edema”, afi rma o especialista.

Segundo ele, qualquer sinal 
deve causar estado de alerta: “É 
um erro acreditar que varizes, 
mesmo na sua forma mais sútil, 
como os vazinhos, são questões 
apenas estéticas. A doença 

venosa evolui. Em seu estágio 
inicial, pode apresentar uma 
queixa predominantemente 
estética, mas não nos deixe-
mos enganar; esse é apenas o 
comecinho do quadro”.

Vale relembrar que, além de 
fatores genéticos, estão sus-
ceptíveis à doença pessoas que 
passam muitas horas seguidas 
de pé ou sentadas, pois a falta 
de exercício compromete a 
circulação. Para tal grupo, é 
indicada movimentação a cada 
30 minutos. Marcelo destaca 
ainda a importância de pra-
ticar atividades com foco na 
panturrilha, parte do corpo 
fundamental para o retorno do 
sangue ao coração.

A incidência das varizes au-
menta com a idade e há maior 
prevalência no gênero femini-
no. Mulheres na gravidez tam-
bém correm mais risco e devido 
a circunstâncias hormonais, 
não é incomum as veias volta-

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios
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Especial

O rompimento de uma barragem de 
rejeitos minerais da Vale em Brumadinho, 
na tarde de sexta-feira (25), pode entrar 
para a história como um dos maiores 
desastres ambientais do Brasil em número 
de vítimas. Confi ra uma cronologia dos 
principais desastres ambientais:

Tragédias no mundo:
 ■1945 - Bombas de Hiroshima e Nagasaki - Lan-

çadas pelos Estados Unidos contra o Japão no fi m da 
Segunda Guerra Mundial, as duas bombas nucleares 
mataram mais de 200 mil japoneses. Animais e plantas 
também morreram com o calor e as substâncias ativas 
no ar.

 ■1956 - Moradores da baía de Minamata, na Japão, 
começaram a ter convulsões ou nascer com deformações 
pelo corpo. Eram os efeitos do mercúrio que a eletro-
química Chisso despejava nas águas desde a década 
de 1930. No total, mais de 700 pessoas morreram com 
dores severas devido ao envenenamento. Em 2001, uma 
pesquisa indicou que cerca de dois milhões de pessoas 
podem ter sido afetadas por comer peixe contaminado. 
No mesmo período de tempo, foi reconhecido que 2.955 
pessoas sofreram da doença de Minamata.

 ■1957- O sistema de resfriamento de um dos re-
atores da usina nuclear de Mayak falhou, causando 
uma explosão que espalhou uma nuvem de radiação por 
cerca de 20 mil km². Estima-se que, posteriormente, 
cerca de 8 mil pessoas tenham morrido como resultado 
do acidente.

 ■1976 - Nuvem de Dioxina – A cidade de Seveso, 
na Itália, foi palco de um vazamento da fábrica de pro-
dutos químicos ICMESA, o qual provocou uma nuvem 
de dioxina. Mais de 3 mil animais morreram e outros 
milhares tiveram de ser sacrifi cados devido à contami-
nação. Nos seres humanos, não houve mortes diretas, 
mas 193 pessoas podem ter sofrido consequências físicas 
com a exposição tóxica, como feridas na pele, náuseas 
e visão turva.

Acidente em Seveso – Itália em 1976.

 ■1979 - Three Mile Island - Conhecida como o “Pe-
sadelo Nuclear”, a tragédia foi causada por uma falha em 
um reator de uma usina nuclear da Pensilvânia. Foram 
lançados gases radioativos em um raio de 16 quilômetros. 
A população foi informada e retirada do local apenas dois 
dias após o acidente.

 ■1984 - Vazamento em Bhopal - Um vazamento 
em uma fábrica de agrotóxicos despejou no ar da cida-
de de Bhopal, na Índia, 40 toneladas de gases tóxicos. 
Mais de duas mil pessoas morreram pelo contato com 
as substâncias letais.

 ■1986 - Explosão de Chernobyl – A explosão de 
um dos quatro reatores de Chernobyl, na Ucrânia, é 
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considerado o pior acidente nuclear da história. A tra-
gédia liberou uma radiação maior que a das bombas de 
Hiroshima e Nagasaki e matou 32 pessoas. Mas outras 
milhares de pessoas perderam a vida nos anos seguintes. 
A nuvem nuclear atingiu a Europa e contaminou quilô-
metros de vegetação.

 ■1989 - Navio Exxon Valdez - O petroleiro colidiu 
com rochas submersas na 
costa do Alasca e iniciou 
um derramamento de cerca 
de 40 milhões de litros de 
petróleo, contaminando 
milhares de animais. De 
acordo com as estimativas, 
morreram 260 mil pássaros 
marinhos, 2,8 mil lontras 
marinhas, 250 águias e 22 
orcas, além da perda de 
bilhões de ovos de salmão.

 ■1991 - Queima de pe-
tróleo no Golfo Pérsico 
- Antes de se render no 
fi nal da Guerra do Golfo, o 
então presidente iraquiano 
Saddam Hussein ordenou a 
destruição de 700 poços de 
petróleo no Kuwait. Foram 
lançados mais de um mi-
lhão de litros de óleo. Até 
ser controlado por 10 mil 
bombeiros de 34 países, o 
incêndio durou oito meses. 
Mil pessoas morreram de problemas respiratórios.

 ■1999 - Usina Nuclear de Tokaimura - Em Tóquio, 
capital do Japão, um acidente em uma usina de proces-
samento de urânio fez centenas de operários fi carem 
expostos à radiação.

 ■2002 - Navio Prestige - O petroleiro grego naufra-
gou na costa da Espanha e despejou mais de dez milhões 
de litros de óleo no litoral da Galícia, contaminando 700 
praias e matando mais de 20 mil aves.

 ■2010- A explosão da plataforma de petróleo da 
British Petroleum, no Golfo do México, matou 11 
pessoas e deixou 17 feridos. Cerca de 4 milhões de barris 
de petróleo contaminaram as águas por 87 dias – tempo 
que a empresa levou para fechar o vazamento.

 

Tragédias no Brasil:
 ■1984, Cubatão - Devido a um erro humano, cerca 

de 700 mil litros de gasolina vazaram de um oleoduto da 
Petrobras e causaram um incêndio de proporções catas-

trófi cas na favela Vila Socó. 
Estima-se que 500 pessoas 
tenham morrido, incluindo 
mais de 400 crianças.

■ 1987, Goiânia - O 
dono de um ferro-velho 
encontrou, em um aparelho 
antigo de radioterapia, uma 
cápsula com pó branco e luz 
azulada. Curioso, mostrou 
à família e amigos. Mas a 
substância era cloreto de 
césio, que causou vômitos 
e tontura e, mais tarde, 
quatro mortes. Cerca de 
120 pessoas foram conta-
minadas.

■ 2000, Baía de Gua-
nabara – Um vazamento Explosão de Chernobyl
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de 1,3 milhão de litros de óleo in natura da Petrobras 
atingiu a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ). 
Um acidente com um navio petroleiro resultou no 
vazamento, que matou a fauna local e poluiu também 
o solo em vários municípios, como Magé.

 ■2003, Cataguases - O rompimento de barragem 
na região de Cataguases (MG), despejou 520 mil m³ de 

rejeitos compostos por resíduos orgânicos e soda cáus-
tica. Os resíduos atingiram os rios Pomba e Paraíba do 
Sul, originando prejuízos ao ecossistema e à população 
ribeirinha.

 ■2007, Miraí - Um rompimento de barragem de mi-
neração na região de Miraí (MG) vazou 2.280.000 m³ de 
água e argila.

 ■2011, Bacia de Campos - Um vazamento de grande 
quantidade de óleo da Chevron na Bacia de Campos, no 
Rio de Janeiro, criou uma mancha de 162 km², o equiva-
lente à metade da Baía de Guanabara.

 ■2015, Mariana - Uma barragem de rejeitos da 
companhia Samarco, no interior de Minas Gerais, se 
rompeu. Os resíduos avançaram sobre Mariana e ci-
dades vizinhas, matando 19 pessoas e contaminando 
a bacia do Rio Doce, que abastece mais de 230 muni-
cípios no estado e em Espírito Santo. É considerada 
a maior tragédia em termos de danos ambientais no 
Brasil (ANSA).

Bacia de Campos 
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