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BOLSAS
O Ibovespa: -0,24% Pontos: 
94.405,59 Máxima de +1,06% 
: 95.642 pontos Mínima de 
-1,19% : 93.507 pontos Volu-
me: R$ 16,97 bilhões Variação 
em 2019: 7,42% Variação no 
mês: -3,07% Dow Jones: -1,07% 
(às 18h30) Pontos: 25.118,65 
Nasdaq: -1,39% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7182 Venda: R$ 3,7187 
Variação: +0,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: +0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7187 Venda: R$ 
3,7193 Variação: +0,47% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6930 
Venda: R$ 3,8530 Variação: 
estável - Dólar Futuro (março) 

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

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.314,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,230 
Variação: +0,34%.

Cotação: R$ 3,7225 Variação: 
+0,53% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1349  Venda: US$ 1,1349  
Variação: -0,14% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2180 Venda: R$ 
4,2200 Variação: +0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1630 Ven-
da: R$ 4,3830 Variação: -0,16%.

Pontos: 7.272,63 Ibovespa 
Futuro: -0,34% Pontos: 94.390 
Máxima (pontos): 95.730 Míni-
ma (pontos): 93.570. Global 40 
Cotação: 839,851 centavos de 
dólar Variação: -0,29%.

“A gente nasce e 
morre só. E talvez por 
isso mesmo é que se 
precisa tanto de viver 
acompanhado.”
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, 
Sérgio Moro, disse 

ontem (7) que o governo 
está apresentando para a 
sociedade a proposta para 
o Projeto da Lei Anticrime 
e esperando o presidente 
Jair Bolsonaro ter a saúde 
restabelecida para apresentar 
o texto ao Congresso Nacio-
nal. Ele disse que sabe que 
a prioridade para aprovação 
pelo Congresso é a reforma 
da Previdência, mas acredita 
que os dois projetos podem 
ser discutidos paralelamente .

“Tenho grande respeito pelo 
presidente [da Câmara dos 
Deputados] Rodrigo Maia e 
estive até conversando com 
ele sobre o projeto, desta-

Previdência e Lei Anticrime 
podem ser discutidas em 
paralelo, diz Sérgio Moro

cando a importância. Acho 
que a prioridade do governo 
é a reforma da Previdência, 
porque existe uma crise fi scal 
que precisa ser debelada, mas 
como o próprio deputado disse, 
as duas questões podem ser 
tratadas em paralelo e uma não 
prejudica a outra”, disse Moro, 
após participar de uma palestra 
para membros de Instituto dos 
Advogados de São Paulo (Iasp).  

De acordo com o ministro, 
discutir as duas questões ao 
mesmo tempo demonstra 
empenho do governo atual em 
enfrentar os dois problemas 
que são os que mais afl igem 
a população brasileira. Sobre 
Maia ter dito que discutir a Lei 
Anticrime junto com a Reforma 
da Previdência contaminaria 

a segunda, Moro disse não 
entender assim. 

"Eu não vejo como a discus-
são da Lei Anticrime poderia 
contaminar a discussão da 
Reforma da Previdência. Ele 
apenas colocou uma situação 
hipotética. Tenho certeza de 
que ele vai olhar com carinho 
para esse projeto e dar a ele os 
trâmites adequados como ele 
afi rmou pessoalmente e vem 
afi rmando publicamente", disse 
Moro. O projeto prevê altera-
ções em 14 leis, como Código 
Penal, Código de Processo Pe-
nal, Lei de Execução Penal, Lei 
de Crimes Hediondos, Código 
Eleitoral, entre outros.

Moro evitou fazer previsões 
sobre quando o projeto deve 
ser aprovado na Câmara, di-

zendo ser impossível prever o 
tempo do processo legislativo. 
"Seria até indelicado. O que 
nós estamos colocando é que 
estamos abertos ao diálogo, às 
sugestões e críticas, não só do 
parlamento, mas igualmente 
da sociedade civil e da própria 
imprensa. É um projeto que 
vem do governo Bolsonaro, 

mas interessa a toda socieda-
de que pode contribuir para 
aprimorá-lo".

O ministro disse ainda que 
há uma série de pontos de es-
trangulamento no sistema atual 
que precisam ser enfrentados 
e é evidente que esse sistema 
não tem funcionado bem, con-
siderando os índices criminais 

elevados no Brasil. "A ilustrar 
os mais de 60 mil homicídios 
no ano de 2016, esses epi-
sódios recentes envolvendo 
organizações criminosas no 
Ceará. Foram debelados, mas 
as organizações criminosas 
constituem um problema cada 
vez mais presente", ponderou 
(ABr).

Sérgio Moro: "Eu não vejo como a discussão da Lei Anticrime poderia contaminar

a discussão da Reforma da Previdência"

Amanda Perobelli/Reuters

A agência de classifi cação 
de risco S&P Global Ratings 
informou que projeta uma 
aceleração do crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil do nível esperado 
de 1,4% em 2018 para 2,4% 
este ano. "Desde a eleição do 
presidente Jair Bolsonaro, o 
sentimento empresarial se 
fortaleceu. Além da melhora no 
sentimento, uma recuperação 
nos empréstimos bancários 
e condições do mercado de 
trabalho devem apoiar a acele-
ração da demanda doméstica, 
especifi camente em investi-
mento e consumo doméstico", 
afi rmou a agência, que projeta 
expansão média de 2,6% nos 
próximos três anos.

A agenda de reformas do 
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S&P projeta que PIB do Brasil acelerará 
de 1,4% em 2018 para 2,4% em 2019

no geral, o hiato negativo do 
produto, o alto nível de folga 
no mercado de trabalho, as 
perspectivas ainda moderadas 
para o crescimento do PIB real 
de curto prazo, as expectativas 
de infl ação bem ancoradas e a 
credibilidade do Banco Central 
"devem ajudar a manter a in-
fl ação bem ancorada em 2019 
e 2020". A agência projeta alta 
anual da infl ação em torno de 
4% entre 2019 e 2022, "em linha 
com as metas". Sobre o Banco 
Central (BC), ela destaca que 
a autonomia formal do banco 
central "poderia reduzir as 
incertezas relacionadas aos 
ciclos eleitorais e proteger o 
BC de possíveis interferências 
políticas na condução da polí-
tica monetária" (AE).

A agência projeta expansão média de 2,6% nos

próximos três anos.

novo governo foi citada pela 
S&P, que a classifi cou como 
"ambiciosa" por tentar abarcar 
a vulnerabilidade fi scal do País. 
A agência ameaça poder rebai-
xar a nota de crédito soberana 
do País caso o governo tome 

medidas que elevem essas 
vulnerabilidades, "ou seja, pre-
judique as perspectivas de um 
lento declínio nos défi cits do 
governo ou acelere o aumento 
da dívida".

A S&P também acredita que, 

Brasília - O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, afi rmou 
que a reforma da Previdência 
não incluirá neste momento 
mudanças no regime traba-
lhista. Após reunião com o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), ele 
voltou a dizer que o atual siste-
ma de direitos trabalhistas faz 
com que mais de 46 milhões 
de brasileiros estejam na in-
formalidade. Perguntado se o 
governo pretende acabar com 
direitos previstos na Constitui-
ção como férias e 13º salário, 
o ministro negou. "Ninguém 
mexe em direitos, mas dare-
mos novas alternativas para 
os trabalhadores", respondeu, 
afi rmando que preferia deixar 
essa discussão para um outro 
momento. 

Guedes ainda aproveitou 
para atacar as centrais sindicais 
que já combatem a ideia do go-
verno de criar uma carteira de 
trabalho verde e amarela com 
menos direitos. "Interesses cor-
porativos são falsas lideranças 
que aprisionaram o Brasil a uma 
legislação fascista de trabalho. 
Os presidentes dos sindicatos 
precisam ter paciência, mas 
devem saber que a vida deles 

Guedes diz que ninguém 
mexe em 13º e férias
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Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

não será tão boa como antes. 
Está saindo a velha política e 
entrando uma nova política", 
alfi netou.

O ministro reiterou que a 
palavra fi nal sobre a reforma da 
Previdência é do presidente Jair 
Bolsonaro. Guedes não comen-
tou a informação divulgada, pela 
equipe médica, sobre o quadro 
de pneumonia do presidente. 
"Precisamos respeitar o timing 
de recuperação de Bolsonaro. 
Cabe à equipe econômica for-
mular as ideias e ao presidente 
decidir sobre elas", disse (AE).

São Paulo - O presidente Jair 
Bolsonaro apresentou na noite 
da quarta-feira (6), um episódio 
isolado de febre sem outros sin-
tomas associados, informou na 
tarde de ontem (7), o Hospital 
Israelita Albert Einstein. Em 
boletim, a equipe médica res-
saltou que ele foi submetido a 
tomografi a de tórax e abdômen 
"que evidenciou boa evolução 
do quadro intestinal e imagem 
compatível com pneumonia". 
As visitas seguem restritas.

"Foi realizado um ajuste na 
antibióticoterapia e mantidos 
os demais tratamentos.(Bolso-
naro) Continua sem dor, com 
sonda nasogástrica, dreno no 
abdômen e recebendo líquidos 
por via oral em associação à 
nutrição parenteral", ressaltou 
o boletim.

De acordo com a equipe mé-
dica, Bolsonaro realizou exer-
cícios respiratórios e caminhou 
no corredor.

Exames trazem 'imagem 
compatível com pneumonia', 
diz boletim sobre Bolsonaro

Mais cedo, Bolsonaro afi rmou 
em sua conta no Twitter, que 
seu governo não perderá a 
oportunidade de transformar o 
Brasil em um país seguro para os 
brasileiros. O presidente desta-
cou que “nenhum assassino” irá 
minar os esforços de sua equipe, 
e pediu união nesta campanha.

“Começamos mais uma quin-
ta-feira combatendo o bom 
combate. Temos uma missão 
e vamos cumpri-la. Precisamos 
estar unidos para transformar o 
Brasil em um local mais seguro 
para os cidadãos de bem! Não 
perderemos esta oportunidade 
única. Nenhum assassino irá 
nos parar”, afi rmou.

Há dois dias, o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, tem se reunido 
com autoridades estaduais e 
com o Legislativo para apresen-
tar o projeto de lei anticrime que 
será submetido ao Congresso 
nos próximos dias (AE/ABr).

O Ministério da Justiça (MJ) 
abriu um processo adminis-
trativo para averiguar se a 
empresa Google violou direitos 
de usuários de internet. O pro-
cedimento, que fi cará a cargo da 
Secretaria Nacional do Consumi-
dor (Senacom), pode resultar, 
se atestada a responsabilidade 
da empresa, em uma multa de 
R$ 9,7 milhões. A apuração 
teve origem em uma Ação Civil 
Pública do Ministério Público 
Federal (MPF) do Piauí ajuizada 
em 2015 que pedia a interrupção 
do escaneamento de e-mails até 
que fosse implantado a obtenção 
do consentimento dos usuários. 
A Justiça Federal do Piauí negou 
a solicitação contida na peça 
em 2018, mas o conteúdo da 
denúncia foi recepcionado pelo 
Ministério da Justiça.

Segundo o MJ, foram identifi -
cados indícios de violação à pri-
vacidade dos usuários pela com-

MJ abre investigação 
contra Google por 

violação à privacidade
REUTERS/Hannah Mckay

panhia ao acessar o conteúdo de 
mensagens trocadas por meio do 
aplicativo de e-mail Gmail sem o 
consentimento destes. As viola-
ções serão analisadas de acordo 
com a legislação, como o Código 
de Defesa do Consumidor e o 
Marco Civil da Internet. Este 
último estabeleceu a proteção 
à privacidade e a proteção dos 
dados pessoais como princípios 
do uso da web no país.

A norma elenca como direito 
dos usuários “informações cla-
ras e completas sobre coleta, 
uso, armazenamento, trata-
mento e proteção de seus dados 
pessoais”, o uso dos dados cole-
tados somente para atividades 
que “justifi quem sua coleta” e 
consentimento expresso sobre 
coleta, uso, armazenamento e 
tratamento de dados pessoais, 
que deverá ocorrer de forma 
destacada das demais cláusulas 
contratuais” (ABr).

Servidores da Receita 
devem ser revistados no 

aeroporto, diz Justiça
A Justiça Federal confi rmou 

que servidores da Receita 
Federal que trabalham nos 
aeroportos devem passar por 
procedimento de revista in-
dividual antes de iniciarem a 
jornada de trabalho. A decisão 
foi proferida pelo desembar-
gador Daniel Paes Ribeiro, do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, sediado em Brasília.

Na decisão, o magistrado 
rejeitou pedido de suspensão 
feito por um sindicato ligado 
aos servidores do órgão e con-
fi rmou que todas as pessoas que 
trabalham nas áreas restritas 
de segurança devem passar 
pelo procedimento, conforme 
resoluções da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac). 
Ribeiro também estipulou 
multa de R$ 1 mil em caso de 
descumprimento .

Segundo os representantes 
da categoria, a revista atrasa 
o início do trabalho dos fi scais, 
além de difi cultar os desloca-
mentos pelo aeroporto, pro-
vocando atrasos na liberação 
dos passageiros que passam 
pela alfândega. Além disso, os 
auditores fi scais alegam que, 
como autoridades aduaneiras, 
não podem ser revistados por 
funcionários da Anac durante 
o período do serviço.

De acordo com a Resolução 
278/2013 da Anac, todos servi-
dores públicos que trabalham 
nos aeroportos devem passar 
pela inspeção de segurança.  
Desde a publicação da resolu-
ção, a norma foi suspensa por 
uma liminar judicial, mas voltou 
a vigorar no fi m do ano passado. 

Segundo a Anac, a norma 
vale para servidores da área 
de controle sanitário (Anvisa 
e Ministério da Agricultura), 
alfândega (Receita Federal), 
controladores de voo, além dos 
próprios funcionários da Anac. 
Segundo a agência, o proce-
dimento atende a requisitos 
internacionais de segurança 
nos aeroportos. (ABr)
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Unicamp divulga lista de 
aprovados no vestibular

A Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) divulgou 
ontem (7), a lista de aprovados 
no vestibular e na modalidade 
que usa os resultados do Exa-
me Nacional de Ensino Médio 
(Enem). A lista pode ser consul-
tada no site da Comvest: https://
www.comvest.unicamp.br/
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A reportagem provocou 

um reboliço. Um 

repórter de uma 

pequena emissora de 

tevê descobriu que as 

barragens estavam sem 

fi scalização há 35 anos. 

Havia perigo imediato 

de uma catástrofe 

imensa.  

Ele fez essa reportagem 
sem sair da redação. 
Graças às novas tecno-

logias digitais ele teve acesso 
aos relatórios e montou uma 
história que impactou a opi-
nião pública norte americana. 
Desde o início do século 19 a 
reportagem passou a ser o cen-
tro do jornalismo americano, o 
que não se esperava era que o 
repórter não saísse para a rua 
contrapondo um velho jargão 
que diz “lugar de repórter é 
na rua”. 

O resultado mostrou que ou 
na rua ou na redação um jor-
nalista responsável não produz 
notícias falsas, não acredita na 
primeira que coisa que vê ou 
lê nas mídias sociais. Avalia 
corretamente o conteúdo e eli-
mina os interesses comerciais 
do veículo, a contaminação 
política ou ideológica ou o 
ativismo de qualquer espécie. 
Não se dobra a nada que não 
seja a apuração correta e ho-
nesta, mesmo que contrarie as 
preferências do público. Essa 
postura não dá espaço para o 
que se popularizou como fake 
News. 

No Brasil levou mais tempo 
para que os donos dos veículos 
tradicionais de comunicação 
deixassem de escrever colu-
nas que eram consideradas as 
coisas mais importantes, como 
fazia o velho Assis Chateau-
briand. A função do jornalista 
não é fabricar notícias. Ele 
não é  um pizzaiolo que pro-
duz a encomenda de acordo 
com o gosto do freguês. Tem 
compromissos éticos e mo-
rais. Por isso as reportagens 
ganharam o primeiro lugar na 
preferência do público. Com 
a assinatura do jornalista que 
trabalhou na apuração correta. 
Primeiro os fatos. Isto dá aos 
apuradores reputação  e são 
admirados pela dedicação e 
confi abilidade. 

Ao seguir essas regras não 

há espaço para a fake News. 
Não há espaço para o “tudo é  
relativo". Nomes, endereços, 
qualificativos devem estar  
corretos. Se houver erro, este 
deve ser claramente corrigido 
seguido de desculpas pelo 
engano divulgado. O que se 
espera do repórter é  que conte 
o que aconteceu e não o que 
acha que aconteceu. Ou seja 
é comum que uma boa apu-
ração vá contra suas próprias 
suposições. É desejável  que se 
identifi que as  fontes sempre 
que  possível. Para manter  a 
sua credibilidade não acredita  
no que a fonte diz sem checar. 

Se fi zer isso é um otário, ou 
um irresponsável, como no em-
blemático caso da Escola Base. 
O que se espera é que vários 
pontos de vista e vários lados 
de uma reportagem sejam con-
siderados. A maioria das fake 
new que circulam nas redes 
sociais não são originadas nem 
nos nichos de notícias, nem da 
ação dos jornalistas. São pro-
duzidas não se sabe por quem 
e divulgada à exaustão por uma 
legião que manipula um gadget 
no restaurante ou em um vagão 
do metro. O público não tem 
a mesma responsabilidade 
que tem o jornalista com as 
fake News. 

Contudo os núcleos dos 
partidos políticos descobriram 
essa “ferramenta“ e a utilizam 
mesmo depois das últimas 
eleições. Há acusações de lado 
a lado da utilização das fake 
News ou para apoiar ou se 
contrapor ao governo. Isto não 
se confunde com liberdade de 
expressão. Mentir dolosamen-
te e divulgar nas redes sociais  
nada tem a ver com a liberdade 
de pensamento. É pura má fé. 
Não se pode esquecer que os 
jornalistas  em geral aprendem 
rápido e não só se vacinam con-
tra as fake News como ajudam 
a desmentir o seu conteúdo. 
Um gesto de cidadania. 

Como diz o professor Michael 
Schudson, “o jornalismo é o 
primeiro rascunho da história, 
e não a última palavra. Mas é o 
inimigo do orgulho, da pompa 
e ignorância, e, portanto um 
bom amigo do povo".

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

News@TI
Ferramenta facilita a organização das 
vendas para a cadeia do turismo
@A Bela criou a ferramenta fi nanceira Wave, que promete 

centralizar os processos de vendas do setor. A aplicação tem 
como principais objetivos eliminar a necessidade de crédito entre 
toda a cadeia, zerar a inadimplência, reduzir os altos custos com 
juros, capital de giro e taxas de cartão, além de melhorar a mar-
gem de lucro, dar mais autonomia e aumentar as vendas. Para as 
operadoras de turismo, o controle do estoque é muito complexo. 
Montar os pacotes de serviços turísticos, signifi ca, por exemplo, 
que os hotéis ‘bloqueiam’ uma quantidade fi xa de quartos por um 
determinado período, garantindo que só ela pode usar aquelas 
unidades, enquanto consegue formatar as demais experiências e 
preços e então distribuir tudo isso aos agentes de viagens. 

Plataforma de e-commerce para troca de 
criptomoedas por produtos
@AO Grupo Bitcoin Banco lançou a plataforma de e-commerce 

Get4Bit que permitirá a troca de criptomoedas por produtos 
diversos. Essa é a primeira plataforma de e-commerce especializada 
em compras com moedas virtuais no Brasil.  O mix de produtos à 
venda começa com eletrodomésticos, acessórios e produtos de 
informática e eletrônicos, como notebooks, smartphones, câme-
ras, relógios e games. A partir da segunda quinzena de fevereiro a 
Get4Bit oferecerá também produtos dedicados aos entusiastas de 
criptomoedas, como camisetas femininas e masculinas, canecas 
personalizadas, roupinhas para bebê e até bandanas para cachorros 
(https://www.get4bit.com/). 

Andreia Ferraz (*)
 

Mas o que pouco se aborda é exata-
mente a ciência por trás de um novo 

produto fi tossanitário e todo o complexo e 
minucioso processo que resulta em opções 
mais modernas e seguras.

A cadeia de produção de um novo defensivo 
é composta por três etapas: a pesquisa de 
moléculas, os testes de desenvolvimento do 
produto em si e os procedimentos de ava-
liação para a obtenção do registro. Durante 
a fase de pesquisa, aproximadamente 160 
mil moléculas são sintetizadas, em busca 
de ingredientes com potencial para serem 
usados em novos produtos, cada vez menos 
tóxicos e mais específi cos para determinadas 
pragas e para atender diferentes culturas 
agrícolas. Depois da triagem, esses compos-
tos passam por inúmeros testes preliminares, 
que envolvem análises ecotoxicológicas, 
alertas de modo de ação e estudos virtuais 
e in vitro, para garantir a efi cácia biológica 
e a segurança do material. Após toda essa 
análise, entre 200 e 300 moléculas – menos 

A segurança que os avanços científi cos trazem 
para a agricultura

estudos de efi cácia e segurança realizados, 
para que possam analisar os dados e decidir 
se concedem ou não o registro. 

Em resumo, todo esse processo, que cos-
tuma levar de 17 a 20 anos e tem um custo 
médio de US$ 286 milhões, considerando 
desde o início das pesquisas até sua comer-
cialização, está respaldado em uma enorme 
evolução científi ca e comprometido com o 
desenvolvimento de produtos com melhor 
perfi l toxicológico, baseados em processos 
que nunca foram tão precisos.

Para que os investimentos sigam sendo 
feitos nesta área, é essencial que haja 
previsibilidade no processo regulatório. 
Hoje no Brasil se leva em média 8 anos 
enquanto outros países de agricultura 
relevante aprovam novas tecnologias em 
2,5 anos em média. Este cenário precisa 
mudar o mais rápido possível para o bem 
da agricultura brasileira. 

 
(*) É engenheira-agrônoma pela Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade 
de São Paulo (Esalq/USP) e gerente de Ciência 
Regulatória da Associação Nacional de Defesa 

Vegetal (Andef).

de 0,2% das originais – são selecionadas para 
o estágio seguinte.

Na fase de desenvolvimento, testes de 
efi cácia biológica são feitos em cerca de 5 
moléculas selecionadas e, a partir daí, uma 
variedade de formulações é desenvolvida 
e submetida a estudos toxicológicos ex-
perimentais e a ensaios sobre o destino 
no ambiente. A partir desse momento, 
são avaliados os potenciais genotóxicos, 
cancerígenos, imunotóxicos, neurotóxi-
cos e também efeitos sobre os sistemas 
endócrinos e reprodutivos. Como se pode 
ver, há um grande avanço científi co, não 
só no desenvolvimento de produtos com 
melhor perfi l e nas formas de uso desses 
produtos, mas, principalmente, na ciência 
aplicada aos procedimentos que suportam 
as avaliações, como modelos matemáticos 
que trazem análise de risco ocupacional, 
dietético e ambiental.

Por fi m, na fase de registro, uma molécula 
é selecionada e sobre ela é entregue um dos-
siê para os órgãos reguladores responsáveis 
– MAPA, Anvisa e Ibama  – contendo todos os 

Atualmente, muito se fala sobre pesticidas, o impacto desses produtos na produção agrícola brasileira 
e a expectativa do mercado por opções mais efi cazes

Governador do Rio critica 
prefeituras por ocupação 
desordenada em encostas

Witzel sobrevoou áreas mais afetadas pela chuva no Rio de Janeiro

O governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, 
sobrevoou ontem (7) 

áreas atingidas pela chuva e 
criticou a falta de fi scalização 
dos municípios fl uminenses em 
relação à ocupação irregular de 
terrenos. Witzel classifi cou a 
situação de  abandono e afi rmou 
que o problema se arrasta há 
décadas. 

"O que pude constatar de 
Guaratiba até o início da [Ave-
nida] Niemeyer é que toda a 
encosta tem uma ocupação 
desordenada. Isso é fruto de 
abandono da organização urba-
nística da cidade", disse Witzel. 
"O resultado, infelizmente, são 
essas tragédias a que estamos 
assistindo."

Segundo o governador, a 
Defesa Civil estadual conta-
biliza 80 mil famílias vivendo 
em áreas de risco no Rio de 
Janeiro. "É preciso que os 
prefeitos façam o seu dever de 
casa. Eles têm que fi scalizar, 
notifi car, retirar essas pesso-
as e planejar novas áreas de 
expansão imobiliária."

O governador antecipou que 
esse planejamento será tratado 

em recursos para que possamos 
abrir ruas com saneamento 
básico naquela região, fazer a 
remoção das áreas mais criticas 
e contar com a colaboração 
da própria comunidade para 
construir essas edifi cações ao 
longo da Rocinha", informou o 
governador (ABr).
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Na Avenida Niemeyer, encosta deslizou e atingiu um ônibus, que tombou sobre a ciclovia.

na Câmara Metropolitana do 
Rio de Janeiro, fórum que vai 
reunir prefeitos de 22 municí-
pios e representantes do gover-
no do estado. Ainda neste mês, 
começarão a ser divulgadas as 
datas das reuniões. 

Witzel disse ainda que será 
apresentado em breve o projeto 

do programa Comunidade Cida-
de para as favelas do Vidigal e 
da Rocinha, áreas duramente 
atingidas pelo temporal na 
quarta-feira (6).

"A Cedae [Agência Regula-
dora de Energia e Saneamento 
Básico do Estado do Rio de Ja-
neiro] vai alocar R$ 500 milhões 

Operação investiga 
cobrança de propina 
em projeto de 
submarino nuclear

A Polícia Federal (PF) cumpriu 
ontem (7) três mandados de busca e 
apreensão, na Operação Submarino, 
que investiga corrupção na compra 
de equipamentos pelo Centro Tecno-
lógico da Marinha. Os endereços que 
foram alvo da ação são ligados a dois 
engenheiros, um deles trabalha no 
centro tecnológico que desenvolve 
os propulsores para o projeto do 
submarino nuclear brasileiro.

Segundo as investigações, o 
funcionário pediu R$ 6 milhões 
em propina à empresa austríaca 
Bilfi nger Maschinembau GMBA & 
CO (MAB), entre 2008 e 2015. A 
companhia atende ao centro tec-
nológico e ao Comando Naval Bra-
sileiro Europa (BNCE) fornecendo 
materiais para pesquisa e serviços 
em tecnologia nuclear. De acordo 
com a promotoria, a empresa tem ao 
todo 15 contratos com a Marinha do 
Brasil. A Justiça Federal bloqueou 
os bens de contas e das empresas 
dos engenheiros. Segundo o MPF, o 
montante sequestrado deve chegar 
a cerca de R$ 13 milhões.

Telemedicina: CFM abre prazo de
60 dias para contribuições

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) abriu prazo 
de 60 dias para receber contri-
buições relativas à Resolução 
nº 2.227/2018, que atualiza 
critérios para a prática da 
telemedicina no Brasil. Podem 
participar do processo con-
selhos regionais de medicina 
(CRMs) e demais entidades 
médicas.

A diretoria do CFM se 
reuniu em Brasília, com os 
presidentes dos 27 conselhos 
regionais (CRMs). Durante o 
encontro, foram discutidos 
pontos relativos à publica-
ção da resolução, que tem 
previsão de entrada em vigor 
em maio. “O CFM concor-
dou em receber dos CRMs, 
das entidades médicas e da 
categoria propostas para o 
aperfeiçoa mento da norma. 

Elas serão analisadas e pode-
rão ser implementadas, após 
deliberação do plenário do 
Conselho Federal de Medicina”, 
informou a entidade.

O detalhamento de como a 
consulta pública será condu-
zida será disponibilizado no 
site do CFM. A Resolução nº 
2.227/2018 autoriza a realização 
de consultas online, telecirur-

gias e telediagnóstico, entre 
outras formas de atendimento 
à distância. O texto estabelece 
a telemedicina como exercício 
da medicina mediado por 
tecnologias para fi ns de as-
sistência, educação, pesquisa, 
prevenção de doenças e lesões 
e promoção de saúde, poden-
do ser realizada em tempo real 
ou offl ine.

Para o CFM, as possibi-
lidades que se abrem com 
a mudança normativa são 
“substanciais”, mas precisam 
ser utilizadas por médicos, 
pacientes e gestores “com 
obediência plena” às recomen-
dações . No âmbito da saúde 
pública, o órgão considera a 
inovação “revolucionária” ao 
permitir a construção de linhas 
de cuidado remoto, por meio 
de plataformas digitais. (ABr). 
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O texto estabelece a telemedicina 

como exercício da medicina 

mediado por tecnologias.
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Sua oratória, ou 

seja, sua forma 

de se expressar, 

principalmente 

quando falamos da 

relação vendedor X 

cliente, certamente 

é o diferencial para 

que você venda mais e 

melhor. 

Parece óbvio, mas, por que 
as pessoas ainda pecam 
tanto neste quesito?

Existe em nosso cérebro o 
automatismo, ou seja, é como 
se a pessoa ligasse o “piloto 
automático”. Isso não é bom, 
principalmente quando a 
intenção é vender com exce-
lência, afi nal, para fazermos 
uma boa venda é necessário 
entender cada cliente e sua 
forma de lidar com o mundo, 
ou seja, o seu modelo mental.

Partindo deste princípio, 
você sabe por que as pessoas 
estão tão exigentes na hora 
de comprar? Se sua resposta 
foi “concorrência”, está ab-
solutamente errado! Explico: 
raramente as pessoas saem 
de casa para comprar sem 
antes pesquisar sobre aquele 
produto, certo? Diante disso, 
o que é necessário e essencial 
para fechar esta venda é um 
bom atendimento, ou seja, um 
atendimento com excelência! 
Você deve não só mostrar 
que conhece bem o produto, 
mas que entende também dos 
benefícios que ele trará ao 
cliente e encaixá-los em suas 
necessidades.

Porém, entrar “no automáti-
co”, muitas vezes, é impercep-
tível. Quando nos damos conta, 
já perdemos oportunidades. 
Mas sair dele é absolutamente 
possível e efi caz. Vamos, então, 
para algumas dicas de como 
sair do automatismo e vender 
com excelência?
 • Entenda o modelo mental 

do seu cliente - Neste caso, 
as perguntas serão de 
suma importância: “O que 
o senhor deseja ao adquirir 
este produto?”, “O senhor 
já conhece este produto 
ou serviço?”, “O que este 
produto representa para o 
senhor?”. 

  Perguntas irão fazer com 

que o cliente pense sobre 
o produto e te forneça a 
chance de elaborar uma 
argumentação. Neste mo-
mento, você terá que 
apresentar o comporta-
mento da ‘escuta ativa’, 
que signifi ca entender e 
entrar no modelo mental 
da pessoa, mas sem invadir 
seu espaço. Resumindo: 
escute e simplesmente 
não diga nada até que a 
pessoa sinalize que quer 
a sua opinião.

 • Pense sempre -  Cada clien-
te é diferente. Entenda 
suas necessidades e fi que 
atento as suas particulari-
dades.

 • Não julgue -  Indepen-
dente de como o cliente 
aparenta ou se porta, para 
não julgá-lo você precisa 
de informações. Somente 
desta forma irá, realmen-
te, entendê-lo e realizar a 
venda. Afi nal, se a primeira 
impressão que você tiver 
não for a verdadeira face 
do cliente, suas chances de 
vender são mínimas, pois 
vocês não criarão empatia 
e chegará uma hora em que 
você não saberá como lidar 
com ele.

 • Utilize sus recursos vo-
cais e não verbais - Se 
comunique com alegria, 
com vontade de fazer o 
bem para a pessoa que 
está a sua frente. Entone 
a voz, utilize pausas (isso 
garante que a pessoa terá 
espaço para lhe perguntar, 
o que é maravilhoso para 
as vendas), tenha uma 
expressão facial leve, de-
mostrando tranquilidade 
e foco total em quem está 
a sua frente. Tudo isso 
acontecerá pelo simples 
pensamento “Eu quero 
atender com excelência e 
a venda acontecerá como 
consequência”.

A decisão de vender é sua! 
Que tal decidir vender mais e 
com excelência?

(*)-  É Fonoaudióloga, Mestre e 
Doutora em ciências pela USP, 

pós em Voz e Gestão Estratégica 
em Marketing pela PUC-Minas. 

Criadora da metodologia 
Coaching Communication® (www.

cristianeromano.com.br).

Cristiane Romano (*)

A - Terceira Idade na USP
A USP abrirá inscrições para as atividades do primeiro semestre de 
2019 do programa ‘USP Aberta à Terceira Idade’. São 5.265 vagas em 
disciplinas regulares, oferecidas nos cursos de graduação da USP em 
São Paulo e nos campi do interior. Há ainda atividades como cursos, 
palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais. Gestão de 
negócios, instalações elétricas, educação ambiental, ciência política e 
produção audiovisual estão entre os 246 cursos disponíveis. Também há 
vagas em programas esportivos como dança circular, ginástica adaptada, 
musculação, pilates e yoga e atividades culturais com especialistas de 
diversas áreas, como empreendedorismo, cordel, origami e artesanato. 
Mais informações: (http://prceu.usp.br/3idade/).

B - Testes com Pneus
A Viação Santa Cruz, empresa de transporte rodoviário e urbano, realizou 
testes com pneus reformados com a banda de rodagem DV-RM Eco da 
Vipal Borrachas e economizou 2,08% de combustível, tendo ainda  ganho 
de 2,05% na média do veículo. A aferição, feita em parceria com a refor-
madora NSA Pneutec, aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes (85% do 
percurso) e na Marginal Tietê (15%). Ao total, foram utilizados 8 pneus 
reformados: 4 pneus com a versão Eco e outros 4 pneus com o mesmo 
produto na versão tradicional. Outras informações em: (www.vipal.com.br). 

C - Design de Serviço
O Itaú Unibanco foi premiado pelo iF Design Award, o prêmio alemão 
considerado o Oscar do design mundial. O banco venceu na categoria 
“Design de Serviço” com o projeto do Teclado Itaú, lançado em junho de 
2018 e que possibilita transferências entre diferentes contas bancárias 
por meio de aplicativos de mensagens, como o Whatsapp. O case é uma 
funcionalidade do aplicativo do banco que permite que todo o processo 
de transferência seja feito pelo Teclado Itaú, por meio de qualquer app 
de mensagens, sem sair de uma conversa ou busca. No fi m de 2018, o 
Teclado Itaú já tinha superado a marca de 1 milhão de ativações.

D - Cidades do Futuro
O Lide, Grupo de Líderes Empresariais, reunirá na próxima quinta-

-feira (14), renomados especialistas em tecnologia, empresários e 
autoridades públicas no Lide Next ‘Smart Cities’, evento que debaterá 
soluções para as cidades do futuro. O encontro será realizado das 8h 
às 12h, no BTG Pactual, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 15º andar, 
sob o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman do Lide, e Leonardo 
Framil, presidente do Lide Tecnologia. Serão quatro painéis; Energia e 
Sustentabilidade; Espaços Urbanos Inteligentes; Condições necessárias 
para o avanço de Cidades Inteligentes; e Levitação Magnética Passiva 
(www.lideglobal.com).   

E - Summit Imobiliário 
“Retomada em Perspectiva” é o tema da quinta edição do Summit Imo-
biliário Brasil, realizado pelo Estadão em parceria com o Secovi-SP. O 
evento é destinado aos principais líderes e CEOs do setor imobiliário e 
acontecerá no dia 16 de abril, das 9h às 18h, no Hotel Hilton. O Summit 
é estruturado em painéis, que debaterão como o cenário econômico do 
país no primeiro ano do novo governo Jair Bolsonaro deve infl uenciar 
o mercado imobiliário, os desafi os frente à Lei de Zoneamento em dife-
rentes praças, os entraves burocráticos para o desenvolvimento urbano 
e o impacto das novas tecnologias e da inovação no setor, dentre outros 
temas. Mais informações (http://summitimobiliario.com.br/). 

F - Vendas Diretas 
Estão abertas as inscrições para o 2º Congresso Nacional de Vendas Diretas. 
O evento está marcado para o dia 7 de maio, no Villa Blue Tree. Terá a 
programação ampliada e contará com a presença de importantes nomes 
nacionais e internacionais para discutir temas relevantes como tributação, 
vendas, marketing, inovação e tecnologia. O Congresso apresentará ideias 
transformadoras, novas experiências e cases de sucesso que são tendências 
no Brasil e no exterior. Oportunidade única para fazer negócio, o maior 
evento do setor na América Latina reunirá mais de 600 profi ssionais do 
mercado, entre eles os principais tomadores de decisão e líderes de áreas 
estratégicas. Para mais informações, acesse (www.abevd.org.br).

G - Medicina Regenerativa
A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo organiza, 
no dia 14 de março, o Simpósio de Medicina Regenerativa. O evento tem 

a proposta de abordar os diversos aspectos do assunto “terapia celular”, 
incluindo noções básicas sobre células-tronco, mapeamento do momento 
atual, dos estudos clínicos e pré-clínicos para os tratamentos de diver-
sas doenças como também a legislação e regulamentação. O objetivo 
é falar sobre terapia celular. Trará informações recentes do momento 
da terapia celular no Brasil e no Mundo para diferentes profi ssionais 
da área de saúde: médicos, cientistas, estudantes e profi ssionais da 
área. Informações:(https://www.sympla.com.br/simposio-de-medicina-
-regenerativa__380898).

H - Indústria do Plástico
O credenciamento gratuito para a Feira Internacional do Plástico já está 
aberto em (http://www.feiplastic.com.br/Credenciamento/). Marcado 
para acontecer entre os dias 22 e 26 de abril, no Expo Center Norte, 
o evento reunirá grandes players da indústria do plástico e apresen-
tará uma área de experiências duas vezes maior, além de importantes 
apoios institucionais nacionais e internacionais. São esperadas mais 
de 1.000 marcas do mundo todo. Isso signifi ca um contato direto de 
visitantes de toda a América Latina com lançamentos de nomes que 
compõem a cadeia produtiva, como Haitian, Yudo, Simco, Tederic, 
Alfamach, Sarlinger e Brasia, no setor de máquinas, além de outras 
divisões como Brankem, Cromex, Covestro, Shulman, Unipar, Rhodia, 
Moreto e Unigel.

I - ONGs de Saúde
Por meio de sua plataforma de investimento social, o Cuidar+, a Dro-
gasil acaba de lançar o edital, em parceria com a Editora MOL, para 
destinar R$ 1,4 milhão a organizações não-governamentais. O objetivo 
é benefi ciar as entidades que trabalham para ampliar o acesso gratui-
to a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde em 
18 Estados. O valor arrecadado é fruto da receita da Revista Todos, 
vendida em mais de 900 lojas da Drogasil pelo País. O dinheiro será 
destinado às ONGs selecionadas até 2021. Outras informações: (www.
drogasil.com.br).

J - Gramática e Redação
O Projeto Redigir, da ECA/USP, recebe inscrições de interessados em 
seu curso de Comunicação e Cidadania com Ferramentas da Língua Por-
tuguesa. As inscrições devem ser feitas nos dias 9, 15, 16, 22 e 23 deste 
mês. Com duração de um semestre, as aulas apresentam conceitos de 
gramática e redação, além de debates sobre temas atuais.  Os encontros 
duram cerca de três horas e ocorrem semanalmente na própria Univer-
sidade. O curso é voltado para jovens e adultos que tenham concluído o 
ensino fundamental e não tenham estudado em universidades públicas. 
A idade mínima é 16 anos e não há idade limite.Mais informações: (11) 
3091-1499 e (https://projetoredigirecausp.wordpress.com).

A - Terceira Idade na USP
A USP abrirá inscrições para as atividades do primeiro semestre de 

-feira (14), renomados especialistas em tecnologia, empresários e 
autoridades públicas no Lide Next ‘Smart Cities’, evento que debaterá 
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O Brasil tem muitos pro-
blemas e um deles, de 
acordo com o secretário, 

é a elevada carga tributária dado 
o índice de desenvolvimento do 
País. E não é só a questão do 
tamanho da carga tributária que 
impede a economia de crescer 
mais, conforme Mansueto. 

"O Brasil, além de ter uma 
carga tributária muito elevada, 
tem regras tributárias muito 
complexas", disse Mansueto. 
De acordo com ele, pior que 
uma carga tributária elevada e 
complexa são os investidores 
domésticos e estrangeiros não 
terem como se proteger em 
suas decisões de investir contra 
as mudanças frequentes nas 
regras tributárias.

O secretário disse que certa 
vez ouviu de um investidor que 
o tamanho e a complexidade 
da carga tributária conseguia 
embutir nos preços de seus pro-
dutos - que eram mais altos que 
nos Estados Unidos e na França 
- mas que não era possível se 
planejar nem repassar para os 
preços as constantes modifi ca-
ções das regras no Brasil.

Essas mudanças, segundo 
Mansueto, quando as regras 

"Brasil tem muitos problemas e 
um deles é a carga tributária"

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse ontem (7), que para crescer de forma 
consistente o País precisará mudar a sua estrutura tributária

O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida.
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de incentivos a setores. Eu não 
gosto de planos de governo que 
visam a crescimentos de curto 
prazo e milagres econômicos 
porque, em geral, quando a 
gente olha o histórico de paí-
ses que conseguiram se tornar 
desenvolvidos, com exceção 
dos asiáticos, são países como 
Estados Unidos e Reino Unido 
que no pós-guerra passaram 
mais de meio século crescendo 
de forma consistente", disse.

De acordo com Mansueto, 
Estados Unidos e Reino Unido 
não têm o costume de crescer 
5%, 6%, 7% ao ano. Mas quando 
se olha para o histórico do Reino 
Unido e dos EUA, disse ele, são 
países que fi zeram reformas que 
os fi zeram crescer por mais de 
meio século de forma consistente. 

"Esse é o principal desafi o do 
Brasil. A gente precisa se preocu-
par menos com o que o governo 
pode fazer para crescer 4%, 4,5% 
e mais com que o governo pode 
fazer para deixar o empresário de 
fato investindo com segurança, 
ter o mínimo de previsibilidade, 
segurança de que não haverá 
mudanças de regras tributárias 
e regras regulatórias muito mais 
claras", disse (AE).

são mudadas, o impacto se dá 
no plano de investimento de 15 
a 20 anos. "Isso é uma verdade 
e parte do fato de termos um 
sistema tributário complexo. 
O que se paga de imposto de 
renda no Brasil não depende 
da sua renda. Depende do seu 
contrato de trabalho. Se você 
é um advogado que ganha de 
R$ 15 mil a R$ 20 mil por mês 
sua alíquota pode ir a 14% e, se 
você é contratado, a sua carga 
tributária ultrapassa 25%", dis-

se, acrescentando que o que se 
paga de IR no Brasil não tem a 
ver com a renda.

Para o secretário, esse situa-
ção não é diferente do que era 
cinco, oito anos atrás. O que se 
sabe, de acordo com ele, é que 
para o Brasil crescer de forma 
consistente é preciso mudar 
este cenário. 

"E quando eu falo em mudar 
este cenário não signifi ca ter 
planos de governo. Eu não 
gosto de planos de governos 

O Índice de Custo de Vida 
(ICV) na cidade de São Paulo 
teve alta de 0,43% em janei-
ro. A infl ação medida pelo 
indicador do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) acumula uma ele-
vação de 3,35% em 12 meses, 
de fevereiro de 2018 a janeiro 
último.

A infl ação deste início de 
ano atingiu com mais força 
as famílias com menor renda, 
que ganham em média até R$ 
377,49. Para esse grupo, a alta 
no custo de vida em janeiro 
fi cou em 0,58% e 3,52% no 
acumulado dos últimos 12 me-
ses. As famílias do grupo com 
renda média de R$ 2.792,90 
tiveram uma infl ação de 0,35% 
nos seus gastos cotidianos 
em janeiro e de 3,13% no 
acumulado.

O grupo com maior alta em 
janeiro foi educação e leitu-
ra, com elevação de 2,03%. 
A elevação foi puxada pelos 
reajustes nas mensalidades 
escolares: ensino infantil 
(5,39%), primeiro ano do 

Custo de vida em São Paulo 
tem alta de 0,43% em janeiro

O grupo com maior alta em janeiro foi educação e leitura, com 

elevação de 2,03%. A elevação foi puxada pelos reajustes

nas mensalidades escolares.

ensino fundamental (5,93%) e 
ensino médio (4,62%).

A alimentação teve aumento 
de 0,78% em janeiro. Os pro-
dutos industrializados tiveram 
alta de 0,41%, a alimentação 
fora do domicílio, 0,38%, e 
os produtos in natura, 1,26%. 
A cenoura teve elevação de 
21,36%, o feijão, 28,51% e o 
abacaxi, 25,35%.

Os gastos com transporte 
subiram 0,19%, com maior 
impacto na faixa de menor 
renda no custo de vida, onde o 
percentual chegou a 2,8%. Na 
média geral, a alta nesse grupo 
foi puxada pelos reajustes das 
tarifas do transporte público: 
ônibus municipal (7,50%), 
metrô (6,35%) e ônibus in-
termunicipal (2,59%) (ABr).
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Indicadores do mercado 
de trabalho mostram 
melhora em janeiro

Os dois indicadores de mer-
cado de trabalho da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) tiveram 
melhoras de dezembro de 2018 
para janeiro deste ano. O Indi-
cador Antecedente de Emprego 
(Iaemp), que busca antecipar 
tendências futuras com base em 
entrevistas com consumidores e 
empresários da indústria e dos 
serviços, avançou 4,1 pontos.

Com a alta, o indicador che-
gou a 101,1 pontos em uma 
escala de zero a 200, o maior 
patamar desde abril de 2018.

Segundo o economista da 
FGV Rodolpho Tobler, os re-
sultados positivos nos últimos 
meses sinalizam uma retomada 
da recuperação do mercado de 
trabalho. De acordo com ele, no 
entanto, é preciso “certa caute-
la” já que o indicador recuperou 
apenas pouco mais da metade 
da queda observada em 2018.

O Indicador Coincidente de 
Desemprego (ICD), que busca 
refl etir a percepção dos con-
sumidores sobre a situação do 
desemprego atual, recuou 4,4 
pontos em janeiro. Com isso, o 
indicador caiu para 94,5 pontos, 
em uma escala de zero a 200, em 
que quanto menor o resultado, 
melhor é a percepção do cida-
dão. Tobler explica que apesar 
da queda, o ICD ainda está em 
patamar elevado (ABr).
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Eu fi z a repatriação de 
acordo com a Lei. E agora?

Um grande número de 

empresas e indivíduos 

reconheceram 

a existência de 

movimentações 

fi nanceiras, repatriaram 

recursos e quitaram 

seus débitos perante o 

Fisco

Em primeiro lugar, é pre-
ciso deixar bem claro 
que manter recursos 

no exterior não é crime. Essas 
contas existem para proteger 
patrimônios, facilitar negócios 
com empresas estrangeiras em 
transações no exterior ou faci-
litar a vida em dupla cidadania, 
dentre outras justifi cativas.

O crime de sonegação tam-
bém não enseja a prisão do 
proprietário da conta, caso ela 
tenha sido reconhecida nos 
termos da Lei e os impostos 
recolhidos nos prazos corretos.

Ora, se fi z a repatriação nos 
termos da Lei por que haveria 
de me preocupar com algum 
tipo de risco? Afi nal, não tenho 
envolvimento com o crime 
organizado, nem estou na lis-
ta dos alvos de operações de 
combate à corrupção iniciadas 
pelas autoridades brasileiras.

Tudo isso pode ser verda-
de ou não. Nesse momento, 
chamo para reflexão: você 
tem consciência de toda a 
movimentação dessas contas? 
Quem lhe fez os depósitos no 
exterior, encaminhou os recur-
sos de sua própria conta ou de 
terceiros? Para cada crédito 
em sua conta no exterior, você 
sabe quem e por que lhe fez 
depósitos?

Por exemplo, se você hipote-
ticamente quis trazer recursos 
para o Brasil, utilizou dolei-
ros? Para cada débito na sua 
conta no exterior, sabe quem 
lhe depositou os recursos em 
suas contas no Brasil? Se não 
há respostas seguras a essas 
perguntas, receio que seus 
problemas com o Fisco estão 
regularizados, mas a exposição 

a outros riscos envolvendo cri-
mes de corrupção ou lavagem 
de dinheiro são iminentes.

Transações em contas no 
exterior via terceiros ou do-
leiros podem ensejar o uso da 
conta de terceiros para lavar 
dinheiro sujo, utilizando recur-
sos limpos para legitimar ope-
rações de criminosos. Evitar 
implicações em procedimentos 
criminais e exposição desses 
na mídia pode ser primordial 
para a reputação pessoal e dos 
negócios.

O primeiro movimento para 
minimizar o risco de exposição 
é ter um advogado criminal 
que apresentará o caso nos 
órgãos de repressão ao crime. 
Também é importante prepa-
rar um comunicado de boa-fé, 
informando a esses órgãos as 
transações realizadas, com 
quem o limite legal de acesso 
a informações fi nanceiras pode 
ser alcançado e como elas se 
efetivaram nas entradas e saí-
das da conta no exterior.

Esse comunicado, subsi-
diado por um laudo pericial 
extrajudicial, descrevendo as 
transações e anexando os do-
cumentos probatórios de uma 
ação de investigação própria, 
aprimora a credibilidade do co-
municante. Com tudo isso, as 
chances de exposição do nome 
do indivíduo ou da empresa se 
reduzem drasticamente.

As chances de um acordo de 
leniência ou de colaboração 
premiada, com penalidades 
mais brandas também são 
maiores. Por fi m, toda essa 
preocupação está fundamen-
tada na Ação 14 para o ano 
de 2019 defi nida pela Estra-
tégia Nacional de Combate 
à Corrupção e a Lavagem de 
Ativos, que deixa bem clara a 
intenção de investigar crimes 
de lavagem de dinheiro decor-
rentes de crimes tributários – e 
aqui pode-se ler “repatriação 
de ativos”.

(*) - É sócio de Contabilidade Forense 
e Suporte a Litígios da KPMG no 

Brasil (www.kpmg.com.br).

Marcelo Gomes (*)

O pedido de criação da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar 
as causas do rompimento da 
barragem em Brumadinho 
(MG) foi protocolado ontem 
(7) na Mesa do Senado.

O requerimento, entregue 
pelos senadores do PSD Otto 
Alencar (BA) e Carlos Viana 
(MG), tem 42 assinaturas, 15 a 
mais que o mínimo exigido. Se-
gundo o senador Carlos Viana, 
inicialmente a comissão não 
tem caráter punitivo, mas sim 
voltado para a proposição de 
uma legislação mais moderna.

Viana, que pretende ser o 
relator da comissão, lembrou 
a criação recente da Agência 
Nacional de Mineração. Se-
gundo ele, o órgão não tem 
estrutura sufi ciente para fi sca-
lizar a situação das barragens 
de rejeitos. "Se tivéssemos 
modernizado a legislação na 
hora certa , se tivéssemos 

Segundo Freitas, a CUT 
também vai atuar no 
Congresso visando mudar 

o texto a ser encaminhado para 
análise dos deputados e sena-
dores. Ele esteve reunido on-
tem (7) com o vice-presidente, 
Hamilton Mourão, em Brasília, 
para apresentar as preocupa-
ções da classe, especialmente 
em relação ao modelo de 
capitalização, que está sendo 
estudado pelo governo. 

“Esse é um desenho que 
conhecemos, favorece o ca-
pital financeiro nacional e 
internacional, tira direitos de 
trabalhadores, não garante a 
aposentadoria e, mais que isso, 
impede que você tenha benefí-
cios e assistência social”, disse 
Freitas sobre o modelo de ca-
pitalização. “Defendemos uma 
Previdência pública, social, 
para todos, e não uma poupança 
para alimentar os banqueiros”, 
acrescentou.

O modelo de capitalização da 
Previdência é uma espécie de 
poupança, em que o próprio 
trabalhador fi nancia sua apo-
sentadoria no futuro. No atual 

Sindicalistas se reúnem com Mourão 
e criticam reforma da Previdência

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, disse que a entidade vai 
realizar uma assembleia nacional, no próximo dia 20 de fevereiro, para construir alternativas à 
proposta de reforma da Previdência do governo federal

Os presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner 

Firmino de Santana, e da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Vagner Freitas.

reforma deve levar mais tempo 
para ser aprovada, previsto em 
cerca de quatro meses.

O ministro também defendeu 
uma nova modalidade de con-
tratação trabalhista, por meio 
da chamada carteira de trabalho 
verde e amarela, que seria a 
porta de entrada para o regime 
de capitalização previdenciária. 
Para o presidente da CUT, essa 
modalidade precariza as contra-
tações trabalhistas. “Uma coisa é 
emprego, outra coisa é bico, não 
vamos confundir as coisas”, disse.

A geração de empregos tam-
bém foi tema da reunião com 
o vice-presidente, Hamilton 
Mourão. O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos do ABC, 
Wagner Santana, disse que a 
política industrial brasileira 
precisa ser fortalecida e gerar 
competitividade, para que as 
empresas garantam empregos de 
qualidade. “Temos que ter uma 
indústria que transforma, novas 
tecnologias, e para isso, precisa 
de incentivos, precisa de um 
BNDES fortalecido, precisa de 
um sistema de qualifi cação dos 
trabalhadores”, destacou (ABr).

modelo, as contribuições dos 
trabalhadores ativos fi nanciam 
as aposentadorias.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que o go-
verno não deve utilizar o texto 
da reforma da Previdência que 
tramita na Câmara dos Depu-

tados, apresentado ainda no 
governo de Michel Temer.

A nova proposta, mais com-
plexa, inclui não apenas a 
reforma do atual sistema, mas 
a implantação do novo sistema 
de capitalização. Com a apre-
sentação de um novo projeto, a 

Pedido de CPI sobre rompimento de 
barragem é protocolado no Senado
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permitido uma agência mais 
moderna, teríamos salvado a 
vida dessas pessoas”, afi rmou.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) , um dos 
que assinaram o requerimento, 
adiantou que na próxima terça-
-feira (12), o documento deve 

ser lido no plenário da Casa. 
A partir daí, os líderes podem 
indicar os nomes que vão 
compor a comissão. Serão 11 
titulares e sete suplentes. A 
CPI deve ter duração de 180 
dias e limite de despesas de 
R$ 110 mil (ABr).

Segundo o senador Carlos Viana, inicialmente a comissão não 

tem caráter punitivo, mas sim voltado para a proposição de 

uma legislação mais moderna.

Comissão de deputados 
vai hoje a Brumadinho

A comissão externa da Câma-
ra dos Deputados, criada para 
acompanhar as consequências 
do rompimento da barragem 
da Vale, irá a Brumadinho hoje. 
A visita técnica dos deputados 
inclui reuniões com bombeiros, 
Defesa Civil e Gabinete de Crise 
instalado na cidade. Segundo o 
coordenador da comissão, de-
putado Zé Silva (SD-MG), neste 
semestre serão realizadas audi-
ências públicas e a revisão das 
leis, especialmente a que trata da 
Política Nacional de Segurança 
de Barragens (Lei 12.334/10). 
Para o deputado, deverá haver 
um esforço concentrado no 
plenário da Câmara, no próximo 
mês, para tratar da legislação.

"Talvez seja mais efetiva uma 
semana de esforço concentrado 
só para aprovar a legislação refe-
rente à segurança de barragens", 
afi rmou. Para ele, a comissão 
pode levantar os projetos em 
condições de votação e submetê-
-los ao colégio de líderes. De acor-
do com o relator da comissão, 
deputado Júlio Delgado (PSB-
-MG), a prioridade é a revisão 
da legislação (ABr).

Marcelo Álvaro 
reassume comando do 
Ministério do Turismo

O deputado federal Marcelo 
Álvaro Antônio (PSL-MG) re-
tornou ontem (7) ao comando 
do Ministério do Turismo. A 
nomeação foi publicada no 
Diário Ofi cial da União, um 
dia depois de ser exonerado 
temporariamente para cumprir 
a formalidade de posse na Câ-
mara dos Deputados.

Marcelo Antônio foi o deputa-
do federal mais votado do estado 
e escolhido para compor o pri-
meiro escalão do governo Jair 
Bolsonaro no dia 28 de novem-
bro. Por protocolo, mesmo já no 
comando da pasta, ele deveria 
tomar posse na retomada dos 
trabalhos legislativos no último 
dia 1º, mas estava hospitalizado 
devido uma cirurgia, de acordo 
com a Casa Civil. A licença 
temporária do cargo de ministro 
durou 24 horas apenas para que 
assumisse a vaga de deputado.

Reunião de líderes vai discutir Reforma da 
Previdência e presidência das comissões
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, marcou 
reunião de líderes partidários 
para a próxima terça-feira 
(12). Além de determinarem 
a pauta de votações, o grupo 
vai tratar também da Reforma 
da Previdência, que deve ser 
analisada primeiro na Câmara 
dos Deputados. De acordo com 
Davi, o “sentimento grande” 
dele e dos senadores é o de 
que a prioridade da Casa é a 
Reforma da Previdência

— Existem alguns senadores 
que querem, paralelamente às 
discussões da Câmara, já irem 
se reunindo com os líderes que 
estão tratando no assunto na 
Câmara para tentar adiantar 
o debate no Senado. E isso é 
muito bom porque mostra que 
queremos aprovar as reformas 
e votar os projetos importantes 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
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Davi informou também que 

as negociações em torno da 
distribuição das comissões 
entre os partidos continuam.

— Ainda tem uma disputa 

em duas comissões. A gente 
vai construir com os líderes [o 
acordo]. E o MDB com certeza 
fi ca com a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) (Ag. Senado).

Mesa do Senado terá 11 
partidos representados

O Senado completou ontem 
(7) a sua Mesa, com a eleição 
dos demais cargos que ainda 
estavam pendentes após a 
eleição do presidente da Casa 
Davi Alcolumbre. Num fato 
inédito na história recente da 
Casa, 11 partidos ocuparão os 
11 cargos, sem que nenhuma 
legenda ocupe mais de um 
posto de direção.

A primeira-vice-presidência 
permanece com o PSDB e será 
exercida pelo senador Antonio 
Anastasia (MG). O segundo-
-vice-presidente será o senador 
Lasier Martins (Pode-RS), que 
se transferiu para a legenda 
nos últimos dias e recebeu a 
indicação.

Segunda maior bancada da 
Casa, o PSD (9 senadores) 
se encarregará da Primeira-
-Secretaria, com o senador 

Sérgio Petecão (AC). Já a maior 
bancada, o MDB (13 senado-
res), fi cará com a Segunda-
-Secretaria — o indicado foi o 
senador Eduardo Gomes (TO). 
É a primeira vez que nenhuma 
das maiores bancadas ocupa 
cargos de presidência ou vice-
-presidência.

A Terceira-Secretaria terá 
como titular o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) e a Quarta, 
o senador Luis Carlos Heinze 
(PP-RS). Os quatro suplentes 
da Mesa serão os senadores 
Marcos do Val (PPS-ES), 
Weverton (PDT-MA), Jaques 
Wagner (PT-BA) e Leila Barros 
(PSB-DF).

Os membros da Mesa foram 
eleitos em chapa única, que 
recebeu 72 votos favoráveis 
e 2 contrários. Houve ainda 3 
abstenções (Ag. Senado).

Jeff erson Rudy/Ag. Senado

A única restrição à chapa única foi levantada pelo senador 

Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele afi rmou que a indicação de 

Flávio Bolsonaro para a terceira-secretaria não seria “de bom tom”.

A comissão de juristas criada para mo-
dernizar a Lei 11.343/2006, que estabelece 
o o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas, entregou ONTEM (7) ao 
presidente da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), o relatório fi nal com pro-
postas para atualizar a legislação.

Segundo o relator da comissão, desem-
bargador Ney Bello, o projeto prevê a 
descriminalização do uso de drogas para 
uso pessoal em até dez doses. “Nosso 
projeto não contempla a liberalização de 
drogas, apenas a descriminaliza, coloca 
a questão do uso pessoal no seu devido 
lugar, da liberdade pessoal até dez doses, 

ou seja, em pequenas quantidades, sem 
a legalização da venda, do comércio e da 
produção”, disse, ao sair da residência 
ofi cial da Presidência da Câmara.

O jurista explicou que cada tipo de en-
torpecente terá uma quantidade específi ca 
do que é considerado dose individual. Ele 
acrescentou que o colegiado estabeleceu 
uma tabela baseada na comparação do 
que é feito no mundo para que tenha vi-
gência até o momento em que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
regulamente qual é a quantidade específi ca 
para cada droga.

“Por exemplo, maconha seria 1 grama 

cada dose, estando descriminalizado o 
porte e uso até 10 gramas no projeto como 
norma de transição até que a Anvisa assim 
disponha”, completou o desembargador.

Segundo o presidente da comissão, o 
ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
Marcelo Ribeiro Dantas, o projeto prevê pu-
nições mais severas ao tráfi co internacional 
e ao fi nanciamento ao tráfi co. “O objetivo 
é que a repressão ao tráfi co aumente. Nós 
vamos tentar passar para uma repressão 
inteligente ao tráfi co, principalmente, o 
grande tráfi co, para que essa repressão 
deixe de se direcionar ao pequeno ven-
dedor de drogas da esquina”, disse (ABr).

Juristas apresentam propostas para modernizar 
lei sobre drogas



Após quase três anos 

do rompimento da 

barragem de Fundão, 

o Brasil, novamente, 

encara outro desastre 

ambiental de enormes 

proporções

A barragem de Bruma-
dinho, construída em 
1976, localizada na Ba-

cia do Rio São Francisco, em 
um afl uente do rio Paraopeba, 
também em Minas Gerais, 
rompeu-se na sexta-feira (25).. 
Diante do acontecimento, a 
empresa responsável pelo 
gerenciamento da barragem, a 
Vale, Sociedade de Economia 
Mista, e o Poder Público pode-
rão ser responsabilizados por 
dano ambiental, se comprova-
do, nos termos da lei.

A extração e utilização dos 
recursos naturais somado ao 
baixo índice de fi scalização por 
parte dos órgãos ambientais 
com àqueles que os utilizam, 
a longo prazo, podem repre-
sentar severos problemas no 
desenvolvimento do país, em 
especial se persistir a tendên-
cia do atual governo brasileiro 
em fl exibilizar a proteção do 
meio ambiente a pretexto de 
progredir economicamente. O 
meio ambiente é um bem difu-
so, pertencente à coletividade, 
em que o ser humano obtém 
os recursos necessários para 
o desenvolvimento e perma-
nência da vida. 

A preservação do meio am-
biente não compete apenas ao 
Estado, mas aos organismos 
que compõem a sociedade em 
geral. Todos devem cooperar 
para a preservação, para o 
desenvolvimento econômico 
sadio e compatível com o 
tempo regenerativo do meio 
ambiente. Em um breve lap-
so temporal, dois desastres 
ambientais gravíssimos ocor-
reram no Brasil. 

O rompimento da barragem 
de Brumadinho deve servir 
como mais um aviso ao Poder 
Público de como formular 
políticas públicas para a pre-
servação do meio ambiente, 
em especial a necessidade do 
exercício efetivo e efi ciente do 
poder fi scalizatório do Poder 
Público frente as empresas 
e programas de incentivos à 
preservação. O patrimônio 
ambiental brasileiro não tem 
sido devidamente tutelado 
pelo Poder Público e o país 
tem sido vítima constante 
de abusos por empresas com 
pouco comprometimento em 
questões ambientais e seus 
impactos perante a sociedade. 

Sendo assim, percebe-se 
a incessante transferência e 
esgotamento do patrimônio 
coletivo para satisfazer inte-
resses privados, o que constitui 
confi sco ambiental coletivo. 
No Brasil, desvalorizar o meio 
ambiente ou considerá-lo 
obstáculo para o desenvolvi-
mento, defi nitivamente, não é o 
caminho. Para melhor elucidar, 
o atual governo tem demons-
trado enorme ceticismo quanto 
à preservação ambiental, o que 
poderá representar um enor-
me risco para a segurança do 
Brasil nas próximas décadas 
em diversos setores, em espe-
cial nos setores de energia, de 
recursos hídricos e alimentício. 

Em diversos momentos, pau-

tas como a desregulamentação 
para a exploração do meio 
ambiente têm sido discutidas 
sob o argumento de que “existe 
uma indústria da multa” e que a 
retomada do crescimento eco-
nômico não pode esperar. Não 
se pode estimular, como tem 
sido feito pelo atual governo, 
inverdades e elucubrações no 
inconsciente coletivo. Valer-se 
da condição econômico-fi nan-
ceira do país para apequenar 
o direito fundamental ao meio 
ambiente equilibrado em prol 
de poucos grupos econômicos 
que obtêm vantagens é um 
vilipêndio à Constituição e ao 
futuro da nação

Nessa perspectiva, há de 
se ressaltar que atribuir ex-
clusivamente ao atual gover-
no a responsabilidade pelo 
rompimento da barragem em 
Brumadinho é equivocado. 
Contudo, há a necessidade de 
alertá-los de que a vertente 
política ambiental que tem sido 
demonstrada recentemente 
deve ser radicalmente revista. 

A coerência deve ser peça 
chave para a política ambien-
tal, encarregar a preservação 
do meio ambiente a políticos 
com interesses notadamente 
contraditórios nada mais é 
do que deixar aos cuidados 
da raposa o galinheiro.As dis-
cussões acerca da utilização 
de recursos naturais e preser-
vação do meio ambiente têm 
sido travadas mundialmente. 
Não é para menos, o desafi o 
ecológico é um dos maiores 
problemas - ou talvez o maior 
- a ser enfrentando pelos 
governos e pela humanidade. 

É fato consumado que com 
o advento de inúmeras revolu-
ções tecnológicas, ininterrup-
tamente se exige, extrai-se e 
se polui cada vez mais o meio 
ambiente, rompendo com a 
harmonia ecológica. Em uma 
perspectiva global, isso im-
pacta violentamente o modo 
como os países e governantes 
enfrentam a questão de pre-
servação ambiental. Problemas 
ambientais requerem respos-
tas e medidas a nível global. 

Assim, distantes de solucio-
nar os problemas decorrentes 
do aquecimento global, do 
desgaste de recursos não-re-
nováveis e degradação severa 
do meio ambiente, alguns po-
líticos preferem acreditar que 
esses problemas não existem. 

Por fi m, se o atual governo 
quer, de fato, demonstrar que é 
diferente dos anteriores e que 
vai mudar o Brasil, a sugestão 
é a de que repense as políticas 
públicas ambientais e atue 
com maturidade, valendo-se 
do conhecimento científico 
de profi ssionais especializa-
dos em proteção ambiental e 
desenvolvimento sustentável e 
garanta a devida autonomia ao 
Ministério do Meio Ambiente. 

Se o Brasil for capaz de 
compatibilizar preservação 
ambiental com desenvolvi-
mento econômico, no futuro, 
tais medidas serão respon-
sáveis por colocar o país em 
outro patamar no cenário 
internacional. 

(*) - É professor de Direito Ambiental 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e doutor direito político
e econômico em pela PUC-SP.

(**) - É Bacharel em Direito pela PUC-
SP e Pós-Graduando em

Ciências Políticas.

Política Ambiental:
o Brasil necessita

de maturidade
Armando Luiz Rovai (*) e Bruno Luis Talpai (**)
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CONTRATAR FUNCIONÁRIO PARA VÁRIAS FUNÇÕES
A empresa pretende contratar funcionário para cobrir férias de 
outros funcionários da empresa, em várias funções: no setor finan-
ceiro, administrativo e de vendas, cada mês exercera uma função 
diferente, inclusive na filial, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE PRESTAR SERVIÇOS NA MESMA EMPRESA 
COMO AUTÔNOMO? 

Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços 
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste 
e mediante salário sem nenhuma diferença ou restrição relativa à 
espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o traba-
lho intelectual, técnico e manual, portanto, não é possível nenhum 
empregador manter, simultaneamente, a mesma pessoa física como 
empregado e prestador de serviço autônomo.

CONTRATADO POR OBRA CERTA
Funcionário será contratado por obra certa, em empresa de constru-
ção, quais as providencias a serem tomadas no código de vinculo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADA POR AUXÍLIO ACIDENTE
Funcionária ficou afastada por auxílio acidente, não sendo acidente 
de trabalho, poderá ser demitida no retorno? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR MENOR COM 16 ANOS, PARA CARGA 
HORÁRIA DAS 17:00 ÀS 01:00 DA MANHÃ?

Informamos que ao empregado com 16 (dezesseis) anos é permitida 
jornada diária de 8(oito) horas diárias, 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais e 220 (duzentos e vinte) horas mensais. Contudo, é vedado 
ao menor de 18 anos o trabalho noturno que compreende das 22hs 
às 05hs. Base Legal –Art.7 da CF e Art.404 da CLT.

• • •

Rodolfo Vasconcellos (*)

Os sinais de que a pos-
sibilidade de uma re-
dução da velocidade 

do crescimento econômico 
estaria acontecendo são: - o 
crescimento da China está em 
sua menor taxa desde os anos 
1990; o crescimento na Zona do 
Euro também foi mais fraco do 
que o esperado (em parte por 
conta das incertezas sobre o 
acordo do Brexit com o Reino 
Unido); os EUA talvez tenham 
crescimento menor do que o 
esperado (em parte por conta 
da disputa comercial com a 
China, mas também porque 
começam a diminuir os efeitos 
positivos do corte de impostos 
do fi m de 2017), e novos da-
dos sugerem que o comércio 
mundial está esfriando (o FMI 
inclusive diminui sua previsão 
de crescimento da economia 
global para este ano). 

Num momento em que a 
globalização alcança seu pico 
de intensidade, a redução do 
ritmo de crescimento econô-
mico acarreta no receio em 
investir, refl etindo a potencial 
redução da massa de renda 
e consumo. Menos consumo, 
menos dinheiro em circulação, 
o mercado fi cará mais acirrado. 

Empresas maiores, ainda que 
sejam fortemente impactadas 
por redução de investimentos, 
de consumo e da lucrativida-
de, conseguem se sobressair 
de crises por vários fatores. 
Entre outras saídas, empresas 
maiores têm opções para cor-
tar linhas de produtos ou de 

Pegue seu colete salva-vidas. 
Vem tsunami por aí!

São várias as evidências de uma desaceleração da economia mundial, com refl exos para todas as 
economias nacionais.

um objetivo essencial, capaci-
dade de realmente satisfazer os 
desejos e necessidades de seus 
clientes, adicionar valor verda-
deiramente para seus clientes 
através de seus produtos ou 
serviços, ter consciência de que 
o principal foco do negócio é o 
cliente, preocupação constante 
com a qualidade e a melhoria 
contínua. 

Dar atenção especial para 
a área de vendas (o coração 
do negócio), fi car atento às 
tendências de consumo e de 
mercado, gerenciamento efe-
tivo dos números e fl uxo de 
caixa, e não menos importante, 
ter um plano de crescimento 
consistente. 

Ter um negócio perene no 
mercado é realmente um desa-
fi o. Sempre foi  assim e sempre 
será, está na essência de sua 
constituição. Mas na vida,  no 
trabalho  e  nos negócios,  sem-
pre  seremos recompensados 
em proporção direta ao valor 
da contribuição para os  outros, 
quando eles veem isso. Onde 
você quer que sua empresa 

esteja quando a onda chegar? 
Busque ajuda, fortaleça seu ne-
gócio, pegue seu bote, boia ou 
colete salva-vidas, e prepare-se 
para o tsunami. 

Só os mais preparados irão 
se sobressair.

(*) - Analista Comportamental  
Advanced Insights Profi le

e Empreendedor, é Coach de 
Negócios, partner da Sociedade 

Brasileira de Coaching, especialista 
em elevação de performance

de pessoas e maximização de 
resultados de negócios (rodolfo.

vasconcellos@sbcempresas.com.br).

produção, têm acesso a mais 
recursos pra capital de giro e 
investimentos com juros mais 
baratos, ou seja, elas têm mais 
‘bala na agulha para sobreviver’. 

Contudo, essa não é a reali-
dade de microempreendedores 
individuais, de micro e de 
pequenas empresas. Pela ex-
periência com este segmento, 
e segundo análise dos dados 
compilados do Sebrae, da En-
deavor e do IBGE, percebemos 
que vários são os motivos para 
o fracasso de negócios, dentre 
os quais podemos citar: falta 
de direção e planejamento, 
controle de custos precário, má 
qualidade de produtos e servi-
ços, capital de giro insufi ciente, 
registros fi nanceiros inadequa-
dos, falha na antecipação de 
tendências de mercado, falta 
de capacidade e experiência 
para gerenciar o negócio, 
indecisão, relações humanas 
de baixa qualidade e setores 
de vendas e de atendimento 
ao cliente sem colaboradores 

devidamente qualifi cados.
Atuando desta forma, com 

tantas lacunas, empresas meno-
res tornam-se ainda mais vulne-
ráveis em momentos de crise, 
onde há redução do consumo e 
de recursos para capital de giro 
e investimentos. Afi nal, quem 
vai emprestar dinheiro para 
empresas pequenas, descapita-
lizadas e com difi culdades para 
gerir capital de giro correndo 
sério risco de fi car no prejuízo?

Mais do que nunca, são nestes 
momentos de crise iminente, 
que pequenos empreendedores 
precisam se fortalecer e buscar 
ajuda. Sejam eles microempre-
endedores individuais, ou micro 
e pequenas empresas, que 
neste momento precisam, por 
questão de sobrevivência num 
mercado cada vez mais globa-
lizado e competitivo, - aplicar 
mudanças efetivas em sua 
gestão e em sua forma de lidar 
com o cliente e com o negócio. 

Dentre as mudanças mais 
indicadas, podemos citar: ter 
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2ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010923-
54.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONSÓRCIO 
TRÓLEBUS ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, na pessoa de seu representante legal, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de JOAQUIM CONSTANTINO 
NETO, objetivando a condenação da requerida, em regresso, ao ressarcimento de R$60.402,26 
(julho/2017), oriundos do valor desembolsado pelo Autor na Ação Trabalhista proposta por João Batista 
Ferreira em face da requerida, pelo reconhecimento do ora requerente, pela Justiça do Trabalho, como 
participante de grupo econômico. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 10 de dezembro de 2018. 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Criação do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, com 
consequente alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 2. Eleição do Sr. Flavio Pentagna Guimarães para 
o cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, caso aprovada a sua criação. 3. Ciência 
do pedido de renúncia do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como novo membro do Conselho de Administração da Compa-
nhia. 5. Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração estatutária indicada no item 1 acima. Instru-
ções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de relações com 
investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para 
exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pes-
soas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com 
foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autentica-
da do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto 
do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias 
autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São Paulo, 08 de fe-
vereiro de 2019. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO

16ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0217191-
22.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
HASSAN FARAJ ABDALLAH, CPF 333.250.708-76, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Amc - Serviços Educacionais Ltda, objetivando o recebimento de R$ 17.304,46 
(Dez/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e 
não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2019. 

2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VIII - Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSE AUGUSTO PINTINHA, REQUERIDO 
POR FLAVIO AUGUSTO PARANA PINTINHA - PROCESSO Nº1009947-13.2018.8.26.0008. A MM. Juíza 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. 
Glaís de Toledo Piza Peluso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER... Em razão do exposto, acolho o pedido 
para decretar a INTERDIÇÃO de Jose Augusto Pintinha, CPF: 108.674.309-15, RG: W410233-K, filho 
de Maria Izilda Perpeto e José Batista Pintinha, nascido em 19/03/1942, viúvo de Rachel Dora Paraná, 
aposentado, natural de Portugal, com domicílio em Rua Winifred, 209, casa 03 – Vila Carrão, São 
Paulo/SP, CEP 03424-010, com registro de casamento junto ao 1º Serviço Registral das Pessoas 
Naturais de Maringá/PR (nº 003282, fls. 167, livro B-064), reconhecendo-o parcialmente incapaz de 
exercer, pessoalmente, todos os atos da vida civil, por ser portador de demência da doença de Alzheimer 
de início tardio (CID 10-F00.1), e nomeando-lhe curador o requerente, Flavio Augusto Parana 
Pintinha, CPF: 303.747.618-41, RG: 28.729.788-3, tradutor, solteiro, com domicílio em Rua Winifred, 209, 
– Vila Carrão, São Paulo/SP, CEP 03424-010 , sob compromisso. Em obediência ao disposto no §3º do 
artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser 
publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na 
rede mundial de computadores e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, se o caso. Serve, ainda, 
esta sentença como mandado para registro/averbação da interdição nos Cartórios de Registro Civil e de 
Imóveis competentes, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, que deverão ser 
providenciadas pela parte e juntadas a esta sentença, inclusive da certidão de trânsito em julgado, para 
que o Sr. Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais e o Sr. Oficial de Registro de Imóveis 
competentes procedam ao seu cumprimento. Esta sentença servirá também como termo de compromisso 
e certidão de curatela, independentemente de assinatura do curador, ex vi do disposto no artigo 759, I, do 
Código de Processo Civil. Ante a ausência de patrimônio vultoso de titularidade do interdito, bem como a 
presumida idoneidade do curador, dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela , nos 
termos do parágrafo único do art. 1.745 e do art. 1.774, ambos do Código Civil. Fica o curador, ainda, 
dispensado da especialização da hipoteca legal, devendo, contudo, prestar contas anualmente dos 
valores recebidos pelo interdito, sobretudo alugueres, em autos próprios. Após o trânsito em julgado, 
cumpra-se o disposto nos artigos 93 da Lei 6.015/73 e 755 do Estatuto Adjetivo Civil. P.R.I. Ciência ao 
Ministério Público. São Paulo, 08 de novembro de 2018. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1011842-63.2014.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Kuniaki Kuraba e s/m Reiko Kuraba, João Brito do Nascimento e 
s/m Cristina Iglesias Rallo do Nascimento, Sandra de Moraes Vaz, Cristovão Ricardo Marinho e s/m 
Angelita Antonia Domiciano Klein, Sergio Akio Kuraba, Sônia Assami da Costa, Ademir Sidnei Ferreira da 
Costa e Everton Klein Marinho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que ANTONINHO JOÃO TATTO PRIMO e FERNANDA INÊS 
ROSSI TATTO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
situado na Rua Cássio de Campos Nogueira, 263, Jardim das Imbuias, nesta Capital, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias da publicação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027916-
76.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LUIZ FERNANDO BETTAMIO, CPF 266.293.487-53, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 51.265,33 (em 01/08/2018), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Sociedade Centro Empresarial Tamboré
CNPJ: 57.389.868/0001-42

Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados todos os senhores associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária da SOCET - Sociedade 
Centro Empresarial Tamboré, que será realizada no dia 26 de fevereiro de 2.019, às 16:30 horas, em primeira convocação, com 
a maioria dos votos e/ou às 17:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, em sua Sede Social, sita 
na Av. Ceci, 651, em Tamboré, Barueri – São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria; 
b) Aprovação do Balanço encerrado em 31.12.2018; c) Aprovação da Proposta Orçamentária para 2.019; d) Eleição da Diretoria 
e do Conselho Fiscal para o período de um ano; e) Outros assuntos de interesse Social. Ricardo de Souza Nagib – Presidente. 

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º 
andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 1. Em atendimento a exigências formuladas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
bem como para adequação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Nível 1 de Governança Corporativa delibe-
rar sobre: (i) alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia para dele expressamente constar a instituição 
fi nanceira em que serão mantidas as contas de depósito relativas às ações da Companhia; (ii) alterar a redação do artigo 9º, 
alínea (ix) do Estatuto Social da Companhia para dele expressamente constar que tratam-se de operações de resgate, amor-
tização e reembolso de ações da Companhia;  (iii) alterar o artigo 10, parágrafo primeiro e artigo 21, parágrafos terceiro e 
quinto do Estatuto Social, para deles constar que os acordos de acionistas da Companhia foram submetidos previamente ao 
Banco Central do Brasil;  (iv) alterar o artigo 20 do Estatuto Social, Companhia, a fi m de (i) constar no parágrafo primeiro que, 
no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração, o que for maior, deverão ser Con-
selheiros Independentes; (ii) incluir o parágrafo terceiro para prever que, quando, o cálculo percentual da quantidade de Con-
selheiros Independentes gerar um número fracionário, a Companhia deverá proceder ao arredondamento para o número in-
teiro imediatamente superior; e (iii) excluir do parágrafo quinto a expressão “salvo se diversamente deliberado pela Assem-
bleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso”;  (v) reforma parcial do artigo 40, alíneas (e) e (f) do Esta-
tuto Social da Companhia a fi m de constar expressamente o limite máximo da reserva estatutária, bem como excluir a pre-
visão de Reserva para Integridade de Patrimônio Líquido; e (vi) reforma parcial do artigo 42 do Estatuto Social para esclare-
cer que tal dispositivo se refere à alienação de controle da Companhia a terceiro, a título oneroso, mantendo o restante do 
artigo inalterado;  2. Deliberar sobre a reforma parcial do artigo 21, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia para 
alterar o quórum de instalação de reuniões do Conselho de Administração;  3. Deliberar sobre a reforma parcial do artigo 24, 
alíneas (f), (g), (h), (j) e (k) do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o valor mínimo a partir do qual as seguintes ope-
rações dependerão de autorização do Conselho de Administração da Companhia: (i) participação e alienação da participação 
em outras sociedades não integrantes do conglomerado BMG; (ii) alienação de bens do ativo permanente e constituição de 
ônus reais sobre ativos imobilizados; (iii) contratação de operações que envolvam alienação de bens móveis de titularidade 
da Companhia, exceto para operações de cessão de créditos pela Companhia; (iv) contratação de operações de captação de 
recursos no mercado local ou internacional; e (v)  formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal 
dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns; 4. Deliberar sobre 
a reforma parcial do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Governança da Companhia; e 5.  Consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as alterações acima mencionadas. 
Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de relações 
com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exer-
cer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos:  (i) acionistas pessoas físi-
cas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do represen-
tante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de 
eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração 
com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatu-
to social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.
Bernard Camille Paul Mencier 

Presidente do Conselho de Administração
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São Paulo, sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019Página 6

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 08 de Fevereiro de 2019. Dia de São Jerônimo Emiliano, 
São Ciríaco, São Juvêncio, e Dia do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a 
harmonia. Hoje aniversaria o ator Jonas Bloch que faz 80 anos, o ator 
Nick Nolte que nasceu em 1941, a atriz Jussara Freire que completa 
68 anos, o humorista Beto Silva faz 58 anos e o ator Rodolfo Freitas 
que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é charmoso e confi ante, é tam-
bém generoso e direto, tem capacidade para perceber rapidamente 
as oportunidades que a vida lhe apresenta. Sente um prazer especial 
na resolução de problemas mais difíceis, que considera estimulante e 
desafi ador. Rende mais em cargos de comando ou coordenação e nor-
malmente assume atitudes fi rmes, embora muito emocionais. Possui um 
psiquismo afi ado e quase sempre precisa ter as coisas em ordem, para 
que possa agir com efi cácia. É ambicioso, mas deve evitar ser arrogante.

Dicionário dos sonhos
CONSTRUÇÃO – Em andamento: você está próximo (a) 
de grande vitória. Abandonada ou parada: cuidado com ad-
versidade. 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 quarto dia da lunação. A Lua fica fora de curso durante toda a manhã, o que pode deixar as 

coisas umas tanto lentas, até a Lua Nova ingressar em Áries às 12h35, horário de Brasília. A tarde vai ficar 

mais movimentada após alguns dias em que o astral nos levou a manter um estado mais calmo e contem-

plativo.  A Lua em mau aspecto com Vênus pode dificultar os contatos sociais e com as mulheres durante 

esta sexta-feira.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Com a Lua entrando em Áries a tarde 
é bom terminar a semana controlan-
do os gastos diante das necessidades 
para que o dinheiro não venha a 
faltar. Há a busca de status e bens 
materiais como forma de compensa-
ção. Preocupações e aborrecimentos 
familiares devem ser evitados até à 
tarde. 78/378 – Cinza.

O fi nal do dia é ideal para manter a 
rotina evitando tomar atitudes que 
não conseguirá prever. Siga adiante 
tomando algumas decisões importan-
tes que foram adiadas. Se sair à noite 
junto com a pessoa amada o senso de 
união irá fortalecer a relação neste 
dia do seu astro Vênus, dia do amor. 
51/251 – Azul.

A posição da Lua em Áries à tarde 
leva a voltar a se entender pela 
boa comunicação, especialmente 
com a família. Abandone atritos do 
passado. Intensas emoções trazem 
muita inspiração. Ajude alguém 
para ser apoiado também na hora 
que necessitar. 65/665 – Amarelo.

Há certo desapego em assunto re-
lacionado à família e às raízes nesta 
sexta.  O momento é de muito roman-
tismo e afeto, mas não é bom para 
especular nada. Muito entusiasmo 
nas relações, levando-o a encantar 
as pessoas mais próximas e obter 
a atenção delas. 32/632 – Branco.  

Os contatos estão desfavorecidos nas 
primeiras horas da manhã. Possibi-
lidade de ser mal-entendido ou mal 
interpretado pelas pessoas na intimi-
dade. No trabalho os compromissos 
assumidos poderão gerar lucros 
rápidos e até mesmo inesperados. 
29/720 – Vermelho.

A tarde vai fi car mais movimentada 
após alguns dias em que o astral 
nos levou a manter um estado 
mais calmo e contemplativo. A 
noite vai sentir maior vitalidade e 
muita energia com a Lua em Áries. 
Cuidado com a facilidade em se 
impressionar e se deixar levar por 
alguém.  41/241 – Verde.

Veja se está sendo cumprido o que foi 
planejado anteriormente. Situações 
que o perturbam começam a mudar. 
Irá sentir maior vitalidade e desejo de 
se aventurar. Procure evitar gastos 
supérfl uos. O fi nal do dia será de faci-
lidade para a comunicação e levará ao 
bom entendimento. 82/282 – Cinza.

Pressão sobre assuntos fi nanceiros 
e propensão a momentos críticos na 
vida afetiva. Nas fi nanças situações 
nebulosas e confusas se apresen-
tam à frente, levando ao desanimo 
diante das incertezas e de menores 
ganhos neste começo de ano. 26/226 
– Branco.

A Lua em mau aspecto com Vênus 
pode difi cultar os contatos sociais 
e com as mulheres durante esta 
sexta-feira. Muita habilidade para 
as relações íntimas e sociais. Veja 
a realidade da vida a sua volta, sem 
ilusões, evitando a desconfiança 
exagerada. 53/553 – Amarelo.

A busca por bens materiais pode ser 
uma forma de compensação pela 
indiferença nos relacionamentos. 
Evite atrito ou rompimento no tra-
balho agindo com calma diante de 
imprevisto. É bom evitar gastos as 
mais para que o dinheiro não venha 
a faltar neste segundo mês do ano.  
98/998 – Azul.

Vai superar difi culdades, ouvindo 
a opinião de outras pessoas, terá a 
chance de encontrar saídas. Logo 
que o Sol chegar ao seu signo usa 
vida irá renovar-se em todos os senti-
dos. O fi nal da tarde e noite pode ser 
interessante para atividade artística 
e musical. 35/335 – Amarelo. 

Limpe as memórias negativas do 
passado e abandone aquilo que já 
deu. A Lua fora de curso até o início 
da tarde dá a possibilidade de ser 
mal-entendido ou mal interpretado 
pelas pessoas com quem convive.  
Evite os gastos desnecessários e os 
excessos para não se arrepender 
depois. 33/433 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para arrumar emprego urgente: 2 velas Brancas; Fio fi no 
de costura verde; 1 palito. Ela é bem simples, pegue duas velas 
brancas e um fi o fi no verde desses utilizados em costura, escreva 
numa das velas o seu nome com um palito, pegue a outra e 
escreva da mesma forma só que ao invés do nome coloque 
“emprego agora”. Escreva sempre na vela de forma vertical, 
ou seja, começando mais para perto do pavio e terminando 
mais para a base da vela. Deixe a vela com seu nome do lado 
esquerdo e a outra do lado direito. Pegue o fi o verde e amarre 
essas velas sendo que um pedaço amarrando a parte de cima, 
outro amarrando o meio delas e por fi m outro prendendo a 
base delas. Escolha um local arejado, afastado de perigos in-
cendiários (como fogão, gás, etc.  e então as acenda de maneira 
bem segura! Faça a oração de Santo Expedito com muita fé. 
Quando as velas terminarem ou se apagarem enterre o que 
sobrou num jardim e faça a oração em agradecimento ao santo
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Que não
recua

diante da
luta

Próprio da
mentali-
dade do
presente

Autódromo
do Grande
Prêmio do
Brasil (F1)

Que faz
prever

desgraça

A mais
populosa
cidade
afegã

O "Fale Co-
nosco" de
empresas

(sigla)

Unidade e-
quivalente
a 6.600m,
no Brasil

Classe
dominante
na Idade
Média

Letra
puxada no
sotaque
caipira

A festa
como a de 
debutantes

Conversa
monótona
e tediosa

(pop.)

(?) nucle-
ar: equipa-
mento de
Chernobyl

Instituição
superior

do Exército
(sigla)

Enfermaria
para

primeiros
socorros

Moeda do
Equador 
e de El

Salvador

Regula-
mento de
ordens

religiosas

Incômodo 
para o

perfeccio-
nista

(?)-line:
conectado
à internet 

Fruto
utilizado
em gar-
garejos

Suxifo de
"hidroxila"
Conjunção

aditiva

A Antônia,
na novela
"Pega Pe-
ga" (2017)

Bloco 
de gelo

comum na
Antártida

Máquinas 
produzidas
pela me-
catrônica

Óleo, 
em inglês
Doença

diarreica

Abobada;
ingênua
Estrada,

em inglês

Contente
Material 

de prótese
mamária

Povo como
os ciganos
Chamariz

(fig.)

Astatínio
(símbolo) 
Prefixo de
"onívoro"

Isolados
Tempes-
tade, em

inglês

Índice determinado
com o bafômetro
Fenômeno óptico

comum em desertos

Animal co-
mo o peru
Úmero e

ílio (Anat.)

Trâmite 
burocráti-
co ao qual
crianças e 
adolescen-
tes órfãos
são sub-
metidos

Sim, em
espanhol 
Querido;
estimado

Destituído
de signifi-
cado (fig.)

Cê-cedilha

Milímetro
(símbolo) 

DAAP
COMBATIVOR

SIFUNESTO
CAROATSAC

GACLEROE
LEGUARSOS
IMEBLSNS

AMBULATORIO
LALEGRED

ACSINOMADE
OILGSTOLA

COLERAROAD
ALIOLERRO

ICEBERGÇ
COONROMÃ

VANESSA
GIACOMO

2/on — sí. 3/oil. 4/road. 5/cabul — storm. 7/iceberg. 14/vanessa giácomo.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Realizar o sonho da 

casa própria costuma 

ocupar o topo da lista 

de desejos da grande 

maioria dos brasileiros

No entanto, tornar esse 
sonho uma realidade 
não costuma ser fácil: 

é preciso procurar com de-
terminação nas imobiliárias e 
encontrar formas de pagamento 
que entrem no orçamento das 
pessoas. Contudo, uma alterna-
tiva cresceu nos últimos anos 
por ser uma modalidade rápida, 
segura e barata para comprar 
um imóvel. 

Os leilões oferecem negócios 
vantajosos a preços acessíveis e 
atrai mais interessados. Confi ra 
quatro passos para arrematar a 
casa dos seus sonhos por meio 
de um leilão em 2019:
 1) Leia atentamente o 

edital - Antes de pensar 
em dar lances e se habi-
litar no lote desejado, é 
essencial que o interes-
sado leia todos os pontos 
do edital referente ao 
leilão. É neste documen-
to que estarão todas as 
informações referentes 
à negociação, incluindo 
características do imóvel, 
condições de pagamento, 
data e hora do pregão, 
entre outros itens. Essas 
questões precisam fi car 
claras ao usuário para que 
ele consiga identifi car as 
melhores ofertas.

 2) Veja as condições de 

pagamento - O preço 
é um indicativo impor-
tante, sem dúvida, mas 
não pode ser o único. 
Levante as condições 
de pagamento: cada lote 
tem uma peculiaridade, 
que deve ser conferida 
anteriormente. Há pos-
sibilidade de desconto 
no pagamento à vista, 
parcelamentos diversos 
e até fi nanciamento de 

instituição fi nanceira e 
uso do FGTS. 

Além disso, a recomendação 
é ter conhecimento do valor 
que será desembolsado na 
transação, contabilizando todos 
os gastos, como a comissão ao 
leiloeiro (5% do valor do arre-
mate), documentações, ITBI 
(Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis), escritura, 
possíveis reformas e dívidas e 
até o custo com desocupação 
em alguns casos.
 3) Conheça o imóvel que 

deseja adquirir - Antes 
de comprar qualquer 
coisa, a recomendação é 
conhecer e analisar bem 
o produto. Antes de dar 
lances, tente conhecer 
bem o local do imóvel 
que deseja adquirir. Bens 
desocupados podem per-
mitir até visitas. Já casas 
e apartamentos ocupa-
dos não permitem essa 
facilidade. Mesmo assim, 
tente pelo menos visitar 
a região para ver se é o 
que está sendo buscado 
por você.

 4) Tenha toda a documen-

tação em mãos - Ao dar 
lances no imóvel dos seus 
sonhos, já deixe separado 
a documentação neces-
sária para realizar o pa-
gamento depois. Para se 
cadastrar em uma plata-
forma e conseguir parti-
cipar de leilões é simples: 
basta enviar cópia do RG, 
CPF e do comprovante 
de residência. Depois de 
conseguir arrematar um 
bem, o usuário precisa 
apresentar também a 
Certidão de Nascimento 
ou Casamento, RG e CPF 
do cônjuge (se for casa-
do), a última Declaração 
do Imposto de Renda, ex-
trato bancário e holerite 
dos últimos três meses.

(*) - É diretor da Zukerman Leilões, 
empresa referência

em leilões imobiliários. 

Os quatro passos para 
arrematar o imóvel dos 
seus sonhos em 2019

André Zukerman (*)

Gustavo Arns (*)

Promessas como “neste ano vou come-
çar a frequentar a academia”, “vou 
buscar uma promoção no trabalho” 

e “vou me alimentar e dormir melhor do 
que no ano passado” foram pronunciadas, 
sem dúvida alguma, milhões de vezes pelos 
brasileiros. Todos esses “compromissos 
mentais” de início de ano acabam direcio-
nados para um objetivo: ser feliz. 

Tão difícil quanto defi nir o que é felicida-
de, é saber como atingir a idealização social 
que temos do que é ser feliz. A defi nição do 
termo pelo especialista em psicologia posi-
tiva e professor da aula mais concorrida de 
Harvard, Tal Bem Shahar, diz que a felicida-
de é, na verdade, a combinação de bem-estar 
físico, espiritual, intelectual, relacional e 
emocional. O equilíbrio entre esses aspectos 
é que irá defi nir se estamos caminhando em 
direção aos nossos objetivos. 
 • Bem-estar físico: começamos a 

pensar em fatores como: qualidade do 
sono, hábitos alimentares, exercícios 
físicos. Esse tipo de cuidado básico 
que o corpo humano necessita para 
estar em harmonia, muitas vezes são 
deixados de lado no estilo de vida 
que vivemos hoje, com multitarefas e 
inúmeros afazeres que parecem nunca 
estarem concluídos. É necessário dar 
a atenção necessária ao bem-estar 
físico, pois ele será um dos grandes 
responsáveis pela nossa capacidade de 
concluir as nossas metas nos demais 
campos de ação. 

 • Bem-estar intelectual: é também 
muito importante refl etir a respeito do 
nosso bem-estar intelectual. Analisar 
se de fato estamos buscando conheci-
mento em áreas que gostaríamos de ter 
ou que já temos domínio, mesmo que 
não estejam necessariamente ligadas 
a um objetivo profi ssional. Sentir que 
o aprofundamento em algum tema 

Caminhe na direção da felicidade
O primeiro trimestre de um ano é sempre um momento onde grande parte das pessoas buscam traçar 
novas metas e objetivos para cumprir nos próximos meses

ferença na sua percepção do presente e 
afetará positivamente suas realizações 
para o futuro. 

É preciso ter um olhar cuidadoso para as 
sensações do nosso corpo, a forma como 
você está se sentindo, a vitalidade que você 
tem tido para realizar as tarefas e demais 
sintomas que possam surgir e afetar seus 
objetivos. A partir daí, é possível construir 
boas metas pessoas e profi ssionais, focando 
na direção certa para você quer caminhar 
neste ano de 2019. Entenda qual é o seu 
grande objetivo a longo prazo e quais são 
as pequenas realizações que vão te fazer 
atingir ele. Traçar metas semestrais, men-
sais, semanais e diárias que te auxiliem a 
construir uma possibilidade factível de 
chegar onde você almeja. 

Dentro disso, tem mais uma colocação 
da psicologia positiva que podemos acres-
centar, que o aspecto profi ssional é uma 
das esferas humanas, mas que por diversas 
vezes podemos acabar depositando toda 
nossa esperança de ser feliz nisso e acabar 
nos frustrando constantemente. Claro que 
a realização material é importante e até 
linhas espirituais vem afi rmando que não 
existe problema em galgar um caminho 
de conforto, para que tenha uma vida 
prazerosa e com condições de realizar os 
sonhos pessoais.

A necessidade de ser feliz que encaramos 
constantemente na nossa realidade, faz 
com que estejamos sempre em busca disso 
e não se pode deixar que os momentos de 
tristeza, amargura, raiva e sofrimento nos 
façam desistir do que buscamos. Compre-
ender essas sensações e aceitá-las, faz com 
que possamos passar pelas difi culdades 
mais rápido e estejamos mais preparados 
para construir um futuro como planejado. 

(*) - É idealizador do congresso internacional 
da felicidade e coordenador do curso “GBA 

da Felicidade: Transformando pessoas e 
organizações”, promovido pelo ISAE Escola de 

Negócios (www.isaebrasil.com.br). 

está nos trazendo uma construção de 
sabedoria e conhecimento impacta di-
retamente na realização de felicidade. 

 • Bem-estar relacional e emocional: 
no aspecto relacional e emocional, 
é preciso refl etir em como estão os 
relacionamentos, se o nosso círculo de 
amizades tem sido algo construtivo e 
importante, se são pessoas confi áveis 
e que existe um sentimento verdadeiro 
mútuo. Um ambiente seguro, onde se 
possa ser quem realmente é, sem a 
necessidade de performar um papel 
que não é seu. Avaliar se você está 
dedicando um tempo de qualidade 
para essas pessoas que são signifi ca-
tivas na sua vida, estando presente de 
verdade e se importando com eles da 
forma correta. Como, por exemplo, 
desfrutar de uma boa companhia em 
um jantar agradável sem concentrar 
os pensamentos em alguma conta para 
pagar, uma situação estressante do dia 
ou em mensagens no celular. 

 • Bem-estar espiritual: o bem-estar 
espiritual é uma avaliação sobre a sua 
real presença nas atividades que você 
se propôs a realizar. Estar focado no 
presente nem sempre é uma tarefa 
fácil, mas a concentração em desfrutar 
e aproveitar o momento fará toda a di-

ORDEM DIVINA.
Inspiração diária de Kate Spreckley.

Nós existimos em um mundo interligado onde todos os eventos 
são orquestrados em ordem divina. Os velhos modos de viver, 
de ser e fazer tornaram-se habituais e automáticos e devem 
mudar. Ao construir nossa nova realidade, somos obrigados 
a examinar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas 
atitudes e nossas ações, para termos certeza de que eles estão 
alinhados com nossa verdade divina e, portanto, com a ordem 

divina de todas as coisas. Agora é a hora de confi ar que não 
importa quais sejam as condições atuais da sua vida, seu pro-
pósito é bom. Pode parecer que seu mundo virou de cabeça 
para baixo quando você descobre que qualquer coisa que não 
esteja mais alinhada com sua verdade, sua alma e seu coração, 
tornou-se intolerável. Esse é um efeito temporário enquanto 
você aprende a discernir sua verdade. Observe o que está sendo 
revelado sem julgamento. Descarte os hábitos e aspectos de 
si mesmo que não são mais necessários. Não tenha medo de 
sua verdade, pois ela é a bússola interna que você precisa para 
navegar em sua vida. Muito amor. Kate

https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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A Proteção Patrimonial 

serve para as 

famílias encontrarem 

alternativas 

menos onerosas na 

conservação dos seus 

bens e direitos

A importância da prote-
ção patrimonial está 
na capacidade de apli-

cação das normas legais para 
garantia e preservação dos 
próprios bens (dinheiro, 
investimentos, coisas, imó-
veis, marcas, etc) e direitos 
pessoais e/ou empresariais, 
a ser planejada e executada 
à qualquer tempo, para ci-
dadãos ou empresas, ricos 
ou não e, especialmente, em 
tempos turbulentos de crise 
econômica, com propósito 
de possibilitar a segurança 
de todos.

O planejamento para Prote-
ção Patrimonial é comumente 
praticado em países no 1º. 
Mundo e bem serve para 
cuidar para que um conjunto 
de bens sofra pouco ou nada 
apesar das inseguranças do 
dia-a-dia, especialmente em 
se tratando da insegurança 
jurídica, quando temos um 
Poder Judiciário muito lento 
que pode atribuir eventual 
dívida trabalhista, tributária, 
indenizatória, comercial ou 
bancária e assim bloquear 
os bens do cidadão ou da 
empresa, até ser decidido 
quem tem ou não razão. 

Há quem fale em blindagem 
patrimonial como se fosse 
possível isolar o patrimônio 
de toda e qualquer ameaça, o 
que nos dias atuais é impen-
sável, diante da transparên-
cia dos atos praticados em 
qualquer parte do mundo, 
inclusive diante do empenho 
dos países desenvolvidos em 
acabar com a lavagem de 
dinheiro, corrupção, desma-
tamentos e outros crimes que 
afetam nosso planeta.

Uma das principais ques-
tões da Proteção Patrimonial 
é o uso de suas ferramentas 
e técnicas para prevenir o 
cidadão ou a empresa de 
enfrentar demandas judiciais 
que paralisem seu negócio ou 
acabem com seu dinheiro, au-
xiliar a economizar tributos, 
a negociar contratos (menos 
juros, melhores condições), 
executando estratégias que 
melhor atendam o interes-
sado em organizar e manter 
seu patrimônio.

A grande maioria dos bra-
sileiros não usa das ferra-
mentas de Proteção Legal 
Patrimonial. Um exemplo 
bem simples é a forma como 
o brasileiro costuma assinar 

contratos de aluguel, de com-
pra e venda, de serviço, etc, 
ou uma simples procuração. 

Ele deveria estar atento 
e de preferência consultar 
especialistas antes de assinar 
qualquer tipo de contrato 
porque os contratos acar-
retam tanto direitos como 
deveres (preços, garantias, 
condições, renovações au-
tomáticas, multas aplicáveis) 
que se deixarem de ser aten-
didos poderão ocasionar per-
das e danos a serem cobrados 
posteriormente.

Quanto às procurações, es-
ses instrumentos dão direitos 
a outras pessoas responde-
rem em nome de quem as 
assinou, e dependendo que 
que foi declarado, dão até 
o direito de alguém receber 
dinheiro, em seu nome, e dar 
quitação.

Outro exemplo do desuso 
da Proteção Legal Patrimo-
nial é na hora do casamento, 
quando os nubentes deixam 
de escolher o regime de bens 
da sua nova vida em comum 
e simplesmente assinam o 
que o cartório transcreveu, 
sem nenhuma estratégia 
para proteção dos bens que 
já foram conquistados ante-
riormente e dos que ainda 
formarão o patrimônio dessa 
nova família.

Ora, cuidar das gestões 
fi nanceira, tributária, socie-
tária, sucessória e imobiliária 
do cidadão, da família ou 
da empresa, por exemplo, 
usando de notifi cações ex-
trajudiciais para dar ciência 
ofi cial de alguma informação 
à determinada pessoa (abu-
sividade em contrato, fi m de 
contrato, cobranças).

Também registrando em 
cartório as declarações de 
vontade da pessoa (início 
ou fim de união estável, 
compromissos, partilhas, 
testamentos, bem de família); 
ainda planejando estruturas 
empresariais mais adequadas 
e seguras para controlar os 
bens familiares (holdings 
familiares, fundos de inves-
timento fechados, empresas 
com propósitos específi-
cos), dentre outras tantas 
possibilidades, todas essas 
ferramentas criam Proteção 
Legal Patrimonial.

Sem a Proteção Patrimo-
nial, sobrevive-se, mas para 
bem usufruir dos bens con-
quistados ao longo de uma 
vida é importante proteger 
seu patrimônio legalmente.

(*) -  Advogada, pós em Neurociências 
Aplicadas à Aprendizagem (UFRJ) 

e em Finanças com Ênfase em 
Gestão de Investimentos (FGV), é 

Coach, especialista em Mediação e 
Conciliação de confl itos Proteção 

Patrimonial e Recuperação Judicial.

Normas legais para 
preservação dos bens

Luciana Gouvêa (*)

O pretendente: VINICIUS BAETA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão expedi-
ção, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 25/02/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Baeta Santana 
e de Denize Abia Antunes Santana. A pretendente: JENIFFER CRISTINA CRUZ DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, 
Limão - SP, no dia 26/09/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Anderson Cesar da Silva e de Valéria Cristina da Cruz.

O pretendente: WALTER ARAKAKI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 18/11/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Arakaki e de Arlete Mieco Tokunaga Arakaki. A 
pretendente: MARCELA ORLANDINI GULO, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em Dourados - MS, no dia 09/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdir Takahashi Gulo e de Leni Orlandini Gulo.

O pretendente: RICARDO ANTONIO BAPTISTA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 13/05/1957, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito de Amorim Baptista 
e de Antonia Aparecida Baptista. A pretendente: ELIZABETH SOUZA ALVES, estado 
civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em Ourinhos - SP (Registrada no subdistrito 
de Santa Efi gênia, nesta Capital), no dia 03/12/1945, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel de Souza Neto e de Maria Souza.

O pretendente: LUCAS GANDARELA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 27/09/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Gandarela Lima e de Gilda Penha 
Dezidério Lima. A pretendente: THAIS CABRAL ALMEIDA, estado civil solteira, pro-
fi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 25/12/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Avanilson da Silva Almeida e de 
Elenice Machado Cabral Almeida.

O pretendente: VALKIR CUNHA MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em Bujarú - PA, no dia 27/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Guido Celestino Maciel e de Benta Cunha Maciel. A pretendente: 
ADRIANA DE ALCÂNTARA COSTA, estado civil solteira, profi ssão professora, nas-
cida em Castanhal - PA (Registrada em Concórdia - PA), no dia 28/10/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Moreira da Costa e de 
Maria José de Alcântara Costa.

O pretendente: JOÃO AUGUSTO GANDOLFI, estado civil divorciado, profi ssão 
economista, nascido em Tupã - SP, no dia 17/04/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gandolfi  e de Angelina Rinaldini Gandolfi . 
A pretendente: ANGELA MARIA GONÇALVES FREITAS, estado civil divorciada, 
profi ssão bacharel de direito, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 23/07/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Gonçalves 
de Freitas e de Alzira Pereira Silva.

O pretendente: ALBERTO NAOKAZU URASAKI, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 14/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Naomi Urasaki e de Asako Nakata Urasaki. A 
pretendente: SAMANTHA SAYURI UEHARA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/07/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hiroaki Uehara e de Olga Sayuri Obuti Uehara.

O pretendente: RAFAEL ZANOTTO FORÇAN, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 27/02/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Edson Forçan e de Nanci 
Zanotto. A pretendente: SARAH CRISTINA DE ALVARENGA FREIRE, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 29/08/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Henrique de 
Alvarenga Freire e de Maria Cristina Fabricanti Freire.

O pretendente: CARLOS EGIDIO MIRANDA CARNEIRO FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão economista, nascido em Niterói - RJ, no dia 10/07/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Egidio Miranda Carneiro e de Lilian 
Maria Bessa Leite. A pretendente: JÉSSICA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão jornalista, nascida em Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/08/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ricardo da Silva 
e de Marize Alves da Silva.

O pretendente: RENATO CAMPALLE CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 04/01/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João José Cunha e de Alice Campalle Cunha. 
A pretendente: NATALIA LUIZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão hoteleira, 
nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 23/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Francisco da Silva Neto e de Telma Maria Silva.

O pretendente: DIEGO FERREIRA AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de T.I., nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 08/09/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jadir Cordeiro de Azevedo e de Nélia Maria 
Ferreira Azevedo. A pretendente: INGRID DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Carapicuíba - SP, no dia 18/03/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ismael Pereira Gonçalves e de 
Rute Maria Silva Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO TONIN NETO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
de software, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 24/11/1991, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Tonin Sobrinho e de Zuleide 
Cristina da Silva Tonin. A pretendente: ANA CAROLINE NUNES CAMPOS LOPES, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira de software, nascida nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, no dia 06/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Nelson da Silva Lopes e de Elizabeth Nunes Campos Lopes.

O pretendente: MILTON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 25/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Barbosa da Silva e de Maria Batista de Oliveira. 
A pretendente: ELISANGELA REGINA ASSAID, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 08/04/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amyr Assaid Cuellar e de Claudia Regina Pinto Assaid.

O convivente: MAURO SÉRGIO JACINTO RAMALHO, estado civil divorciado, 
profi ssão empresário, nascido em Votuporanga - SP, no dia 15/07/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jacinto Ramalho e de 
Pierina Maria Barrufi  Ramalho. A convivente: JULIANA DE CÁSSIA VIEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão aeronauta, nascida em Ourinhos - SP, no dia 24/02/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Vieira e de 
Terezinha Vida Leal Vieira.

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 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: RAFAEL SANCHEZ BRANDÃO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 22/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Luiz Brandão e de Edith Sanchez Brandão. A pretendente: 
VERÔNICA BERTOLUCCI STOCOVICK, solteira, profi ssão gestora ambiental, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 31/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laércio Stocovick e de Edna Maria Bertolucci.

O pretendente: RODRIGO HORTA REIS, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Belo Horizonte - MG (3º Subdistrito), no dia 05/12/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Antônio Reis e de Denise Maria 
de Oliveira Horta Reis. A pretendente: RAFAELA LISBOA PEREIRA DA ROCHA, 
solteira, profi ssão engenheira, nascida em Santos - SP, no dia 18/12/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Olimpio Castro Pereira da 
Rocha e de Claudia Cristina Lisboa Pereira da Rocha.

O pretendente: ALEXANDRE MUNHOZ AGENA, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 04/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Noboru Agena e de Maria Rosa Munhoz Agena. A pretendente: 
LUÍZA SEIJAS UZAL, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 16/02/1989, residente e domiciliada na Vila Inglesa, São Paulo - SP, fi lha de Emilio 
Seijas Uzal e de Maria Alcione dos Santos Seijas.

O pretendente: RODRIGO ARANA MEIRELLES, solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 18/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Fleury Meirelles Filho e de Sylvia Arana. A pretendente: 
NATHALIE GABAS BERTANTE, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 02/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osvaldo Luis Bertante e de Carla Cesar Gabas Bertante.

O pretendente: DAVI COUTO FROTA, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Luis - MA, no dia 03/10/1981, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Barbosa Frota e de Ana Teresa Couto Frota. A 
pretendente: ISABELLE RANDON, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/03/1991, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de David Abramo Randon e de Rosane Bueno Randon.

O pretendente: GEORGES JEREISSATI, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 27/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Jereissati e de Maria Cristina Nassib William Jereissati. A 
pretendente: AGATHA MARÍLIA COLETTE RAMOS BOUTAUD DE LA COMBE, 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/11/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Herve Boutaud de La Combe e de 
Tânia Maria Burlamaque Ramos Boutaud de La Combe.

O pretendente: FLAVIO MARIO REIS MEDEIROS, solteiro, profi ssão diretor de 
programação, nascido no Rio de Janeiro - RJ (5º RCON), no dia 24/04/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Mario de Medeiros e 
de Elisa Reis Medeiros. O pretendente: RODRIGO PESSÔA DE FARIAS, solteiro, 
profi ssão biomédico, nascido em São José do Egito - PE, no dia 04/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José  Aldomaro Gomes de Farias 
e de Maria das Graças Pessôa de Farias.

O pretendente: EDUARDO LINS DE LIMA MENGE, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Eduardo de Lima Menge e de Maria 
Cristina Lins de Lima Menge. A pretendente: ANA CAROLINE DOS REIS SOARES, 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Ascurra - SC, no dia 06/09/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Carlos Leopoldino 
Soares e de Neusa Maria Reis Soares.

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: KARIM TAYYAN TORRENTS, nacionalidade espanhola, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro industrial, nascido em Marbella - Espanha, no dia 19/12/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mahmoud Tayyan Halaoui e de 
Maria Del Mar Torrents Sánchez. O pretendente: KANIGGIA SANTOS GONÇALVES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão analista de marketing, nascido 
em Santos - SP, no dia 28/07/1992, residente e domiciliado na Colombia, fi lho de Nailton 
Gonçalves de Souza e de Norma Jeane Ferreira dos Santos.

O pretendente: LUIZ DELFIM QUEIROZ MACEDO NETTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Mimoso do Sul - ES, no dia 04/10/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Delfi m Queiroz Macedo Junior 
e de Patricia Eugênio Queiroz Macedo. A pretendente: LUANA SARA DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Campanário 
- MG, no dia 19/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Délio José 
de Souza e de Iracema Aparecida de Souza.

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA DOS REIS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão estagiário de engenharia, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/02/1998, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo dos Reis e de 
Rosana Ferreira dos Reis. A pretendente: THAYNARA CRISTINA SILVA DE AVILA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão chefe de produção, nascida em 
Santa Isabel - SP, no dia 06/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Sidney Roberto de Avila e de Rosemeire Aparecida da Silva Avila.

O pretendente: ALÉX DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão artista, nascido em Franca - SP, no dia 12/01/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Manuel dos Santos e de Ana Maria da Silva dos 
Santos. A pretendente: BEATRIZ MARIN DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão bailarinda, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Emerson Pereira de Andrade e de 
Marcia Regina Marin.

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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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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Essa pressão pode pro-
vocar o desgaste e o 
amolecimento dos den-

tes e, em casos mais graves, 
causam problemas ósseos, 
na gengiva e na articulação 
do maxilar. 

Apesar de parecer simples, 
o bruxismo nem sempre é 
diagnosticado logo no início. 
O ato de colocar pressão entre 
os dentes pode muitas vezes 
ser um hábito inconsciente. 
Quem tem esse costume 
normalmente só percebe que 
sofre com a disfunção quando 
alguém comenta sobre o som 
de ranger de dentes que ela 
produz enquanto dorme, ou ao 
ir ao dentista para as consultas 
de rotina.

Não se sabe ao certo quais 
as causas que levam ao 
bruxismo. No entanto, as 
possíveis razões físicas e psi-
cológicas para esse distúrbio 
podem incluir: sensações 
de ansiedade, estresse, má 
oclusão (alinhamento anor-
mal dos dentes), apneia do 

Bruxismo: Entenda e conheça 
uma alternativa de tratamento

lidade de vida, entre os 
recursos indicados para o 
tratamento estão os alinha-
dores ortodônticos, que são 
confeccionados de acordo 
com o formato da arcada do 
paciente, a fi m de corrigir de 
maneira efi caz possíveis mal 
posicionamentos dentários. 
“Os alinhadores ajudam a 
reduzir o atrito que provoca 
o desgaste dos dentes”, res-
salta Thais. “Na Smilink, tra-
balhamos com alinhadores 
feitos com tecnologia 3D, que 
se encaixam perfeitamente 
ao formato da boca, além 
de serem transparentes, 
não afetando na estética do 
sorriso”, fi naliza.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
30% da população mundial 
sofre de bruxismo. No Brasil, 
dados ofi ciais apontam que 
o problema atinge 40% da 
população. A condição afeta 
tanto crianças quanto adultos. 

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

Acordar com dor de cabeça e com os músculos da mandíbula doloridos pode ser um sinal de que você 
está com sintomas de bruxismo, uma desordem psicossomática que se caracteriza pelo ranger ou 
apertar dos dentes durante o dia ou, o mais comum, enquanto você dorme

sono, resposta à uma dor de 
ouvido ou de dente, refl uxo 
do ácido estomacal, efeito 
colateral de alguns medi-
camentos psiquiátricos ou 
complicação de uma outra 
doença, como por exemplo 
a doença de Huntington ou 
doença de Parkinson. 

“O diagnóstico do bruxis-
mo é possível ser feito pois, 
quando o paciente chega 

no consultório, procuramos 
entender o seu histórico e 
constatamos que os dentes 
estão desgastados ou com o 
esmalte rachado” explica a 
ortodontista Thais Sampaio, 
da Smilink, healthtech do 
setor odontológico que tem 
a ambição de revolucionar o 
mercado de ortodontia.

Em busca de aliviar os 
sintomas e melhorar a qua-
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENATO ORENSZTEJN, de nacionalidade brasileira, solteiro, empre-
sário, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (12/02/1970), residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Jack Orensztejn e de Miriam Zyngier 
Orensztejn. A pretendente: SARA TEITELBAUM, de nacionalidade brasileira, solteira, 
fi gurinista, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (13/02/1977), residente e domiciliada 
na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Efraim Teitelbaum e de Célia Igel Teitelbaum.

O pretendente: ROBINSON DA HORA PAZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, funcionário público, natural nesta Capital, Lapa, SP, no dia (04/10/1986), residente 
e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Paz da Silva e de Rozane 
da Hora Paz da Silva. A pretendente: ELAINE GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, natural de Embu, SP, no dia (16/09/1986), residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Gimenez e de Edinalda Francisca Gimenez.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Especial

União é a palavra-chave das escolas 
de samba mirins do Rio de Janeiro 
para botar na avenida o carnaval 
2019

Cristina Indio do Brasil/ABr

Numa área embaixo do viaduto da Avenida Trinta e 
Um de Março, no Catumbi, região central da cida-
de, 11 das 16 agremiações, que compõem o grupo, 

transformaram o local em um barracão improvisado. 

É ali que tentam juntar as doações para preparar as 
poucas alegorias que farão parte dos desfi les no dia 5 de 
março, terça-feira de carnaval, na Passarela do Samba. 
Pelo regulamento, cada uma pode levar para o desfi le até 
dois carros alegóricos.

Os presidentes da Inocentes da Caprichosos, Jefferson 
Rocha, e da Golfi nhos do Rio, Valéria Pires, trocaram alego-
rias de carnavais passados, inclusive as que receberam de 
doação de escolas de outros grupos. Depois de restauradas, 
serão levadas à avenida.

Os integrantes da Petizes da Penha, instalada na co-
munidade da Vila Cruzeiro, na zona norte, vão desfi lar 
com fantasias confeccionadas com tecidos que, no ano 
passado, foram usados nas fantasias das baianas de ou-
tra escola. A presidente da Petizes, Patrícia dos Santos, 
contou que viu na doação a solução para produzir as 
fantasias das crianças.

O trabalho, que será feito por costureiras que se formaram 
em um dos projetos da escola para capacitação profi ssional, 
conta ainda a participação de pais e componentes antigos 
e amigos da escola. “A gente tem trabalhado muito, mas 
vai fazer um carnaval bonito”.

A falta de recursos causa impacto também no número de 
componentes. “Sempre levei 2 mil crianças. Ano passado, 
cheguei a 900 e, este ano, acho que não chego nem a 500, 
porque cada ônibus custa R$ 1.300. Eu preciso de 15 ôni-
bus”, conta a presidente da Golfi nhos do Rio de Janeiro, 
Valéria Pires.

Há cinco carnavais no comando da Filhos da Águia, Cel-
sinho de Andrade, disse que as doações chegam da escola 
mãe, a Portela. “Sempre passo para o carnavalesco o enredo 
do carnaval do ano seguinte para ele ver na Portela o que 
a gente pode utilizar e até para reciclar. Ele é criativo, e 
do lixo ele faz o luxo”, afi rmou. Este ano houve reforço no 
apoio da Portela que ofereceu a mão de obra para a recu-
peração dos carros alegóricos. “No abre-alas, vamos ter até 
três fi lhotes em um ninho embaixo da Águia”.

A maioria dos componentes do grupo das mirins é de 
comunidades da região metropolitana do Rio. As idades 
variam entre 5 e 18 anos e, justamente por isso, as escolas 
precisam bancar os custos de lanche, bebidas e ônibus para 
o transporte até o Sambódromo.

A exigência para desfi lar é estar estudando. Para desfi -
lar, cada criança precisa ter o documento de autorização 
do juizado de menores e, na avenida, os componentes 
são acompanhados pelos diretores de harmonia das 
agremiações.

Amor ao carnaval e determinação 
impulsionam escolas mirins no Rio

Escolas mirins desfi lam no dia 5 de março, terça-feira de carnaval.

Tânia Rêgo/ABr

O vice-presidente da Ainda Existe Criança na Vila 
Kennedy, Artur Cardoso, que segue o caminho da avó, 
dona Turquinha, presidente da escola e ex-presidente 
da associação, disse que vale todo o sacrifício para não 
deixar o samba não morrer. “Nós vamos resistir. Mesmo 
com poucos ou sem recur-
sos estamos unidos para 
não deixar o samba acabar. 
As escolas de samba mirins 
vão manter o seu trabalho 
de qualquer forma”, disse. 
Segundo ele, cerca de 2 
mil crianças da comuni-
dade vão para a avenida 
este ano.

Juliana Pires tem 7 anos 
e está acostumada com 
ambiente de carnaval. Com 
poucos dias de vida acom-
panhou a mãe que precisou 
ir para a avenida cuidar 
dos últimos detalhes de um 
carro alegórico na avenida. 
Hoje, Juliana é rainha de 
bateria da Golfi nhos do Rio 
de Janeiro, escola em que a 
avó é presidente. “Eu nasci 
dentro da escola”, contou. 
O irmão de Juliana é diretor 
de bateria.

Inclusão
As escolas mirins também fazem carnaval de inclusão. 

A Filhos da Águia desfi la com 100 crianças e adolescen-
tes especiais: autistas, surdos, com síndrome de down, 

cadeirantes. Já é uma marca da escola. Este ano terá uma 
novidade. Por meio de uma parceria com uma organização 
não governamental, a escola vai desfi lar com meninas em 
situação de rua e grávidas. 

Além disso, está em conversas com o Instituto Benjamin 
Constant, instituição de ensino de defi cientes visuais, para 
ter alunos também desfi lando na escola. “Antes a gente 
tinha duas ou três alas com crianças especiais, hoje a gente 
mescla. Este ano, a ala das baianas será com 30 meninas 
especiais.”

Verba
A prefeitura do Rio ainda não liberou os recursos para 

as escolas de samba mirins prepararem os desfi les deste 
ano. Faltando menos de um mês para se apresentarem 
no Sambódromo, o presidente da Associação das Escolas 
de Samba Mirins do Rio de Janeiro (AESM-Rio), Edson 
Marinho, disse à Agência Brasil, que os dirigentes das 
agremiações estão tensos.

“A única verba que as escolas têm vem da prefeitura, 
por meio da Riotur. Não tem nenhum tipo de arrecadação 
extra. Não trabalhamos com bebida alcoólica nos ensaios, a 
fantasia é gratuita. Estamos aguardando a boa vontade do 
prefeito para assinar o contrato e liberar a verba”, contou 
em entrevista à Agência Brasil.

Marinho conta que a subvenção da prefeitura caiu de 
R$ 840 mil recebidos no último ano da administração do 
prefeito Eduardo Paes, em 2016, para R$ 640 mil no pri-
meiro ano de Marcello Crivella. De acordo com a Riotur, 
empresa de turismo da cidade, em 2018 foram pagos cerca 
de R$ 600 mil às escolas mirins e, agora, o órgão aguarda 
uma defi nição da Casa Civil sobre a data para a liberação 
do dinheiro e de quanto será o valor.

Enquanto isso não ocorre, segundo o presidente da 
AESM-Rio, os dirigentes recorrem a cartas de crédito para 
a compra dos materiais. “A difi culdade de conseguir um 
patrocínio é não ter a mesma visibilidade do grupo especial, 
porém, tem um público expressivo que vai à Sapucaí para 
ver as crianças”, disse.

Os integrantes da Petizes da Penha, da Vila Cruzeiro, vão desfi lar com fantasias confeccionadas com tecidos que 
foram usados nas fantasias das baianas de outra escola.
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Escola mirim Filhos da Águia


