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“A coisa mais 
importante é 
desfrutar da sua 
vida, ser feliz 
é tudo o que 
importa”.
Audrey Hepburn (1929/1993)
Atriz britânica
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‘Democracia só existe se Forças Armadas quiserem’, 
diz Bolsonaro. Para Mourão, houve má interpretação 
Em mais uma declaração 

polêmica, o presidente 
Jair Bolsonaro afi rmou 

ontem (7), durante discurso 
para militares, que a demo-
cracia só existe se for uma 
vontade das Forças Armadas. 
A declaração foi dada em um 
breve discurso na cerimônia 
do 211º aniversário do Corpo 
de Fuzileiros Navais, realiza-
da na Fortaleza de São José 
da Ilha de Cobras, no Rio de 
Janeiro. 

Bolsonaro ainda classifi-
cou sua vitória nas eleições 
de 2018 como uma missão 
e afi rmou que irá governar 
junto com todos ‘aqueles 
que respeitam a família’. “A 
missão será cumprida ao 
lado das pessoas de bem do 
nosso Brasil, daqueles que 
amam a pátria, daqueles que 
respeitam a família, daqueles 
que querem aproximação 
com países que têm ideologia 
semelhante à nossa, daqueles 
que amam a democracia”, 
acrescentou.

Para o mandatário, demo-
cracia e liberdade só existem 

pública, Hamilton Mourão, 
disse ontem (7) que foi mal 
interpretada a declaração do 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre as Forças Armadas. “O 
presidente está sendo mal in-
terpretado. O presidente falou 
que, onde as Forças Armadas 
não estão comprometidas com 
democracia e liberdade, esses 
valores morrem”, afi rmou.

Segundo o vice-presidente, 
Bolsonaro quis fazer um pa-
ralelo entre a atuação das 
Forças Armadas no Brasil e na 
Venezuela, onde a maior parte 
dos militares apoia o regime 
de Nicolás Maduro. “É o que 
acontece na Venezuela. Lá, as 
Forças Armadas rasgaram isso 
aí. Foi isso que ele quis dizer”, 
completou.

O pronunciamento de Bolso-
naro provocou reação no meio 
político e a resposta do seu 
vice. “Se as Forças Armadas 
não são comprometidas com 
democracia e liberdade, elas 
não subsistem. Está aí nosso 
vizinho, a Venezuela, para 
mostrar isso aí”, afi rmou Mou-
rão (ABr).

Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia do 211º aniversário do Corpo

de Fuzileiros Navais.

quando “a Força Armada 
assim o quer”. Além disso, 
Bolsonaro reafi rmou que os 
militares serão respeitados na 
nova Reforma da Previdência e 
precisarão fazer sacrifícios. “O 
que eu quero aos senhores é 
sacrifício também. Entraremos 
sim, numa nova Previdência 
que atingirá os militares, mas 
não deixaremos de lado, não 
esqueceremos, as especifi ci-
dades de cada força”, afi rmou.

O projeto de lei específi co 
para o regime das Forças Ar-
madas deve ser enviado ainda 
este mês ao Congresso, para 
tramitar junto com a reforma 
do sistema previdenciário ge-
ral. O governo quer aumentar 
o tempo de contribuição dos 
militares de 30 para 35 anos, 
assim como aumentar a alíquo-
ta única dos militares de 7,5% 
para 10,5% (ANSA).

Mourão: Bolsonaro 
foi mal interpretado 
em fala sobre Forças 
Armadas

O vice-presidente da Re-

Rejeitados na UE
O número de cidadãos brasileiros 

impedidos de entrar legalmente na 
União Europeia aumentou 61,5% 
em 2018, de acordo com dados da 
Frontex, a agência do bloco para 
controle de fronteiras. Segundo 
Bruxelas, 4.984 brasileiros foram 
barrados na UE no ano passado, 
contra 3.086 em 2017. Esse número 
coloca o Brasil em sétimo lugar na 
lista de mais cidadãos impedidos 
de ingressar na União Europeia.

As autoridades dos Estados 
Unidos acabam de aprovar 
o lançamento de um antide-
pressivo que está sendo apre-
sentado como uma “grande 
mudança” no combate contra 
a doença. Feita à base da 
esketamina, que é usada como 
um anestésico em animais e 
humanos, o medicamento foi 
batizado de Spravato e foi 
desenvolvido pela empresa 
Johnson & Johnson. 

O antidepressivo será comer-
cializado em forma de spray 
nasal. A novidade é tratada 
como uma solução em grande 
potencial para combater a de-
pressão. O medicamento será 
uma alternativa para os pacien-
tes que resistem atualmente 
aos remédios disponíveis. No 
entanto, mesmo após anos 
de testes para conseguir ser 
aprovado, o uso do remédio 
será estritamente controlado. 

Além disso, o tratamento será 
administrado em um centro de 
saúde para o paciente ser acom-

O antidepressivo será 

comercializado em forma de 

spray nasal.

Eleitor faltoso já pode 
regularizar situação 

O prazo para quem não 
votou nem justifi cou a falta 
em pelo menos três votações 
seguidas regularizar sua situa-
ção começou ontem (7). Para 
isso, é preciso pagar as multas 
referentes às ausências, bem 
como comparecer a um Car-
tório Eleitoral para apresentar, 
além do título, um documento 
com foto e um comprovante de 
residência.

Para somar as três faltas, são 
contados também os turnos de 
votação. Também são contadas 
as eleições suplementares, con-
vocadas quando o pleito ofi cial 
é anulado devido a irregulari-
dades. Segundo informações 
do TSE, mais de 2,6 milhões 
de pessoas podem ter o título 
cancelado caso não resolvam a 
situação (ABr).

O Ministério Público Federal 
(MPF) divulgou ontem (7) uma 
nota técnica em que defende 
o retorno das demarcações de 
terras indígenas para o Ministé-
rio da Justiça, após a atribuição 
ter sido transferida por meio 
de medida provisória para o 
Ministério da Agricultura, em 
janeiro. No documento endere-
çado ao Congresso, à PGR e aos 
ministros de Estado, o titular de 
assuntos indígenas no MPF, o 
subprocurador-geral da Repú-
blica, Antônio Carlos Bigonha, 
afi rma que a transferência das 
demarcações é juridicamente 
inviável, por colidir com o 
tratamento especial dado aos 
indígenas pela Constituição.

O MPF também se posicionou 
contrário à transferência da 
Funai do Ministério da Justiça 
para o Ministério da Mulher, por 
ver confl ito entre as atribuições 
da pasta e os interesses peculia-

A transferência é ‘juridicamente inviável’, por colidir com o 

tratamento especial dado aos indígenas pela Constituição.
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O carnaval de rua de São Paulo 
continua neste fi m de semana 
com o desfi le de 136 blocos. Os 
cantores Cláudia Leitte, Bell 
Marques, Preta Gil, Daniela 
Mercury e Lexa estão entre 
as principais atrações que se 
apresentam neste sábado (9) e 
domingo (10). A folia faz parte 
da programação ofi cial da pre-
feitura. No sábado, a partir das 
15h, Claudia Leitte se apresenta 
na Av. Marquês de São Vicente, 
na Barra Funda, com o Bloco 
Largadinho. É a segunda vez 
que a cantora traz o carnaval 
baiano para a capital paulista 
com muitos sucessos do axé. 

Na Vila Mariana, o baiano 
Bell Marques se apresenta, às 
13h, na região do Parque do 
Ibirapuera com o bloco Bell na 
Rua. Na região de Pinheiros, a 
atração é o bloco Vou de Táxi 
– Amor de Carnaval desfi lará 
na Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, às 14h. São esperadas 
até 100 mil pessoas na avenida, 
segundo estimativa da orga-
nização. Os blocos do Sebah 
Vieira e Navio Pirata desfi lam, 

às 13h, na Av. Tiradentes.
O Bloco da Preta, da cantora 

Preta Gil, estreia no carnaval 
paulistano neste domingo, às 
13h, na Av. Pedro Álvares Ca-
bral, na região do Ibirapuera. 
Outra estreante em São Paulo 
é a funqueira Lexa. O bloco 
Lexa Sapequinha faz referência 
à música lançada pela cantora 
no ano passado. O desfi la será 
na Av. Tiradentes, às 14h.

A baiana Daniela Mercury 
encerra a programação do 
carnaval paulistano. O bloco 
Pipoca da Rainha descerá a 
Rua da Consolação com os 
sucessos de Daniela O Canto 
da Cidade, Rapunzel e “wing da 
Cor. O desfi le começa às 14h. A 
festa carnavalesca nas ruas da 
capital paulista, que começou 
no fi m de semana, de 23 e 24 
de fevereiro e termina amanhã 
(9) e domingo (10), deve atrair 
5 milhões de pessoas, em 514 
desfi les, conforme estimativa 
da prefeitura. Foram disponi-
bilizados R$ 16,1 milhões para 
fi nanciamento da festa por meio 
de patrocinadores (ABr).

Foram disponibilizados R$ 16,1 milhões para fi nanciamento da 

festa por meio de patrocinadores.

Rovena Rosa/ABr

M
ar

co
s 

C
or

rê
a/

PR

Adélio sofre de 
‘doença mental’

Um laudo encomendado pela 
Justiça Federal constatou que 
Adélio Bispo de Oliveira, autor 
do atentado que quase matou 
o presidente Jair Bolsonaro, 
sofre de uma doença mental. O 
relatório afi rma que Adélio não 
pode ser punido criminalmente 
pela tentativa de homicídio. 

Ele é réu por “atentado pesso-
al por inconformismo político” e 
cumpre prisão provisória desde 
o dia do ataque, 6 de setembro 
de 2018. Se condenado, Adélio 
pode pegar de três a 10 anos de 
cadeia. De acordo com o laudo, 
no entanto, o agressor sofre de 
“transtorno delirante perma-
nente paranoide” e é inimputá-
vel. Caso a inimputabilidade seja 
comprovada, Adélio pode ser 
levado para um manicômio por 
tempo indeterminado (ANSA).

A medida provisória a ser 
enviada ao Congresso para 
regulamentar a educação 
domiciliar no país vai defi nir 
ações de acompanhamento e 
fi scalização dessa modalidade 
de ensino. A ministra da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, dis-
se que as famílias que optarem 
pelo ensino domiciliar serão 
cadastradas, e as crianças vão 
passar por avaliações perió-
dicas. A intenção é que esses 
estudantes também possam 
ser inseridos em atividades 
culturais e esportivas, mesmo 
não frequentando a escola.

“Não vai ser uma coisa solta. 
As famílias que estão optando 
pelo ensino domiciliar serão 
cadastradas, a escola vai saber, 
o Ministério da Educação vai sa-
ber, o Ministério da Família vai 
saber. Vamos ter a fi scalização, 
o controle, as crianças serão 
visitadas e elas passarão por 
avaliações”, afi rmou Damares. 
Um grupo de trabalho ainda 

Ministra da Mulher, da 

Família e dos Direitos 

Humanos, Damares Alves.
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MPF defende volta de demarcações de 
terras indígenas para o Ministério da Justiça

marcação de terras, o governo 
deveria ter consultado os povos 
indígenas previamente, confor-
me previsto por princípios da 
Constituição e pela Convenção 
sobre Povos Indígenas e Tribais 
da OIT, ratifi cada pelo Brasil.

“Diante disso, será nula toda 
medida administrativa ou legis-
lativa que afete diretamente os 
povos indígenas e não tenha sido 
submetida à sua consulta prévia, 
livre e informada”, escreveu o 
subprocurador Antônio Carlos 
Bigonha. Ele citou o julgamento 
sobre a demarcação da terra 
indígena Raposa Serra do Sol, 
em que o STF afi rmou a neces-
sidade de consulta prévia aos 
povos originários, conforme 
previsto pela convenção da OIT. 
Outro argumento é o de que há 
confl ito de interesses entre a 
política agrícola desenvolvida 
pelo Ministério da Agricultura e a 
gestão territorial indígena (ABr).

res dos indígenas. Para o MPF, 
o MJ é “um campo neutro” em 
relação aos interesses defen-
didos e promovidos por outras 
pastas, sendo “assim historica-
mente vocacionado à mediação 
dos confl itos decorrentes da 
implementação do estatuto 

constitucional indígena”.
A nota técnica servirá de 

base para a manifestação a ser 
enviada pela procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, ao 
STF. Um dos principais argu-
mentos do MPF é de que para 
fazer as modifi cações na de-

Mais 136 blocos desfi lam 
neste fi m de semana em SP

EUA aprovam spray nasal 
no combate a depressão

panhado por um profi ssional. 
O principal composto do me-
dicamento, a esketamina, está 
relacionada com a ketamina, 
que é conhecida pelo grande 
público por ser utilizada como 
uma droga por jovens em fes-
tas, em função de seus efeitos 
alucinógenos.

De acordo com a OMS, mais 
de 300 milhões de pessoas 
sofrem com a depressão. Nos 
casos mais graves, a doença 
pode levar ao suicídio (ANSA).

Ensino domiciliar: crianças 
farão avaliações periódicas

discute o modelo das avaliações 
que serão aplicadas.

O ensino domiciliar é uma 
demanda de muitas famílias 
brasileiras, e a adesão a esse 
modelo deve crescer uma 
vez que for regulamentado. 
A proposta a ser envidada ao 
Legislativo foi construída pela 
pasta da Mulher, e pelo MEC. 
A regulamentação do ensino 
domiciliar está entre as prio-
ridades do ministério para os 
100 primeiros dias do governo 
do presidente Jair Bolsonaro.

Outra prioridade da pasta, a 
prevenção à automutilação e ao 
suicídio, será alvo de uma cam-
panha nacional envolvendo as 
famílias, escolas, mídia e redes 
sociais para dar orientações de 
como lidar com essas situações. 
Segundo a ministra, o Facebook 
foi convidado a integrar o grupo 
de trabalho sobre o tema (ABr).
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O astrólogo é mesmo 

poderoso. Graças as suas 

previsões e conselhos, 

fi nalmente o grupo 

chegou ao poder. 

Ninguém fazia nada sem 
consultá-lo, ainda que, 
muitas vezes estivesse 

distante dos acontecimentos 
políticos do país. Os que o 
ouviam eram mais do que 
consultores de alguém capaz 
de apontar os caminhos mais 
curtos para monopolizar o 
poder. Eram seus discípulos e 
acreditavam nele cegamente. 
Várias vitórias rumo ao poder 
foram atestadas por aqueles 
que o seguiam e isso reforçava 
ainda mais sua infl uência para 
quando chegasse o grande 
embate de se apropriar do 
poder central. 

Os seus opositores bem que 
se esforçaram para denunciar 
suas  manobras macabras e 
não faltaram adjetivos para 
qualifi car sua personalidade e 
atitudes. Mas era muito pouco 
para os que o seguiam como um 
deus, uma abençoado do céu, 
um ser capaz de ler nas estre-
las e outras manifestações da 
natureza quais os caminhos 
melhores e mais curtos em 
direção à conquista do poder 
e a monopolização do Estado.

O maior ensinamento do 
astrólogo é que os bons tempos 
voltariam. A Idade de Ouro 
perdida no passado, seria 
restaurada graças aos seus 
ensinamentos e orações. O 
grupo de crentes se uniam a 
cada uma de suas indicações 
e se tornavam cada vez mais  
fortes com críticas aos rumos 
que o país estava tomando e o 
abandono das tradições que ja-
mais poderiam ser esquecidas. 

Para tanto era preciso reu-
nir os conservadores de toda 
ordem, os refratários às novi-
dades pagãs do novo século 
e por um freio naqueles que 
insistiam em jogar na lama os 
símbolos nacionais. Bandeira, 
brasão e selo eram para serem 
adorados como a personifi ca-
ção da pátria e dos valores in-
violáveis da nação. As famílias 
precisavam ser preservadas, 
não importa a que classe social 

pertenciam. 
A política externa deveria 

estar voltada a alianças com 
nações que tinham os mes-
mos ideais. Todas as outras 
deveriam ser rechaçada uma 
vez que podiam interferir no 
rumo correto do mundo e da 
humanidade. Deveriam ser 
satanizadas e, se possível, 
esmagadas na primeira opor-
tunidade de união entre os que 
estavam ao lado do Bem para 
a luta titânica contra o Mal. 

Zoroastro já previra, há uns 
5 séculos antes de Cristo, que 
um dia essa batalha se daria 
e se os homens se aliassem 
ao lado de Bem certamente 
ele derrotaria a sua antítese. 
A doutrina do astrólogo não 
tinha fronteiras, juntava todos 
os ensinamentos que podiam 
ser úteis para consolidar a 
crença dos seus seguidores 
em sua crença.

Havia os que avaliavam 
como um risco para o país 
uma infl uência tão decisiva 
de alguém que não vivia o 
dia a dia das pessoas e como 
o Estado poderia sobreviver 
diante das rápidas transforma-
ções trazidas pelo novo século. 
Ainda assim, não tinham força 
sufi ciente para afastá-lo do 
centro do poder político da 
nação. Ideologicamente era 
um ativista da direita radical 
e liderava grupos políticos 
infl uentes. 

Estava perigosamente próxi-
mo da presidente. Era conhe-
cido por seus livros Astrologia 
Esotérica, o Sábio Hindu e 
Alpha e Omega. ‘El Brujo’, 
como era conhecido reservou 
para si mesmo um ministério. 
Sua infl uência maior se deu no 
governo de Isabel Perón. Foi 
o idealizador da AAA, Aliança 
Anticomunista Argentina, que 
praticou atentados e assassi-
natos seletivos para combater 
os grupos de esquerdas muito 
fortes no país. 

Não foi o único que usou e 
abusou de crenças esotéricas 
para influenciar governos. 
Outros personagens se mis-
turaram com a política como 
Rasputin, na Rússia czarista, e 
Choi Soon-sil, na Coreia do Sul.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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News@TI
HERE e Blis fazem parceria 
@A HERE Technologies, líder global em mapeamento e localização, 

e a Blis, pioneira mundial em tecnologia avançada de dados de 
localização, anunciaram uma parceria que aumentará a capacidade da 
Blis de fornecer pontos de interesse mais precisos e escaláveis em suas 
ferramentas de segmentação por locais. O HERE Places, banco de dados 
global da empresa, aprimorará o robusto armazenamento POI da Blis, 
que mapeia dados verifi cados de GPS de todo o mundo real. Com acesso 
a mais de 1 bilhão de POIs exclusivos em mais de 70 mercados, o banco 
de dados Blis POI é segmentado por categorias de localização e públicos 
para ajudar as maiores marcas do mundo a identifi car e segmentar com 
precisão e efi ciência locais de interesse para planejamento e compra de 
mídia. Continuamente a HERE atualiza seus dados usando milhares de 
diferentes fontes, inclusive de parceiros de mídias sociais, e aplicando 
o machine learning para identifi car locais verdadeiros e remover infor-
mações irrelevantes ou duplicadas. Hoje, o HERE Places tem mais de 
140 milhões de POIs exclusivos em 200 países (http://360.here.com).

Inscrições para programa de aceleração e 
inovação aberta com startups da FIEMG

@As inscrições para a segunda rodada do programa de aceleração e 
inovação aberta com startups da Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais – o FIEMG Lab 4.0 – estão abertas gratuitamente até o 
dia 15 de março para empresas de base tecnológica de qualquer canto do 
Brasil e do mundo. Nessa nova jornada, grandes indústrias estabeleceram 
o programa como uma de suas plataformas ofi ciais de inovação aberta 
com startups e irão patrocinar e participar ativamente do programa com 
a disponibilização de know-how, informações estratégicas, estrutura 
para testes industriais e recursos fi nanceiros. As chamadas indústrias 
madrinhas são a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, a 
GERDAU e a RHI Magnesita (http://www.fi emglab.com.br).

Walter Sanches (*)

Um estudo recente do Gartner estimou 
também que 181 bilhões de dólares serão 
investidos na migração de sistemas para 

cloud até 2020. Ou seja, com a transformação 
digital, cada vez mais presente e necessária, a 
jornada para nuvem é uma trajetória natural e, 
por isso, veremos muitas companhias realizando 
este movimento.

Entretanto, muitas corporações até o momento 
não levaram sua estrutura de TI para esse ambien-
te. Segundo a IBM, 80% dos dados, informações e 
sistemas das empresas ainda não migraram para 
a nova realidade. Em 2019,  haverá um boom de 
serviços e soluções em nuvem, dentro de modelos 
como Saas (Software as a Service), Paas (Plaftorm 
as a Service) e Iaas (Infrastructure as a Service), 
todos apontando para um caminho sem volta.

Parte dessa estatística, ou seja, o percentual 
das empresas que ainda não começaram a jor-
nada para a nuvem, pode estar relacionado à 
preocupação em relação a um cenário técnico 
turbulento, com muitas adaptações a serem 
realizadas, além de treinamentos. Muitas organi-
zações e responsáveis pelas áreas de TI podem 
ainda estar em dúvida quanto a essa mudança, 
se ela vale a pena diante de uma perspectiva 
muito trabalhosa. Por estas razões, gostaria de 
compartilhar a minha experiência dentro da 
Termomecanica que, para quem não está fami-
liarizado, é uma das maiores indústrias privadas 

brasileiras, líder no setor de transformação 
de Cobre e suas ligas e, mais recentemente, 
também fabricante de produtos em Alumínio.

Depois de quatro meses de termos concluído o 
processo de migração do nosso ambiente de TI, 
posso garantir: o sucesso foi confi rmado. Conse-
guimos migrar 70% da nossa infraestrutura para 
a nuvem (o restante foi virtualizado), sem passar 
por transtornos como de latência e de desempe-
nho. Por muito tempo, nossos sistemas estavam 
instalados em um ambiente particular, do qual 
tínhamos total controle. Sabíamos onde estava 
e o que estava sendo feito em cada um deles. Na 
nuvem, a administração do ambiente passa a ser 
compartilhada: a equipe interna, com foco nas 
demandas de negócio, e a equipe do provedor de 
olhos nas questões técnicas e com preocupação 
em garantir tudo que diz respeito à disponibilidade.

Ao todo, foi um ano de trabalho desde o iní-
cio dessa jornada para nuvem.  Executamos o 
projeto fase a fase, passando pelo planejamento, 
em seguida por todas as etapas de desenvolvi-
mento, até entrarmos em produção. O processo 
consumiu cerca de duas mil horas de trabalho 
de funcionários das áreas de TI e de negócios, 
mas o esforço valeu a pena.

Hoje, já podemos considerar três ótimas van-
tagens de embarcar nessa jornada para a nuvem: 
fl exibilidade, podendo expandir o ambiente 
onde estamos e adequar a estrutura conforme 
a demanda; disponibilidade, que permite aces-
sar recursos exclusivos de redundância, além 

de compartilhá-los no ambiente SAP por mais 
tempo; e a tão buscada redução de custos, já 
que, quanto maior é a oferta de computação 
e armazenamento na nuvem, mais barato fi ca 
a migração. Em nosso caso, obtivemos uma 
economia de 35% com sistemas.

A jornada para nuvem dá trabalho e não é sim-
ples, por isso é preciso ter muito planejamento, 
além de engajamento das equipes e dos usuários. 
Outro aspecto que foi – e continua sendo – essen-
cial para o bom funcionamento da migração foi o 
amparo técnico dos fornecedores, que ajudou a 
conduzir a mudança de forma natural e certeira. 

Como este foi um projeto que envolveu muitas 
pessoas dentro da empresa, foi imprescindível 
tratá-lo com transparência. Durante o percurso, 
toda a empresa foi sendo informada sobre os 
procedimentos e cada passo que dávamos rumo 
à conclusão. E, já que houve um alinhamento 
em tempo real, não foi preciso nenhum tipo de 
treinamento aos funcionários em relação a isso.

Está claro para mim que, independentemente 
da área ou tamanho da empresa, a tendência 
é que elas adotem cada vez mais os ambien-
tes em cloud. Não é um trabalho fácil e nem 
rápido, mas também não é impossível como 
muitas pessoas podem achar. Os benefícios e 
vantagens da jornada para nuvem são muitos 
e, pode confi ar, realmente dá certo. 

(*) É CIO da Termomecanica, líder no setor de 
transformação de Cobre e suas ligas,

em produtos semielaborados e acabados.

Iniciar a jornada para a nuvem realmente funciona
No fi nal do ano de 2018, quase metade dos gastos das empresas com TI foram baseados em nuvem e a previsão 
é de que, até 2020, 60% de toda a infraestrutura migre para esse modelo, além de 70% de todos os gastos com 
software, tecnologia e serviços, segundo o IDC

A Organização das Nações Unidas (ONU) está 
fazendo um alerta para a necessidade urgente 
de ajuda humanitária na Coreia do Norte. A ONU 
diz que US$ 120 milhões são necessários para 
salvar a vida de milhões de pessoas.

Segundo recente relatório, 11 milhões de norte-
-coreanos não têm acesso à alimentação saudável, 
água limpa e a outros serviços básicos. O porta-voz 
da Secretaria-Geral, Stephane Dujarric, lembrou 
que muitas crianças estão desnutridas e podem 
morrer de doenças que têm tratamento.

Dujarric ressaltou que o plano de ajuda huma-

nitária do ano passado só recebeu cerca de um 
quarto dos recursos necessários. Ele afi rmou 
que a situação da Coreia do Norte é desafi adora, 
e que é importante que a ajuda humanitária 
seja desvinculada da dinâmica política.

O relatório diz que a Coreia do Norte foi atin-
gida duramente por desastres naturais e sofre 
com a falta de terra cultivável. Os autores do 
documento ressaltam que as sanções da ONU 
contra os programas de armas de Pyongyang 
não deveriam afetar o trabalho humanitário, 
mas o fazem (ABr).

Para a ONU, é importante que a ajuda humanitária seja desvinculada da dinâmica política.

Orçada em U$  70 milhões, as obras da segunda ponte entre 

Brasil e Paraguai e a ligação com a Perimetral Leste em Foz do 

Iguaçu, deverão ser custeadas pela Itaipu Binacional.

De acordo com o Mi-
nistério das Relações 
Exteriores, esse será 

um dos assuntos tratados du-
rante a visita do presidente do 
Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
no próximo dia 12. Cada país 
deverá ser responsável pela 
construção de uma das pontes. 
A previsão é que a brasileira seja 
iniciada ainda este ano, e deverá 
ser concluída em três anos. 

Uma das pontes ligará a cida-
de paranaense de Foz do Iguaçu 
a Puerto Presidente Franco, no 
Paraguai. Essa fi cará a cargo 
do Brasil e deverá servir para 
desafogar o intenso fl uxo na 
Ponte da Amizade, que liga Foz 
do Iguaçu a Ciudad del Este. 
A outra, que fi cará a cargo do 
Paraguai, irá ligar a cidade de 
Porto Murtinho, no Mato Grosso 
do Sul, a Carmelo Peralta. O 
objetivo é facilitar o acesso ao 
Oceano Pacífi co. A previsão é 

Aberto o prazo para 
envio da declaração 
do IRPF

Até as 11h de ontem (7), a Receita 
Federal já havia recebido 254.903 
declarações de Imposto de Renda. 
O prazo para envio da declaração 
começou ontem e vai até o dia 30 de 
abril. A expectativa é receber 30,5 
milhões de declarações, que podem 
ser feitas de três formas: pelo com-
putador, por celular ou tablet ou por 
meio do e-CAC. Pelo computador, 
será utilizado o Programa Gerador 
da Declaração - PGD IRPF2019, 
disponível no site da Receita.

Também é possível fazer a de-
claração com o uso de dispositivos 
móveis, como tablets e smartphones, 
por meio do aplicativo “Meu Imposto 
de Renda”. O serviço também está 
disponível no e-CAC no site da Re-
ceita, com o uso de certifi cado digital, 
e pode ser feito pelo contribuinte ou 
seu representante com procuração.

O contribuinte que tiver apre-
sentado a declaração referente ao 
exercício de 2018, ano-calendário 
2017, poderá acessar a Declaração 
Pré-Preenchida no e-CAC, por meio 
de certifi cado digital. Para isso, é 
preciso que no momento da impor-
tação do arquivo, a fonte pagadora 
ou pessoas jurídicas tenham enviado 
para a Receita informações relativas 
ao contribuinte referentes ao exercí-
cio de 2019, ano-calendário de 2018. 

Segundo a Receita, o contribuinte 
que fez doações, inclusive em favor 
de partidos políticos e candidatos 
a cargos eletivos, também poderá 
utilizar, além do Programa Gerador 
da Declaração IRPF2019, o serviço 
“Meu Imposto de Renda”.

KCNA/Reuters
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Brasil e Paraguai vão retomar 
discussão sobre construção de pontes
Brasil e Paraguai darão continuidade à discussão da construção de duas pontes ligando os dois países

cessária alteração no acordo, 
para que cada país arque com 
as despesas da construção de 
uma das pontes. Pelo acordo 
fi rmado atualmente, o valor 
seria dividido. Além da cons-
trução das pontes, o presidente 
Jair Bolsonaro e Abdo Benítez 
deverão tratar também da segu-
rança na fronteira, do combate 
ao tráfi co e do comércio entre 
os países e da região. 

Questões internas do Mer-
cosul - grupo que reúne Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Argentina 
- e negociações do grupo com 
outros países, além da situação 
da Venezuela também deverão 
entrar na pauta dos presiden-
tes. Em janeiro, o Paraguai 
anunciou o rompimento das 
relações diplomáticas com a 
Venezuela. A decisão foi toma-
da após a posse do presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro 
(ABr).

que cada uma custará cerca de 
US$ 70 milhões. 

No ano passado, esse foi 
assunto tratado também pelo 

ex-presidente Michel Temer. 
Segundo o Itamaraty é preciso 
avançar em questões técnicas. 
Do lado do Paraguai, será ne-

ONU pede ajuda humanitária 
para Coreia do Norte
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Ter a visão de todos os 

fl uxos de pagamento 

é fundamental para 

qualquer empresa 

entender como gerar 

mais receitas e se 

aproximar do seu 

público

A difi culdade, porém, pas-
sa em como construir 
uma infraestrutura que 

propicie uma visão completa 
de toda a operação. A evo-
lução dos meios fi nanceiros 
em conjunto com o desenvol-
vimento da tecnologia dá a 
possibilidade de as próprias 
companhias internalizarem 
soluções próprias de pagamen-
tos. A questão é o entrave que 
as empresas encontram à sua 
disposição. 

Muitas delas vão achar no 
mercado tecnologias que 
possuem baixo custo-benefício 
em termos de investimentos, 
com sistemas obsoletos para 
customizações e escalabilidade 
ou com alta complexidade de 
implantação. Seja no creden-
ciamento de pagamento ou na 
subadquirência, as difi culda-
des são vastas.

O cenário começa a mudar a 
partir de uma reformulação de 
modelo de negócio e na forma 
que as empresas demandam 
por esses recursos. Boa parte 
dessas necessidades já são 
entendidas pelo mercado - 
sobretudo pelas fi ntechs. As 
novas empresas de tecnologia 
conseguem levar uma solução 
que atenda todas as etapas, 
tanto na criação como tam-
bém no gerenciamento, na 
maleabilidade e no custo. Para 
entender melhor como isso 
se aplica, listo abaixo quatro 
benefícios que muitos ainda 
não conhecem sobre meios de 
pagamento. 
 • Customização - Calca-

nhar de Aquiles das em-
presas, sobretudo aquelas 
que possuem uma grande 
cadeia de distribuição 
ou uma força de vendas 
embutida, a customização 
de uma solução de paga-
mento própria permite 
compreender as principais 
difi culdades e, por meio da 
padronização, solucionar 
gargalos em transações 
financeiras. Com uma 
infraestrutura específi ca 
de pagamentos, as compa-
nhias se tornam seus pró-
prios meios de pagamento 
no mundo físico, com suas 

particularidades e necessi-
dades específi cas. 

 • Escalabilidade - A par-
tir do mapeamento e da 
customização, cria-se um 
cenário no qual o ganho 
de escala se torna muito 
mais favorável, uma vez 
que todas as dinâmicas 
de infraestrutura foram 
definidas. As empresas 
conseguem transferir para 
toda sua cadeia de distri-
buição a solução de paga-
mento, como uma máquina 
de cartão atrelada a uma 
carteira digital. Com isso 
a força de vendas já se 
integra automaticamente 
à tecnologia criada pela 
empresa a qual é ligada. 

 • Experiência do consu-

midor - A infraestrutura 
própria de pagamento 
permite às empresas ter a 
real compreensão do seu 
maior ativo: o seu consu-
midor. Entender a forma 
como o público consome 
o produto a partir do seu 
comportamento de com-
pra é fundamental para 
criar estratégias que resul-
tem numa melhor jornada 
para ele e para a própria 
empresa. Além disso, criar 
novas formas na oferta 
de pagamentos signifi ca 
ampliar o leque na busca 
por diferentes fontes de 
receita. A comodidade do 
seu consumidor também 
passa pela forma como o 
pagamento é feito. 

 • Criação de novos mer-

cados - A vantagem da 
customização dentro de 
determinados nichos de 
atuação é a possibilidade 
de novos produtos e servi-
ços. A disponibilidade em 
oferecer os chamados ser-
viços de valor adicionado 
para a rede de distribuição 
permite adicionar valor 
entendendo a realidade de 
um setor e customizando o 
pagamento para o mesmo. 

Com isso, diminui-se o atri-
to na jornada de compra. As 
possibilidades são de oferecer 
crédito de maneira mais segu-
ra e mais barata, com prazos 
diferentes de pagamentos e 
recebimentos, taxas mais aces-
síveis, além de diversas condi-
ções que fogem do arroz com 
feijão oferecido pelos meios de 
pagamentos tradicionais. 

(*) - É CEO e fundador da Hash, fi ntech 
especializada em infraestrutura de 

pagamentos (www.hash.com.br).

João Miranda (*)

A - Olimpíada de História 
Alunos e professores das escolas estaduais de São Paulo já podem se 
inscrever para a 11ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, 
organizada pelo Departamento de História da Unicamp. A competição é 
voltada para professores de História e alunos dos ensinos Fundamental 
(8º e 9º anos) e Médio de escolas públicas e particulares. Para participar 
é necessário possuir equipe composta por três estudantes e um professor 
orientador. Os alunos devem pertencer à mesma escola, mesmo que em 
salas, séries/anos diferentes. O professor orientador deve pertencer ao 
corpo docente da escola e pode orientar mais de uma equipe, mas um 
aluno não pode participar de mais de uma equipe. Saiba mais em (www.
olimpiadadehistoria.com.br).

B - Aprendizado Livre  
O Sesc São Paulo realiza, entre os próximos dias 15 e 24, o FestA! – 
Festival de Aprender em todas as unidades da capital, interior e litoral. 
A programação, que propõe uma celebração do fazer criativo e da expe-
rimentação, é composta por ofi cinas, ateliês para a família, bate-papos, 
feiras, vivências e demonstrações artísticas gratuitas e acessíveis a todos 
os públicos. São mais de 500 atividades gratuitas que, em conjunto, 
reafi rmam a atuação da instituição na oferta de ações que prezam pelo  
aprendizado livre e não formal, com enfoque na convivência, no prota-
gonismo, na autonomia e na refl exão criativa e crítica. Mais informações 
em: (sescsp.org.br/festa).

C - Estudantes Promissores
As inscrições para o processo seletivo do Programa de Líderes da 
Fundação Estudar está em sua reta fi nal. Jovens entre 16 e 34 anos, 
dos ensinos público e privado, têm até o próximo dia 1º para preencher 
a fi cha de inscrição em (https://bit.ly/2Fi5mUX). O programa objetiva 
despertar o potencial de estudantes promissores e com projetos de 
mudar o país. Entre os nomes que já passaram pelo intercâmbio da 
organização criada por Jorge Paulo Lemann, estão políticos recém-
-empossados no Congresso. Os futuros líderes terão acesso a mentoria, 
networking com grandes líderes e participação garantida em programas 
de desenvolvimento pessoal e profi ssional oferecidos pela instituição. 
Mais informaçõe: (www.estudar.org.br).

D - Biblioteca Escolar 
Na próxima terça-feira (12), Dia do Bibliotecário, o Conselho Regional de 
Biblioteconomia 8ª região realiza, a partir das 18h45, no Sesc 24 de Maio, 
a palestra “O Bibliotecário na era da informação de dados”, do Prof. Dr. 
Adilson Luiz Pinto, professor da UFSC. Com direito a um pocket show 
com o ator e poeta Gero Camilo. O tema da premiação (Biblioteca Escolar 
para Todos) destaca o papel da biblioteca escolar como instituição edu-
cadora com impacto na formação global do indivíduo. Além de benefi ciar 
a profi ssão, o prêmio objetiva valorizar os profi ssionais de destaque no 
mercado. A inscrição é gratuita pelo e-mail (crb8@crb8.org.br).

E - Recrutamento de Refugiadas
No próximo dia 19, das 14h30 às 17h30, no We Work (Av.Paulista, 2537 
- 8º andar), acontece o ‘3º Laboratório de Recrutamento e Seleção de 
Refugiadas’. O evento tem como proposta auxiliar mulheres em situa-
ção de refúgio a recomeçarem suas vidas no Brasil, por meio de uma 
oportunidade de trabalho. O Laboratório apresentará uma programação 
voltada à capacitação para o mercado de trabalho e contará com dinâmicas 
em grupo e sessões para sanar dúvidas. A iniciativa é encabeçada pelo 
Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, pela EMDOC, 
consultoria jurídica especializada em mobilidade global, e pelo Acnur e 
ONU Mulheres. Outras informações: (www.emdoc.com). 

F - Vendas Digitais
A ADVB está com inscrições abertas para o curso “Técnicas de Vendas 
Digitais”, realizado em parceria com a ESPM. O curso acontece no campus 
ESPM Tech em São Paulo, no sábado (30), das 8h30 às 17h30. Ministrado 
pelo professor e publicitário Ricardo Alves, o curso aborda as redes sociais 
que melhor se adaptam ao negócio/empresa; o relacionamento com o 
consumidor; processos e ciclos de venda; posicionamento da empresa/
marca nos canais digitais; estratégia online integrada e experiência digital 
marcante direcionada aos clientes. Outras informações no link: (https://
www.espm.br/educacao_continuada/tecnicas-de-vendas-digitais/).

G - Ciclo de Aceleração 
A Sevna, aceleradora de startups, está com inscrições abertas para o 

seu 7º ciclo de aceleração, na busca por empresas em estágio inicial e 
que precisam de ajuda para dar os primeiros passos (early stage), e 
empresas em estágio de crescimento (growth) e que desejam ampliar 
sua participação de mercado. As inscrições são gratuitas e vão até dia 14 
de abril em: (http://www.sevna.com.br/startups). O objetivo é oferecer 
desenvolvimento ágil de negócios inovadores, utilizando uma estrutura 
metodológica. Podem participar empresas que tenha tecnologia em seu 
negócio, seja ela como base ou como fi m. A participação pode render 
até R$ 180 mil em investimentos diretos na nova empresa.

H - Segmento Leiloeiro 
Modalidade cada vez mais efi ciente, simples e segura para a compra e 
venda de imóveis, os leilões continuam ampliando sua participação neste 
tipo de negociação. A Zukerman, referência no segmento, registrou um 
novo aumento no número de propriedades leiloadas em sua plataforma 
em 2018. No total, a empresa leiloou 11.700 imóveis ao longo do último 
ano, um crescimento de 50% em relação a 2017. É o segundo ano conse-
cutivo que a empresa obteve um aumento signifi cativo na quantidade de 
bens leiloados em sua plataforma. Com mais de 30 anos no mercado, a 
Zukerman Leilões é especializada na realização de leilões de imóveis de 
origem judicial e extrajudicial. Mais informações: (www.zukerman.com.br).

I - Doce Novidade
Na próxima sexta-feira (15), o Bourbon Shopping vai ganhar uma uni-
dade da Premium Chocolates. A marca oferece chocolates requintados 
elaborados com matérias-primas genuínas. A maior parte da linha, que 
abriga mais de 300 produtos, é confeccionada com chocolate belga das 
marca Callebaut e o francês da Cacao Barry. Cerca de 80% da produção 
utiliza matéria-prima importada (chocolate e recheios). A loja modelo 
da Premium Chocolates localiza-se na Mooca. Além da boutique, fun-
ciona também a fábrica que chega a produzir cerca de cinco toneladas 
por mês normalmente. Há também uma linha diminuta elaborada com 
chocolate nacional, produzida pelo parceiro Barry Callebaut. Saiba mais 
em: (www.premiumchocolates.com.br).

J - 60  Anos da Barbie
A boneca mais famosa do mundo completa 60 anos neste sábado (9). 
Criada por Ruth Handler em 1959, Barbie chega a 58 milhões de bo-
necas vendidas anualmente em 150 países e continua propagando seu 
propósito de inspirar o potencial ilimitado de cada garota e ser a boneca 
mais diversifi cada do mercado. Para celebrar a data, a marca apresenta 
a maior Coleção de bonecas de Mulheres Inspiradoras homenageando as 
que mostram às garotas que elas podem ser tudo que quiserem. Maya 
Gabeira - a maior surfi sta de ondas gigantes do Brasil, que entrou para 
o Guinness Book em 2018 após surfar uma onda de 20,7 metros – será 
a primeira brasileira a receber a homenagem.

A - Olimpíada de História 
Alunos e professores das escolas estaduais de São Paulo já podem se 

D - Biblioteca Escolar 
Na próxima terça-feira (12), Dia do Bibliotecário, o Conselho Regional de 

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 
1 (IPC-C1), que calcula 
a variação dos valores 
cobrados pela cesta de 
compras de famílias 
com renda até 2,5 
salários mínimos, 
registrou infl ação de 
0,49% em fevereiro, 
abaixo do 0,61% de 
janeiro

Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas, o indicador 
acumula taxas de 1,1% 

no ano e 4,81% nos últimos 12 
meses.

Apesar da queda em relação 
a fevereiro, o IPC-C1 teve taxa 
mais alta do que a registrada 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor – Brasil (IPC-BR), que 
calcula a infl ação para todas 
as faixas de renda e que, em 
fevereiro, registrou índices de 
0,35% no mês e de 4,38% no 
acumulado de 12 meses.

O indicador acumula taxa de 4,81% nos últimos 12 meses.

O défi cit comercial de bens 
dos Estados Unidos (EUA) 
com a China registrou recorde 
em 2018, apesar dos esforços 
do presidente Donald Trump 
para reduzi-lo. O Departamen-
to de Comércio americano 
informou, na quarta-feira (6), 
que o défi cit comercial no 
ano passado foi de US$ 878,7 
bilhões, o valor mais alto já 
registrado. Isso representa 
aumento de 10,4% em relação 
ao ano anterior.

O forte consumo gerado por 
grandes reduções de impostos 
foi responsável pelo aumento. 
O défi cit comercial dos EUA 
com a China foi de US$ 419,1 
bilhões, um aumento de 11,6% 
em comparação ao ano ante-
rior e o maior valor já registra-
do. O governo Trump impôs 
altas tarifas sobre importações 
de produtos chineses, em um 

O forte consumo gerado por grandes reduções de impostos foi 

responsável pelo aumento. 

Aumentou a confi ança 
do empresário do 
comércio paulistano

O Índice de Confi ança do Empre-
sário do Comércio no Município de 
São Paulo (ICEC) segue trajetória 
de alta e avança pelo sexto mês 
consecutivo. A elevação foi de 
3%, ao passar de 119,2 pontos 
em janeiro para 122,7 pontos em 
fevereiro. Na comparação com o 
mesmo período do ano passado, o 
índice também apontou crescimen-
to (7,1%). Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o ICEC varia 
de zero (pessimismo total) a 200 
pontos (otimismo total).

Na análise por porte, as empresas 
com até 50 empregados registra-
ram alta de 3% – 118,8 pontos 
em janeiro para 122,4 pontos 
em fevereiro. As empresas com 
mais de 50 empregados também 
apontaram crescimento de 1,7%: 
de 136,1 pontos em janeiro para 
138,4 pontos em fevereiro. 

Dos três quesitos que integram 
o indicador, dois avançaram na 
passagem de janeiro para fevereiro. 
O Índice das Condições Atuais do 
Empresário do Comércio obteve 
sua sexta alta consecutiva (9,4%) 
– de 90,9 pontos em janeiro para 
99,5 pontos em fevereiro. 

Na comparação anual, a elevação 
foi de 6,1%. O Índice de Expecta-
tiva do Empresário do Comércio 
também apontou seis altas conse-
cutivas, 1,7% neste mês, passando 
de 164,6 pontos em janeiro para 
167,4 pontos em fevereiro. Em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, subiu 9,1%. De acordo 
com a assessoria econômica da 
FecomercioSP  os empresários 
permanecem confi antes em rela-
ção ao presente e ao futuro (AI/
FecomercioSP).
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Caiu a infl ação para famílias 
com renda mais baixa

De janeiro para fevereiro, o 
IPC-C1 teve queda nas taxas 
de quatro das oito classes de 
despesa pesquisadas: habita-
ção (de 0,19% em janeiro para 
0,4% em fevereiro), saúde e 

cuidados pessoais (de -0,02% 
para 0,50%), alimentação (de 
0,84% para 0,97%) e vestuário 
(de -0,56% para -0,04%). 

Por outro lado, houve queda 
nas seguintes classes de despe-

sa: transportes (de 1,84% para 
0,22%), educação, leitura e 
recreação (de 2% para -0,24%), 
despesas diversas (de 0,27% 
para 0,08%) e comunicação 
(de 0,01% para -0,05%) (ABr).

Défi cit comercial dos EUA com 
a China registra valor recorde

processo gradual que começou 
em março do ano passado. 

Entretanto, as importações 
continuaram a crescer, enquan-
to as exportações diminuíram, 
afetadas pelas medidas retalia-

tórias da China.
Trump tem pressionado os 

chineses para que eliminem 
todas as tarifas sobre produtos 
agropecuários norte-america-
nos (ABr).

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse ontem (7) que o tráfego de caminhões 
no trecho da BR-163, no sentido do Porto de Miritituba 
(PA), está liberado nos dois sentidos. A BR-163 é uma 
das principais vias de acesso aos portos do chamado 
Arco Norte utilizado para a exportação de soja e milho 
do país. De acordo com o ministro, a fi la de caminhões 
foi completamente zerada, informou o ministro por 
meio de uma rede social. A via estava fechada nos 
últimos dias em razão de fortes chuvas na região. Há 

atualmente dois trechos da rodovia que não estão 
asfaltados: um de 51 km que chega a Miritituba (PA) 
e outro de 58 km que leva a Santarém (PA).

Na quarta-feira (6), o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que 
a BR-163 continuaria bloqueada até hoje (8). De 
acordo com o órgão, as ações de reparo da estrada 
se concentraram em dois pontos críticos: na região 
da Serra da Santinha e na encosta norte da Serra da 
Anita, no Pará (ABr).

Tráfego de caminhões na BR-163 está liberado
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Os estados e a crise
Os Estados surgiram 

para dar melhor 

ordenamento à 

convivência pacífi ca e 

desenvolvimento geral

Mas logo se instalou a 
imaturidade fi scal de-
corrente da imaturida-

de pessoal, que muitas vezes se 
mescla com mania de grandeza 
e a desonestidade das pessoas 
escolhidas pelos eleitores para 
zelar pelas cidades e pelo país. 
Até quando veremos esses 
disparates na gestão pública de 
cidades e países como o Brasil, 
sempre em desequilíbrio nas 
contas internas e externas? 

A grande responsabilidade 
dos governantes é efi ciência 
na gestão pública, mas o que 
temos visto é a decadência nas 
cidades e estatais largadas nas 
mãos de corruptos. As cidades 
devem manter o foco nas prio-
ridades; sobra apagão mental 
em todos os setores e ações 
cosméticas iludem, mas não 
convencem. Falta programa 
de reparo e manutenção das 
vias públicas. É indispensável 
que haja equilíbrio nas contas 
internas e externas, redução 
da dívida e investimentos reais. 

No passado recente, muitas 
manufaturas eram produzi-
das no Brasil; havia trabalho, 
sobrava um dinheirinho para 
a pizza no fi m de semana. As 
famílias fi caram endividadas. 
Produzia-se de tudo que ago-
ra vem do exterior. Faltam 
empregos. Não há dólares 
sufi cientes a não ser quando 
sobem os juros. Então fi ca a 
questão de como aumentar a 
produção, emprego e consumo 
sem desequilibrar as contas in-
ternas e externas. Alcançamos 
um número extraordinário de 
desempregados. 

O que o Brasil precisa mes-
mo é de produção, empregos, 
boa educação e melhora nas 
condições gerais de vida, tudo 
que foi sendo perdido nas dé-
cadas passadas. A educação é 
questão fundamental para que 
as novas gerações avancem na 
qualidade humana e se tornem 
cidadãos úteis, que cultivem a 
liberdade e a responsabilidade, 
que contribuam para a melhora 
continuada das condições de 
vida. Se a indústria se retrai, 
não há cursos técnicos. Servi-
ços exigem pouco preparo e 
pagam menos. Mas o homem 
culto fortalece a nação e gera 
fi lhos de qualidade nobre. Sem 
boa educação não há futuro.

O mundo se defronta com a 
crise de depressão pela falta de 
propósitos de vida. Por que e 
para que nascemos na Terra. 
Qual deve ser o propósito da 
educação? De acordo com o 
tipo de educação desejado 
para as novas gerações é que 

deverão ser preparados os 
professores. Os jovens têm de 
avançar na qualidade humana 
para que surjam cidadãos 
úteis, que cultivem a liberda-
de e a responsabilidade, que 
contribuam para a melhora 
continuada das condições de 
vida. 

Habituado com o trabalho 
escravo, não se formou no 
país adequada política salarial 
para os trabalhadores. O Brasil 
conservou um dos mais baixos 
níveis salariais. A população 
ensaiou emergir da pobreza 
e da baixa cultura. Isso durou 
pouco; veio a crise da dívida 
externa e tudo foi degringo-
lando. Com a aventura do real 
valorizado, não demorou para 
surgir o grande desarranjo. A 
produção foi caindo. Os empre-
gos foram sumindo, enquanto 
a população ia crescendo. 
Grande parcela da população 
não concluiu o curso médio de 
ensino.  Agora a tendência é 
nivelar tudo por baixo.

O poder caminha ao lado 
do dinheiro desde que esse 
foi inventado como o grande 
ídolo, que suplantou todas as 
tiranias para dominar livre-
mente sobre as nações, com 
a colaboração de estadistas 
vendilhões, os quais conti-
nuam a venda, mesmo sendo 
necessária a reconstrução de 
tudo que está desmoronando. 
Devemos buscar um mundo 
melhor de progresso espiritual 
e material em convivência ale-
gre e pacífi ca. Vivemos a fria 
aspereza do século 21 sem que 
surjam lenitivos para a alma, 
mas poucos se aventuram em 
ir buscar as causas no passado 
no qual foram geradas todas as 
mazelas da atualidade.

Jesus veio para mostrar para 
a humanidade o signifi cado 
espiritual da vida e sua trans-
cendência com imagens que 
refl etem as leis da natureza, 
que dão ao espírito a possibili-
dade de adquirir a autoconsci-
ência no mundo material para 
retorno à sua origem. Mas a 
humanidade se agrilhoou aos 
prazeres materiais, sufocando 
o espírito. 

Os responsáveis pelas religi-
ões agiram da mesma forma. 
Com a progressão do materia-
lismo, a Terra se transformou 
no vale de lágrimas. No século 
21, confl itos de interesses e lu-
tas pelo poder tecem o cenário 
ameaçador e o ser humano vai 
perdendo a sua humanidade.

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

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre temas ligados 
à qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). bicdutra@

library.com.br; Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O autoproclamado presiden-
te venezuelano, Juan Guaidó, 
apelou ontem (7) à Europa a 
intensifi car as sanções econô-
micas contra o regime de Ni-
colás Maduro, após a expulsão 
do embaixador da Alemanha 
no país.

“Os países europeus devem 
reforçar as sanções econômicas 
contra o regime. A comunidade 
internacional deve evitar que 
o dinheiro venezuelano seja 
utilizado para matar opositores 
do regime e povos indígenas”, 
defendeu em entrevista à revis-
ta alemã Der Spiegel.

Na quarta-feira (6), a Ve-
nezuela declarou “persona 
non grata” o embaixador da 
Alemanha em Caracas, Daniel 
Martín Kriener, a quem acusou 
de “recorrentes atos de inge-
rência” em assuntos internos, 
e deu ao diplomata 48 horas 
para sair do país. À Der Spiegel, 
Guaidó reiterou que “condena 
veementemente” a decisão e 
pediu ao embaixador para fi car 
na Venezuela.

“A Venezuela vive sob uma 
ditadura e esta abordagem é 
uma ameaça para a Alemanha. 
Não é legítimo declarar um 

Autoproclamado presidente 

venezuelano, Juan Guaidó.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, após 
entendimento com os lí-

deres partidários, vai criar uma 
comissão especial para acom-
panhar o debate da reforma na 
Câmara no esforço de acelerar 
a tramitação na Casa. Embora 
tenha sido enviado ao Con-
gresso, o texto não começou a 
tramitar. É que a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara, primeira etapa de 
tramitação da proposta, não foi 
instalada.

Segundo acordo feito pelo 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, a composição do colegia-
do deve ser defi nida na próxima 
semana. 

As propostas de emenda 
constitucional não têm Casa 
revisora. Dessa forma, enquan-
to sofrer alteração de mérito, 
o texto passa da Câmara para 
o Senado e vice-versa, até que 
não seja mais modifi cado. Para 
evitar esse vaievem, a ideia é 
que os senadores aprovem o 
texto que sair dos deputados 
e, para que isso ocorra de ma-
neira mais tranquila, a saída 
encontrada por Alcolumbre foi 
a criação da comissão especial.

O colegiado, com presidente 

Para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o colegiado mostra o comprometimento

do Senado com o país.

O Senado começa a discutir 
novamente uma questão es-
tratégica para a economia do 
país: a autonomia do Banco 
Central (BC). O assunto vol-
tou à tona na semana passada, 
durante a sabatina de Roberto 
Campos Neto, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
para comandar a instituição. 
Defensores da ideia alegam 
que um BC autônomo prote-
geria os sistemas monetário e 
cambial de pressões políticas. 

Quem é contra a iniciativa, 
por outro lado, acredita que 
o Poder Executivo não pode 
abrir mão do controle de uma 
entidade tão relevante.

O BC é uma autarquia fe-
deral, vinculada ao Ministério 
da Economia, cuja tarefa é 
formular e executar a política 
monetária, manter a infl ação 
dentro da meta e servir como 
depositário das reservas inter-
nacionais do país.

Campos Neto, que teve o 
nome aprovado pelo Plenário, 
lembrou aos parlamentares 
que a autonomia é uma das 
prioridades para os 100 primei-
ros dias do governo Bolsonaro.

Segundo o economista, o 
Brasil já tem condições de 
encarar uma possível mudan-
ça. “O objetivo é aprimorar o 

Sede do Banco Central, em Brasília.

Universidades públicas pode-
rão ampliar seu montante de re-
cursos, recebendo contrapartidas 
fi nanceiras por serviços prestados 
à comunidade. É o que prevê 
projeto do senador Confúcio 
Moura (MDB-RO) que tramita na 
Comissão de Assuntos Econômi-
cos, onde aguarda recebimento 
de emendas. Pelo projeto, a 
universidade deve estabelecer as 
contrapartidas fi nanceiras para as 
atividades que, realizadas em suas 
dependências ou sob sua coorde-
nação, não estejam diretamente 
ligadas ao ensino.

Nesse sentido, o texto indica 
como fonte de recursos para as 
universidades: cursos de pós-
-graduação latu sensu, cursos 
de especialização, consultorias 
e prestação de serviços — 
como o serviço dentário, ou de 
suporte psicológico por alunos 
em estágio. Outras formas de 
arrecadação viriam dos alugueis 
de imóveis, concessão de espa-
ço físico, seja por empresas de 
alimentação, livrarias ou reali-
zação de concursos. A origem 

O senador Confúcio Moura é o autor da proposta.

Identifi car impostos 
no valor de 
produtos e serviços

A necessidade de tornar transpa-
rente o preço original de um produto 
e os impostos cobrados volta à pauta 
do Senado. O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) apresentou 
projeto que determina que seja dis-
criminado do preço de um produto 
ou serviço o valor do ICMS, PIS/
Pasep, Cofi ns e outros tributos. Se-
gundo Randolfe, falta transparência 
nesse quesito e o consumidor não 
sabe o valor dos impostos que são 
lançados nos preços que ele paga.

“A oferta e apresentação de 
produtos ou serviços não só devem 
assegurar informações corretas, cla-
ras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa, como devem informar 
com precisão a respeito da carga 
de impostos indiretos incidentes 
sobre o consumo”, afi rmou. Em 
vários países, como Estados Unidos 
e Canadá, o preço do produto vem 
sem os impostos, que são acrescen-
tados no momento da compra, sendo 
discriminados um a um. Além disso, 
costumam ser apenas dois impostos, 
um federal e outro local.

Já no Brasil, o consumidor paga o 
preço fi nal, sem saber quanto pagou 
pelo produto e o que compõe os im-
postos. Essa omissão de informação 
incomoda o senador Randolfe, que 
defende a necessidade de o consu-
midor ter todas as informações sobre 
a composição do preço do que está 
pagando. “Trata-se de informação 
essencial para que os consumidores 
saibam quanto de fato se paga de 
imposto. Na maior parte dos países 
mais desenvolvidos isso se faz há 
décadas” (Ag.Senado).

Informação 
sobre glúten em 
rótulos de todos 
os produtos

Projeto em análise na Câmara 
torna obrigatória as inscrições 
“contém Glúten” ou “não 
contém Glúten” em todos os 
rótulos de produtos industria-
lizados e de alimentos comer-
cializados no País. A proposta 
altera a lei que, atualmente, 
prevê a obrigatoriedade das 
inscrições apenas em alimentos 
industrializados. 

Autor do projeto, o deputado 
Capitão Wagner (Pros-CE) ex-
plica que o objetivo é prevenir 
e controlar a doença celíaca, 
que se caracteriza pela intole-
rância permanente ao glúten 
– proteína presente no trigo, 
na aveia, no centeio, na cevada 
e no malte.

“O glúten está presente não 
apenas nos alimentos. Alguns 
produtos infantis, como massi-
nhas de modelar, por exemplo 
podem conter glúten, mas não 
existe atualmente obrigação 
legal para que as embalagens 
desses produtos informem 
sobre a presença da proteína”, 
disse o deputado. O projeto 
será analisado conclusivamente 
pelas comissões de Desenvolvi-
mento Econômico; de Seguri-
dade Social; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Senado se prepara para acompanhar 
debate de reforma da Previdência

O debate em torno da proposta de Reforma da Previdência vai se intensifi car na semana que vem

e relator, terá nove integrantes 
e nenhum poder decisório. O 
objetivo é levar aos deputados 
as divergências e expectativas 
dos senadores para que o texto 
venha da Câmara com os prin-
cipais pontos mais afi nados. 
Ainda na intenção de facilitar 
a tramitação, Alcolumbre quer 
que o relator na comissão de 
acompanhamento seja o mesmo 
na CCJ e tem defendido o nome 
do senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) para a missão. 

Para a senadora Simone 

Tebet (MDB-MS), o acompa-
nhamento pode trazer bons 
resultados. Segundo ela, o 
colegiado mostra o compro-
metimento do Senado com o 
país. “O que puder fazer para 
acelerar e ter um texto justo, 
acabando com os privilégios, 
sem penalizar ainda mais os que 
hoje são injustiçados, é válido”, 
disse. Conforme Tasso, com a 
criação da comissão especial, 
a matéria chegará à Casa pelo 
menos “mastigada”. O senador 
disse que o relatório da co-

missão de acompanhamento 
deverá ser quase o mesmo da 
CCJ, economizando tempo.

Tasso avalia que a matéria 
terá apoio de diferentes parti-
dos pois é fundamental para o 
desenvolvimento do país. “No 
caso da Previdência, acho que a 
votação não vai dar o tamanho 
da base do governo, vai dar o 
tamanho daqueles que tem a 
ideia e a consciência de que a 
reforma é essencial para o Bra-
sil, independentemente de qual 
seja o governo”, disse (ABr).

Autonomia do Banco 
Central volta a ser debatida

arranjo da politica monetária 
para que ela dependa menos 
de pessoas e mais de regras. 
Além disso, estaremos alinha-
dos à moderna literatura sobre 
o tema e aos melhores pares 
internacionais. Acredito que o 
país esteja maduro para mais 
esse avanço. A alteração, se 
aprovada por este Parlamento, 
trará ganhos para a credibilidade 
da instituição e para a potência 
da política monetária”, afi rmou.

No Congresso, o tema está 
sendo debatido em duas fren-
tes. Na Câmara há uma proposta 
pronta para ser pautada em Ple-
nário sobre o assunto: o projeto 
prevê que o presidente e direto-

res do banco tenham mandato 
fi xo e não coincidente com o 
do presidente da República. 
Recentemente o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, que 
é o autor do projeto, afi rmou 
que o texto está pronto e será 
votado assim que o governo 
organizar melhor sua base 
na Casa. 

No Senado, na atual legisla-
tura, o senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) apresentou pro-
posta semelhante, que está na 
Comissão de Assuntos Econô-
micos, sob a relatoria de Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
que ainda não apresentou seu 
voto (Ag.Senado).

Universidades públicas 
poderão arrecadar recursos

dessa proposta é o projeto do 
ex-senador Cristovam Buarque, 
arquivado ao fi nal da última 
legislatura. O projeto visa in-
centivar a arrecadação própria, 
reduzindo o papel do fi nancia-
mento da União na manutenção 
e investimento das instituições 
públicas de ensino superior.

Além de economizar recursos 
públicos, a medida geraria nova 
receita que poderia ser utilizada 
no aperfeiçoamento de espaços 

de ensinos mais modernos.
As universidades públicas não 

apenas disporão de mais recursos 
para realizar a manutenção e o 
desenvolvimento de seus pro-
gramas e projetos, mas também 
poderão entregar serviços que 
impactarão de forma positiva a 
comunidade e o mundo do traba-
lho. “Um passo importante para 
a integração plena entre ensino 
superior e sociedade”, diz o texto 
(Ag.Senado).

Guaidó pede que
UE intensifi que

sanções contra Maduro

embaixador como indesejá-
vel”, considerou Guaidó, que 
agradeceu à Alemanha “a aju-
da humanitária que prestou”. 
Daniel Martín Kriener foi um 
dos embaixadores europeus 
que receberam, na última 
segunda-feira (4), no Aeropor-
to Internacional Simón Bolívar 
de Maiquetía, Juan Guaidó, que 
regressava de viagem a vários 
países da região. “O regime 
não está apenas ameaçando 
verbalmente o embaixador, a 
sua integridade física também 
está ameaçada”, disse Guaidó 
(ABr).



O final de um ciclo 

é oportunidade de 

renovação. Temos 

o momento de 

prosperidade, depois 

vem a recessão, a 

depressão e pôr fim, 

a recuperação e a 

desejada bonança

Nas organizações isso 
não é diferente. Um 
ciclo começa quando 

tudo vai bem e todos estão 
ganhando. Aí vem a recessão: 
juros e salários ainda altos, 
contrastando com uma queda 
na demanda. É o começo da 
depressão, caracterizada pela 
ociosidade e desemprego. É o 
fundo do poço. O ponto é que 
essa não é uma ciência exata. 
Ninguém sabe quanto tempo 
cada ciclo durará, até que volte 
o crescimento.

Passamos nos últimos anos 
por momentos difíceis que 
contribuíram para mudanças 
importantes que hoje estamos 
vivenciando. Começou com o 
desmantelamento de práticas 
que corroíam as riquezas 
produzidas por grandes orga-
nizações públicas.

Avançamos no fortaleci-
mento de práticas de go-
vernança, destacando a im-
portância de fatores como o 
amplo acesso a informações 
pelas partes interessadas; a 
transparência, garantindo a 
essas partes o mesmo trata-
mento; a equidade, tornando 
público os seus atos e assu-
mindo integralmente suas 
consequências; a prestação 
de contas e por fi m zelando 
pela viabilidade econômica 
fi nanceira das organizações; 
a responsabilidade corpo-
rativa.

Temos vivido momentos 
de renovação, com fortale-
cimento nas organizações 
de estruturas de auditoria 
interna, controles internos, 
riscos, conformidade e meca-
nismos de prevenção e inves-
tigação de fraude. Tivemos 
também o início do vigor da 
Lei 13303/2016, direcionada 
a empresas públicas e socie-
dades de economia mista, que 
fi cou conhecida como a “Lei 
das Estatais”. 

Ela veio a ditar regras para o 
fortalecimento da governança 
dessas organizações, blindan-

do essas empresas contra 
interferências de cunho po-
lítico partidário. Temos que 
permanecer alertas e não 
permitir nenhum retrocesso 
nesse aspecto.

E para citar apenas al-
gumas mudanças, tivemos 
por fim a promulgação da 
lei 13709/2018, que trata da 
proteção de dados digitais, por 
pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de pro-
teger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade, 
e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa 
natural.

As organizações estão pas-
sando por intenso processo 
de transformação digital.  
Acompanhar essa evolução 
é condição de sobrevivência 
para profissionais de con-
tabilidade e auditoria. Na 
contabilidade, o blockchain 
está promovendo importantes 
mudanças. Ao invés de contas 
e partidas dobradas, temos 
blocos conectados por um 
identifi cador único, em uma 
cadeia continua.

Na auditoria, a robotização, 
a inteligência artificial, a 
utilização da mineração de 
dados, as análises preditivas 
e a auditoria contínua, dei-
xaram para trás os métodos 
tradicionais de se auditar. 
Serão cada vez mais ne-
cessários profi ssionais com 
conhecimento em tecnologia 
e estatística, que entendam 
o ambiente cultural da or-
ganização e que estejam 
intensamente conectados 
com o negócio.

Há de se enfatizar tam-
bém que a fi gura do auditor 
policial que foi formada na 
cabeça dos nossos gestores 
deve fi car defi nitivamente 
no passado. Assim segui-
remos em frente, não mais 
apenas protegendo o valor 
das organizações, mas muito 
mais adicionando valor, con-
tribuindo para que atinjam 
seus objetivos estratégicos 
e tenham seus ciclos de vida 
estendidos. 

É isso que espero para 2019; 
um ano energizado, repleto de 
desafi os e de muito sucesso 
para todos nós.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do Instituto dos 

Auditores Internos do  Brasil (rene.
andrich@iiabrasil.org.br).

Um novo ciclo de otimismo 
e muito trabalho
para as auditorias

Rene Andrich (*)
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NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 
2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração.  (02.07.08/03/2019)

AVISO AOS ACIONISTAS

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro Indiano-
polis, CEP 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração. 02.07.08/03/2019)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1100300-56.2014.8.26.0100 O Dr. André Augusto Salvador 
Bezerra, Juiz de direito da 42ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Bravia Corretora e 
Administradora de Seguros Ltda CNPJ Nº 09.630.623/0001-12, e AGR Representações Comerciais 
Ltda. (``AGR´´) CNPJ/MF Nº 01.161.091/0001-38, que lhes foi proposta ação Ordinária – reque rida 
por Banco Fibra S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.091.317,44, Referente aos 
Termo de adesão referente os boletos não pagos. Considerando que os requerentes, encontram - se 
em lugar ignorado, ficam o mesmo, por meio do presente edital Citados para os termos e atos da 
ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou 
oferecer embargos. 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 09 de janeiro de 2019. 

Citação Prazo 20 dias Proc. 0003117-68.2015.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz saber a Cristiano Victor da Silva,  
CPF/MF Nº: 341.986.318-75 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por CGMP - 
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
 9.849,08, Referente a fatura de nº 170477416, com vencimento em 15/12/2014, vencida e não 
paga. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do 
presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o 
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33. 2016.8.26.0001 A MMª. Juíza de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliana Souto Junqueira CPF Nº 082.528.248-97, RG Nº 22.443.946-
7 e Margareth Oliveira Santos, CPF n. 219.198.768-04 e RG 22000325-7 que no cumprimento de 
sentença acima mencionado que lhe move Sociedade Beneficente São Camilo, houve o bloqueio, 
através do sistema Bacen Jud, da quantia de R$ 3.971,57 da conta bancária da executada Eliana 
junto ao Banco Bradesco bem como o bloqueio de R$ 504,12 da conta bancária da executada 
Margareth junto ao Banco Bradesco, ficando Intimadas para se manifestar, se o caso, no prazo de 5 
dias, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, com a certidão 
nesse sentido, convertida estará a indisponibilidade em penhora, de sorte que dever-se-á proceder 
à transferência do montante indisponível. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é 
expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Citação Prazo 20 dias Proc.1001348-37.2017.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz Saber JGS Cajati Transportes de 
Cargas Eireli ME, CNPJ Nº: 16.706.481/001-95 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida 
por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 9.457,94, Referente a fatura de nº 254175278, com vencimento em 10/11/2016, e fatura nº 
258019019, com venc. em 12/12/2016 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019621-88. 2017.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Daniel Toscano, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Fernandes da Silva 31618556800, CNPJ 21.721.799/0001-85, com 
endereço à R Manoel Menezes Leal, 715, Conjunto Residencial Galo Branco, CEP 12247-500, São 
José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: que a requerida contratou os serviços 
da requerente, mas não liquidou as faturas 251311150 e 255076444, requer o autor que a 
requerida pague o valor de R$8.850,81 (em junho/2017), acrescida de juros de mora, correção 
monetária, honorários advocatícios devidamente exacerbados, custas processuais e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1003087-12.20 15.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a) Luís Fernando Cardinale Opdebeeck 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Priscila Jacyntho da Silva, Brasileira, Solteira, RG 34.883.415-
9, CPF 418.985.988-51, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, a qual alega, em síntese, que firmou um Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo ao curso de Nutrição e que a requerida é devedora da requerente por haver 
inadimplido com 4 mensalidades relativas aos meses de março/2010 à Junho/2010, sendo cada 
mensalidade no valor nominal de R$ 985,00. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do 
valor acima descrito (devidamente atualizado), acrescido de honorários advocatícios de 5% (artigo 
701 do Código de Processo Civil), ou, querendo, apresente defesa na forma de embargos, sob  
pena de, não o fazendo, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 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.  

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0112636-80.2012.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz 
de Direito da 9ºVC do Foro da Capital S/P.Faz Saber a Erondina Ferreira da Silva RG Nº14.974.901 
CPF Nº 038.192.168-98, que Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cob. no valor de R$ 22.944,53. referente às da taxa de conservação do lote 06, da Quadra HX, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015279-90. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Teresa Maria Ramalho Abe, Brasileiro, Solteira, RG 24637003-
8, CPF 296. 221 718-42, com endereço à Praca Barros Cabral, 34, apto 61, Vila Formosa, CEP 
03359-080, SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. 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$ 18.237,75 
(atualizado em novembro/2018), devida mente 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  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003056-90. 2017.8.26.0337 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado de SP, Dr(a). Carla Carlini Catuzzo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Transportadora Nova São Roque Ltda, CNPJ 48.560.585/0001-20, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, 
alegando em síntese: A Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus veículos 
obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária parada. Ocorre que a 
requerida não liquidou as faturas referentes a 30/11/2016; 02/01/2017 e 01/03/2017 totalizando o 
débito no valor de R$ 45.372,82. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determina 
da a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias 
úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 45.372,82, devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. 1 - O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o determinado no prazo. 2- Caso não 
cumpra no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002962-34. 2018.8.26.0297 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara, do Foro de Jales, Estado de SP, Dr(a). Maria Paula Branquinho Pini, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Volnei Pizolato Transportes–ME, CNPJ 13.205.490/0001-04, com endereço 
à Rua 12, 2030, Sala 4, Centro, CEP 15700-074, Jales-SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.,alegando em síntese 
A Requerida contratou os serviços da Requerente (sistema conhecido como Sem Parar / Via Fácil), 
para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária 
sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à requerida, a inclusão de outros veículos, 
bem como efetuar a substituição de Tags, independentemente dos que foram informados no 
momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de 
Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipada 
mente pelo devedor quando da contratação dos serviços. A Requerida honrou por diversos meses 
com o previamente contratado, liquidando a fatura conforme extrato em anexo. Ocorre que a Reque 
rida não liquidou as faturas por não haver o devido pagamento até o momento,não restou alternativa 
à requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de 
cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos 
encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$ 
16.929,11 (Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais, Onze Centavos). Referente a fatura de 
nº 130820090, com vencimento em 25/11/2013, e Fatura de nº 133727235, com vencimento em 
26/12/2013, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi 
nada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, 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 Jales, aos 08 de janeiro de 2019. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 08 DE MARÇO DE 2019

CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO E SÓCIO
Sócio pode ser funcionário da sua empresa? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA INFORMAR O E-SOCIAL
Qual o prazo para informar no eScial a saída de férias, prazo para 
admissões, demissão, afastamento? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO
Empresa pretende pagar aos funcionários um valor como bonificação, 
terá incidências? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS DO FGTS
Qual o tempo de guarda de documentos relativos ao FGTS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA DURANTE O GOZO DE FÉRIAS VAI TRABALHAR, QUAIS 
SÃO AS IMPLICAÇÕES LEGAIS? 

Esclarecemos que além das férias poder ser descaracterizada, a 
empresa poderá ser autuada em multa administrativa de R$170,26 
(cento e setenta reais e vinte seis centavos) por empregado, dobrada 
na reincidência, embaraço ou resistência. A multa administrativa é 
aplicada por empregado em desacordo com a situação.

SOLICITAR DOCUMENTOS DOS TERCEIRIZADOS
Empresa que contrata prestadores de serviços terceirizados, além do 
contrato, quais documentos devem ser solicitados, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME MÉDICO DEMISSIONAL
Qual o prazo de validade do exame admissional, para que o funcio-
nário seja dispensado do exame demissional no final da experiencia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MARÇO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordi-
nária, no dia 05 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
CNPJ 62.638.374/0001-94 

Rua Tabatinguera, 294 – Centro – São Paulo – SP.
EDITAL DE ABERTURA E CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

A Diretoria do Centro Trasmontano de São Paulo informa que, com a publicação do presente edital, encontra-
se aberto o processo eleitoral para a composição dos seguintes órgãos administrativos:  
- Mesa da Assembleia Geral - 01 Presidente, 01 Vice-Presidente, 01 Primeiro-Secretário e 01 Segundo-Secretá-

 - 17 Membros Efetivos, 03 Membros Efetivos Beneficiários, 17 Membros Suplentes 
 - 01 Presidente Executivo, 01 Vice-Presidente, 01 Secretário, 

01 Diretor Administrativo, 01 Diretor Financeiro e Comercial e 01 Diretor Social; Os pressupostos e requisitos 
para a candidatura dos associados encontram-se dispostos respectivamente nos §s 1o. , 2º e 3º do artigo 46, 
§s 1º, 2º e 4º, do artigo 33, combinado com o artigo 32, §s 1º e 3º do artigo 45 e artigo 22, combinado com o 
artigo 21, todos do Estatuto Social. Conforme dispõe o artigo 65 do Estatuto Social, os associados concorrerão 
reunidos em chapas, as quais serão recebidas pela Diretoria para registro com a respectiva composição, na 

Membros da Diretoria até (20) dias da data da publicação deste edital. Os candidatos a Membro Efetivo Benefi-
ciário e Suplente Beneficiário do Conselho Deliberativo comporão chapa em separado, tudo conforme o artigo 
16 e seguintes do Regulamento Interno. O pedido de registro das chapas será realizado obrigatoriamente 
em formulário próprio, acompanhado da declaração respectiva, ambos fornecidos pela Diretoria, conforme 
dispõe o parágrafo segundo do artigo 65, do Estatuto Social. A eleição para a Mesa da Assembleia Geral, para 
membros do Conselho Deliberativo e para membros da Diretoria, dar-se-á em 22 de maio de 2019 (reunião 
ordinária da Assembleia Geral). Ficam os Srs. Associados convocados para o processo eleitoral e para as 
eleições, cientificando-se que o expediente da secretaria da direção, na Sede Social, dá-se nos dias úteis, das 

-
rias para a realização das reuniões. O estatuto Social e o Regulamento Interno do Centro Trasmontano de São 

xerográficas, estas mediante o recolhimento da taxa respectiva. São Paulo, 08 de março de 2019. 

Ativo            2017             2018
Circulante 1.131.659,17 1.703.872,02
* Disponível 1.131.659,17 1.703.872,02
Caixa Geral 17,25 -
Bancos conta Movimento 641,12 925,73
Aplicações Financeiras 1.131.000,80 1.702.946,29

Não Circulante 113.995,77 467.948,64
* Crédito com Pessoas Ligadas 62.844,77 455.830,87
  Crédito Vicorp Village Empreendimentos 62.844,77 455.830,87
* Investimentos 51.151,00 12.117,77
Participação/Vicorp Village Empreendimentos 51.151,00 12.117,77
Total do Ativo 1.245.654,94 2.171.820,66

Demonstrações de Resultados             2017             2018
(-) Despesas Administrativas (9.169,26) (49.782,92)
= Lucro (Prejuizo) Contábil Antes
  Receita e Despesas Financeiras (9.169,26) (49.782,92)
(-) Despesas Financeiras (1.195,11) (1.171,32)
Receita Financeira 111.095,74 93.612,25
= Lucro (Prejuízo) Contábil Operacional 100.731,37 42.658,01
Outras Receitas Operacionais -
  Resultado Participação Societária 186.624,77 1.731.047,44
= Lucro (Prejuízo) Líquido
   Antes da CSLL e IRPJ 287.356,14 1.773.705,45
= Lucro (Prejuizo) Exercício 287.356,14 1.773.705,45

Passivo             2017              2018
Patrimônio Líquido 1.245.654,94 2.171.820,66
* Capital Social Integralizado 1.250.050,00 1.250.050,00
Capital Social 1.250.050,00 1.250.050,00

* Lucros / (Prejuízos) Acumulados (4.395,06) 921.770,66
Lucros Acumulados 904.009,59 693.777,00
Resultado do Exercicio 287.356,14 1.773.705,45
(-) Distribuição de Lucros para Acionistas (1.195.760,79) (1.545.711,79)

Total do Passivo 1.245.654,94 2.171.820,66

GREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 12.394.831/0001-74

Demonstrações Financeiras - Ano de 2018
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2018
Saldo de Lucros Acumulados

do Exercício anterior (31/12/2017) -4.395,06
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores 698.172,06
(+) Lucro líquido do exercício 1.773.705,45
(=) Lucro Total Disponível 2.467.482,45
(-) Dividendos a distribuir -1.545.711,79
Saldo de Lucros Acumulados

do Final do Exercício (31/12/2018) 921.770,66

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Valores em R$
Resultado do exercício/período 1.773.705,45
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais: 1.773.705,45
Pagamentos de lucros dividendos 1.539.668,39
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de financiamentos: 1.539.668,39
Aumento nas Disponibilidades 234.037,06
No Ínicio do Período 1.131.659,17
No Fim do Período 1.703.872,02

Demonstração das Mutações - 2018
Capital Lucros/Prejuízos Patrimônio

        Social  Acumulados         Líquido
Saldo Inicial 31/12/2017 1.250.050,00 -4.395,06 1.245.654,94
(=/-) Ajustes de Exercícios

Anteriores 0,00 698.172,06 698.172,06
Lucro Líquido do Exercício 0,00 1.773.705,45 1.773.705,45
(-) Distribuição de Lucros 0,00 -1.545.711,79 -1.545.711,79
Saldo Final 31/12/2018 1.250.050,00 921.770,66 2.171.820,66 Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Green Village Partici-

pações S.A., é uma sociedade anônima, sediada na capital do Estado
de São Paulo, regida pela Lei 6.404/76, com a atividade de participação
em outras sociedades . 2. Principais Procedimentos Contábeis: a) As
demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as
práticas contábeis, adotadas no Brasil, conforme Lei 6.404/76 e mudan-
ças introduzidas pela Lei 11.638/07, 11.941/09 e pronunciamentos, ori-

entações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC; b) O Capital social é representado por 1.250.050
ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal,
cuja qual, cada uma dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. c) Em 2018 os investimentos Vicorp Village Empreendimentos, no
Ativo não Circulante foram reduzidos pela devolução de capital no valor
de R$ 49.490,00. São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

Max Waintraub - Presidente - CPF 124.946.418-88

Luiz Antonio de Stefano - Técnico Contábil - CRC: 1SP077268/O-9

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores
do Ativo e Passivo importam em R$ 2.171.820,66. São Paulo, 31/12/2.018.

MO HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 19.437.400/0001-97 - NIRE 35.300.460.774

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da MO Holding S.A. (a “Companhia”) para se
reunirem em AGE, que será realizada na sede social da Companhia, na Avenida das
Nações Unidas, 11633, 7º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, São Paulo/SP, no dia
19/03/2019, às 9hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratificar a
nomeação, pela Diretoria da Companhia, da empresa avaliadora, contratada para avaliação
da Companhia e de sua controlada, Mantris Gestão em Saúde Corporativa Ltda.
(“Mantris”). (ii) Examinar e aprovar os Laudos de Avaliação, de 20/11/2018, tanto da
Companhia como da Mantris. (iii) Deliberar sobre a proposta da Administração para aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$4.732.804,53, com a subscrição de
21.621.728 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$ 0,218891133 por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º,
II, da Lei das S/A, a serem integralizadas mediante a conversão integral dos AFAC’s
realizados por parte dos sócios, ou em dinheiro. (iv) Alterar, em decorrência do aumento
do capital referido em (iii), o artigo 5º do Estatuto Social. (v) Consolidar o Estatuto Social
da Companhia, com a única alteração do capital social. (vi) Autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos necessários e suficientes para efetivar o
referido aumento de capital. São Paulo, 07 de março de 2019. Diretoria.      (08, 09 e 12)

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

ou ligue para

netjen@netjen.com.br

A detecção precoce da doença renal e 
a adoção de condutas terapêuticas 
apropriadas para o retardamento 

de sua progressão pode minimizar o 
sofrimento dos pacientes, oferecendo 
melhor qualidade de vida ao doente renal 
e ainda reduzir os custos relacionados ao 
tratamento. 

Nos estágios inicias a DRC é assin-
tomática, difi cultando seu diagnóstico 
precoce. Por isso, o Dia Mundial do Rim 
(comemorado na próxima quinta-feira, 
dia 14) é uma oportunidade de alertar 
sobre os principais fatores de risco da 
doença. Diabetes e hipertensão são os 
principais fatores de risco para a DRC 
e os fumantes, independente de serem 
hipertensos ou diabéticos, aumentam 
em 50% as chances de desenvolverem 
a doença. Estudo publicado no Jornal 
Brasileiro de Nefrologia concluiu que 
a incidência de DRC em pacientes com 
hipertensão é de 156 casos por milhão, em 
estudo de 16 anos com 332.500 homens 
entre 35 e 57 anos. 

O risco de desenvolvimento de nefro-
patia é de cerca de 30% nos diabéticos 
tipo 1 e de 20% nos diabéticos tipo 2. No 
Brasil, entre 2.467.812 pacientes com 
hipertensão e/ou diabetes cadastrados 
no programa HiperDia do Ministério da 
Saúde, a frequência de doenças renais 
foi de 6,63% (175.227 casos). De acor-

Doença Renal Crônica acomete
850 milhões de pessoas no mundo
De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 850 milhões de pessoas sofrem de 
Doença Renal Crônica (DRC) no mundo e 2,4 milhões delas morrem anualmente

quem tem ao menos um dos fatores de 
risco, a investigação clínica deve ser 
feita ao menos duas vezes por ano. “A 
Doença Renal Crônica é irreversível e 
leva o paciente à diálise e ao transplante 
renal, por isso é fundamental prevenir-
mos diabetes, hipertensão, obesidade 
e reduzirmos o número de tabagistas”, 
afi rma o especialista.

O médico também alerta sobre a ne-
cessidade de as pessoas incorporarem 
hábitos de alimentação saudável e a 
prática de atividade física como formas 
de prevenção das doenças renais. A OMS 
recomenda que o consumo de sódio 
não seja maior que dois gramas por dia, 
o que equivale a cinco gramas de sal. 
No entanto, o brasileiro consome em 
média 12 gramas por dia. Em pacientes 
com Doença Renal Crônica o consumo 
diário de sal deve ser a metade do que 
recomenda a OMS.

“Os rins funcionam como fi ltros do nosso 
organismo, e assim, são os responsáveis 
por eliminar o excesso de sal. Se, por algu-
ma razão os rins não conseguem eliminar 
o excedente de sal, ele acumula no corpo 
aumentando a pressão arterial e o inchaço 
nas pernas e face. Diminuir o consumo de 
sal é essencial para o bom funcionamento 
dos rins”, afi rma Cuvello Neto.

Fonte e mais informações: (www.hos-
pitaloswaldocruz.org.br).

do com o Dr. Américo Cuvello Neto, 
coordenador do Centro de Nefrologia 
e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, o histórico familiar e a obesidade 
também são importantes fatores de risco, 
que somados aos demais, aumentam as 
chances de disfunções renais.

O especialista reforça que, por ser 
assintomática, é importante que as 
pessoas acima dos 40 anos façam exa-
me de urina e dosem a creatinina no 
sangue anualmente. Entretanto, para 
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São Paulo, sexta-feira, 08 de março 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 Março de 2019. Dia de São João de Deus, Santa He-
rênia, São Urbano, São Filemon e Dia do Anjo Iah-Hel, cuja virtude é 
a sabedoria. Dia Internacional da Mulher. Aniversaria o humorista 
Tom Cavalcante que nasceu em 1962, a atriz Letícia Sabatella que 
chega aos 47  anos e o ator James Van Der Beek, que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau tem um forte inconsciente, que age em 
forma de boas ideias. Tendem a ser rigoroso na observância das regras 
sociais e familiares e desde cedo demonstra segurança nas suas atitudes 
e desejos. Gosta de trabalhar como líder, mas usando da cooperação; é 
dotado de muita imaginação e habilidades diplomáticas. A capacidade 
de organização pode levá-lo a se sair bem em trabalhos administrativos. 
Costuma ser criativo ao liderar o outro. Gosta de ser admirado e respei-
tado e tende por isso a ser uma pessoa particularmente direta e franca. 
No lado negativo tende a ter a inconstância e ser levado a escândalos.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder 
abri-la, indica doença em família. Ter a boca 
ferida, cuidado com suas palavras, que podem 
compromete-lo. Números de sorte: 10, 19, 33, 
49 e 63.

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

Esta sexta é o terceiro dia da lunação . A Lua em Áries faz um aspecto positivo com Vênus em Aquário 
que traz iniciativa e facilita as relações sociais. O contato com mulheres estará favorecido, neste que 
é o dia internacional da Mulher. O dia será positivo para socializar e resolver assuntos pessoais de 
forma aberta, direta e muito franca. Seja honesto e direto, mas não esqueça de ouvir a necessidade do 
outro com empatia e compreensão.
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A Lua em seu signo, Áries, faz um 
aspecto positivo com Vênus em 
Aquário que traz iniciativa e facilita 
as relações sociais. Tome atitudes 
que se refl etirão no seu futuro para 
melhorar sua situação fi nanceira. 
Precisa resolver situações que ainda 
o perturbam. 88/788 – Cinza.

A fase mais delicada está se apro-
ximando. Quando o Sol entrar na 
casa doze vai precisar manter certa 
rotina e procurar ser mais prático e 
direto no modo de agir e de pensar. 
Manhã confusa, com falta de foco e 
devaneios, com distrações constantes 
e tendência a enganos e equívocos.  
62/762 – Azul.

Mantenha o seu ritmo de vida pro-
tegendo aquilo que possui. Tenha 
cuidado para que suas ambições 
não o deixem ver as coisas com elas 
são, criando ilusões que irão depois 
acarretar arrependimento. Agite a 
vida social mantendo do um conta-
to mais profundo com as pessoas.  
55/355 – Amarelo.

O lar, a vida em família e os relaciona-
mentos estão favorecidos nesta sexta. 
Brigas e rompimentos podem ocorrer 
devido às obstinações e atitudes de 
comandar a se impor que tendem 
a aumentar nesta fase. A rebeldia 
contrarregras cria perturbações 
amorosas e sociais. 66/366 – Verde. 

Possibilidade de irritabilidade e atri-
tos à medida que a manhã avança.  As 
pessoas devem ser ouvidas, precisa 
respeitar a liberdade dos outros para 
sentir-se livre e agir. À noite, eletrici-
dade agradável torna tudo um pouco 
mais interessante e fora do comum 
25/625 – Amarelo.

Contatos e estímulos intelectuais 
positivos pela manhã, com bom 
entendimento em seu ambiente. É 
preciso ser mais compreensivo e ce-
der espaço para evitar rompimento. 
Está sujeito a enfrentar confl itos por 
suas atitudes emocionais, o egoísmo 
e o comportamento teimoso e irre-
dutível. 53/153 – Verde.

Devemos dar preferência por rela-
cionamentos confi áveis. Mas é bom 
ter cuidado com difi culdades com 
desconhecidos. Evite apenas a preci-
pitação nas conclusões que acarreta 
prejuízos. Noite promete ser de astral 
animado. Pode encontrar soluções. 
89/489 – Amarelo.

Fortes impulsos o levam a agir no 
fi nal de semana melhorando o re-
lacionamento sexual. Dia positivo 
dar mais atenção às emoções nesta 
sexta-feira, dia do amor. Seja honesto 
e direto, mas não esqueça de ouvir a 
necessidade do outro com empatia e 
compreensão. 46/746 – Azul.

Deve dar preferência por relaciona-
mentos confi áveis. Mas é bom ter 
cuidado com difi culdades diante de 
desconhecidos. O modo de agir em 
seus relacionamentos trará perdas ou 
lucros, tudo depende de você mesmo. 
Contatos e estímulos intelectuais po-
sitivos pela manhã. 92/392 – Amarelo.

A organização das suas tarefas no 
trabalho ajudará a obter sucesso nos 
assuntos sociais e profi ssionais. Tome 
atitudes até ousadas se for necessário, 
mas não perca oportunidades que 
devem surgir. O fi nal da noite será 
favorável aos encontros afetivos e 
sociais. 85/585 – Azul.

Mantenha-se fi rme em sua opinião e 
encare tudo dentro da realidade, sem 
iludir-se. Fase muito positiva para 
fi car em casa e com os familiares e 
valorizar os assuntos domésticos. 
Com o Sol na casa dois a partir do 
dia 21 poderá logo receber algo que 
lhe é devido. 23/323 – Cinza. 

Dediquem-se as suas atividades 
inteiramente. Siga adiante com seus 
projetos, tomando decisões nesta 
sexta. Noite promete ser de astral 
animado. O fi nal da noite será favo-
rável aos encontros afetivos. O dia 
será positivo para socializar e resolver 
assuntos pessoais de forma aberta, 
direta e muito franca. 46/446 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Simpatia poderosa para separar casal: Se 
você quiser mesmo separar um casal, deve ter 
motivos justos para isso. Deve saber da máxima 
do que Deus uniu o homem não separa. Essa 
simpatia para afastar um casal consiste em es-
crever o nome dos dois num papel e mergulhar 
em água e colocar no sereno, até que os nomes 
desapareçam.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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A forma 
mais grave
de menin-
gite (Med.)

"Indepen-
dência ou
morte!"

(Hist. BR)

"Origem",
em

"londrina"
(Gram.)

(?) ego: o
Hulk, para

Bruce
Banner

Pousada,
em inglês

Bioma
típico da
Sibéria

Adoçante
nutritivo
obtido da

cana 
Código da

moeda
adotada

pela Itália

Banda 
que gravou
"Livin' on
a Prayer"

Vitamina 
sintetizada
pelos raios

solares

Olhar (?):
marca da
pessoa

sedutora

Hora canô-
nica do ofí-
cio divino
(Catol.)

Emerson
Leão,

técnico de
futebol

Bruxo da
saga

"Harry
Potter"

Gado bovi-
no predo-
minante
no Brasil

(?) Lee,
cineasta
de "Hulk"
(2003)

Dita (?)
Teese,
artista

burlesca

Aldeia
indígena

Material de trabalho 
do caricaturista

(?) Frank, vítima do
Holocausto (Hist.)

Ingredi-
entes da
granola

Árvore usa-
da como
ninho por
cegonhas-
brancas

A cor
naval 

Rato, em
inglês

Freguesia
do (?),

bairro de
São Paulo

Os extra-
terrestres

Nélson 
Ned, cantor

"Polícia",
em PM  

Sufixo de
"folheto"

Condição 
do exército
de Napole-
ão ao fim
da Bata-
lha de

Waterloo
(Hist.)

Romancista de "O
Quinze" e "Memorial
de Maria
Moura"

Raça de
porcos de
membros

curtos

"Cavalo",
no xadrez
(abrev.)
Morador

Apelido de
"Gisele"

"Que", em
chats

Agravo (?): regime
interposto em tribu-
nal para buscar a re-
visão de uma decisão

3/ang — baé — inn — rat — ron — von. 5/alter.

Como qualquer tipo 

de investimento, o 

Fundo de Investimento 

Multimercado (FIM) 

oferece vantagens 

e desvantagens que 

devem ser consideradas 

na hora de escolher 

qual o melhor fundo 

para você

O principal diferencial 
do FIM em relação a 
outros tipos de fundos 

de investimento é a grande 
quantidade de opções que o 
gestor possui, o que permite 
o desenvolvimento de diversas 
estratégias de acordo com os 
objetivos estabelecidos para 
cada investimento. Confira 
algumas das vantagens mais 
significativas que os FIMs 
oferecem:

• Flexibilidade e diversi-

fi cação - O Fundo de Investi-
mento Multimercado é a forma 
de investimento mais fl exível, 
possibilitando a aplicação de 
capital em diferentes merca-
dos e direcionamento mais 
compatível com a situação 
econômica do momento. A 
diversifi cação de ativos torna 
os FIMs menos vulneráveis a 
quedas em segmentos espe-
cífi cos. Isso também porque 
quando se investe em vários 
mercados diferentes, caso um 
deles esteja passando por um 
momento de baixa os outros 
conseguem estabilizar sua 
renda.

• Gestão feita por um 

especialista sem confl ito 

de interesse - Caso decida 
por investir em fundos multi-
mercado, o responsável pela 
criação de estratégias e moni-
toramento dos resultados será 
um profi ssional experiente, 
com capacidade de criar as 
melhores estratégias para que 
o retorno da sua aplicação seja 
o mais alto possível. Delegar 
essas tarefas para alguém mais 
especializado signifi ca menos 
tempo gasto acompanhando as 
oscilações de mercado e pro-
curando e pesquisando sobre 
outras opções de investimento.

Outra vantagem de contar 
com o auxílio de um especialis-
ta na gestão dos investimentos 
é que, nos Fundos de Inves-
timento Multimercado, esse 
gestor geralmente recebe em 
cima da rentabilidade obtida. 
Isso signifi ca que ele estará 
sempre buscando o melhor 
para seu cliente.

• Alta rentabilidade a 

médio prazo e pouca tribu-

tação - Devido ao interesse dos 
gestores de sempre buscar en-
tregar os melhores resultados 
possíveis, os FIMs tendem a 
ter ótima rentabilidade a longo 
e médio prazo. Além disso, 
os Fundos de Investimento 
Multimercado costumam apre-
sentar rendimentos maiores 
que o CDI e impostos em cima 
da rentabilidade muito abaixo 
do cobrado em outros tipos de 
investimentos.

(*) - É commercial offi  cer
da Intrader DTVM

As principais vantagens do Fundo 
de Investimento Multimercado

Edson Hydalgo Junior (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A professora de português, 
Carmen Silvia Machado 
dos Santos Bueno, do 

quinto ano da Escola Estadual 
Alfredo Paulino, na zona oeste 
da capital paulista, conta que 
os alunos fi caram mais seguros 
e começaram a participar mais 
de atividades coletivas. Pelo 
segundo ano, a escola fará parte 
do programa.

“Eram alunos que tinham 
um acúmulo de defasagem, 
principalmente relacionadas 
à habilidade de leitura e inter-
pretação de texto. Por isso, eles 
também tinham baixa autoes-
tima, então o comportamento 
era como se eles estivessem à 
margem do grupo”, contou. A 
Fundação SM, que promove o 
programa pelo terceiro ano na 
escola, seleciona alunos com 
difi culdade na leitura. Após 
esse processo, há conversas 
para o envolvimento da família 
e do jovem com o objetivo de 
motivar essa participação no 
programa. Nenhum estudante 
é obrigado a participar. 

Carmen relatou que difi cil-
mente aqueles alunos selecio-
nados se engajavam em algum 
projeto e que eles não tinham 
segurança para opinar durante 
as aulas. “A autoestima deles 
foi sendo fortalecida e eles 

Com a ajuda de voluntários, os jovens desenvolvem atividades 

em encontro semanais.

Leitura voluntária estimula 
estudantes de escolas em SP

O Programa Myra tem incentivado a leitura entre estudantes de escolas públicas em São Paulo. Com a 
ajuda de voluntários, os jovens desenvolvem atividades em encontro semanais
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feito isso”. Ela lembrou ainda 
que o menino anotava em um 
caderno todas as palavras que 
ele passou a conhecer a partir 
das leituras que fi zeram juntos. 
“A gente pesquisava a palavra 
juntos e ele falou: ‘Essa é a mi-
nha coleção de palavras’. É lin-
do esse interesse pela leitura”.

A diretora da Fundação SM, 
que promove o programa, Pilar 
Lacerda, contou que qualquer 
um pode ter acesso à tecnologia 
social do projeto e replicar em 
outras escolas, inclusive de 
outras regiões do país. “A gente 
cede o material, faz a formação 
dos voluntários e essas pessoas 
tocam. Essa é a forma de chegar 
a mais escolas. A ideia é que o 
programa ganhe escala com 
iniciativas locais”.

Além de desenvolver a ca-
pacidade dos estudantes e 
ajudar na melhora do desem-
penho escolar, Pilar destaca 
a importância de envolver a 
comunidade. “Ao melhorar a 
capacidade leitora das crianças 
e dos adolescentes, a gente 
também tem um segundo ganho 
com o programa, que é envolver 
a comunidade, lembrando do 
slogan da educação integral: é 
preciso toda uma aldeia para 
educar uma criança”, disse 
(ABr).

começaram a ter uma partici-
pação mais efetiva no grupo, 
então eu fui vendo alunos que 
já levantavam a mão para ler 
respostas, que davam opiniões 
de uma maneira mais convicta, 
que pediam para ler pequenos 
trechos de texto. Isso ajudou no 
sentido de resgatar a autoesti-
ma”, avalia a professora.

As atividades de leitura são 
feitas individualmente. “O aten-
dimento individualizado facilita 
a construção e manutenção do 
vínculo afetivo e auxilia nessa 
questão [da autoestima], a 
criança vai criando uma certa 
intimidade e vai perdendo a 
vergonha e vai construindo a 
confi ança que ela necessita 
para superar as difi culdades”. 

Segundo a voluntária Renata 
Augusto Ferreira, 42 anos, o 
projeto é enriquecedor tanto 
para o estudante quanto para 
o voluntário. “Comecei a ima-
ginar que isso nunca foi feito 
comigo quando eu era criança 
e eu gostaria de que alguém 
tivesse esse olhar pra mim, de 
preparar um texto, um livro 
para ler pra mim. Eu só fui me 
interessar mais pelos livros 
a partir da adolescência por 
causa do teatro”, disse.

Ela relatou que pode acom-
panhar a evolução no interesse 
pela leitura em um aluno de 
dez anos. “[É uma satisfação] 
quando em uma sessão a crian-
ça traz um livro que ela pegou 
na biblioteca e ela nunca tinha 

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba......QUE A DIVERSÃO NÃO É DEFINIDA PELA AU-
SÊNCIA DE SITUAÇÕES DESAFIADORAS... ...mas pela ausência de 
raiva sobre elas. Claro, é natural se sentir “alimentado” com algumas 
das piores condições da vida física. No entanto, a diversão está em 
adotar uma perspectiva que permita que você olhe para estas con-
dições frente a frente e demonstre quem você é, apesar delas. Qual 
a diversão nisto? você poderia dizer. A diversão está na vitória, meu 
amigo. A diversão está na vitória.
Amor, seu amigo...

Neale Donald Walsch

O serviço de streaming Netfl ix anunciou dia 
6 de março a compra dos direitos para produ-
zir uma série baseada no livro “Cem Anos de 
Solidão”, obra-prima do escritor colombiano 
Gabriel García Márquez (1927-2014). 

Segundo a empresa, a saga da família 
Buendía na imaginária cidade de Macondo 
será gravada em espanhol, como era o de-
sejo de “Gabo” para uma inédita adaptação 
audiovisual do livro, publicado em 1967.

Os produtores-executivos da série 
serão Rodrigo e Gonzalo García, fi lhos 
do escritor. Em entrevista ao jornal The 
New York Times, Rodrigo contou que seu 
pai recebera muitas ofertas para levar o 
romance ao cinema, mas sempre negou, já 
que não estava convencido de que a obra 

‘Cem Anos de Solidão’ ganhará série do Netfl ix
seria bem adaptada em um único fi lme. 
“Cem Anos de Solidão” é a obra-prima do 
realismo mágico latino-americano e ven-
deu mais de 50 milhões de cópias desde 
seu lançamento. A adaptação do Netfl ix 
será gravada na Colômbia, com atores de 
destaque da América Latina.

“Nos últimos três ou quatro anos, o ní-
vel de prestígio e o sucesso das séries em 
streaming cresceu muito”, disse Rodrigo 
García ao NYT. Segundo ele, o Netfl ix foi o 
primeiro a demonstrar que o público “está 
mais pronto do que nunca” para ver séries 
em outros idiomas e com legendas. “O que 
antes parecia um problema agora não é mais”, 
acrescentou. Ainda não há previsão para a 
estreia de “Cem Anos de Solidão” (ANSA).

Gabriel García Márquez

com uma cópia de ‘Cem Anos de Solidão’, 

em março de 2007.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Imagine suas ideias 

mais ousadas sendo 

aplicadas livremente 

na linha de produção 

da empresa. Pense em 

controlar e monitorar 

todos os setores da 

fábrica estando em 

qualquer lugar do 

mundo

Trabalhar lado a lado com 
robôs, ver processos que 
começam e finalizam 

sozinhos, ter acesso à análises 
automáticas com dados co-
letados em todos os setores. 
Essas e outras ações estão 
acontecendo neste exato mo-
mento e a evolução tecnológica 
da indústria tem tudo para se 
fortalecer ainda mais em 2019. 
Confi ra abaixo sete tendências 
que já estão disponíveis para 
implementação:
 1) Inteligência artifi cial - 

na indústria permite mais 
produção com menor 
custo e torna as fábricas 
mais competitivas e efi -
cientes. De maneira prá-
tica, a IA também pode 
ser aplicada para melho-
rar o monitoramento do 
tempo dos ciclos de pro-
dução, da quantidade de 
material utilizado e for-
necer informações para 
reorganizar a linha de 
produção da forma mais 
efi ciente possível. Robôs 
com IA são capazes de 
realizar diversas tarefas 
impossíveis ou perigosas 
para o ser humano, como 
manusear matéria-prima 
tóxica, analisar compo-
nentes microscópicos, 
inspecionar 100% dos 
produtos de uma linha 
de produção e trabalhar 
por longos períodos sem 
pausa.

 2) Robotização - apresenta 
inúmeras vantagens para 
a indústria. Ela possibilita 
a utilização de robôs em 
várias tarefas, como fa-
bricação, manutenção, 
limpeza e outras funções. 
Os robôs industriais ge-
ralmente desempenham 
tarefas repetitivas e que 
exigem precisão. Imple-
mentar essa tecnologia 
na fábrica fi cou muito 
mais acessível por conta 
dos modelos de locação 
que permitem usufruir 
dos benefícios dessa 
tendência por um preço 
fi xo mensal.

 3) Equipamentos Autô-

nomos - como robôs, 
drones e alguns veículos, 
são uma das grandes 
tendências para 2019. 
Essas tecnologias usam 
inteligência artifi cial para 
automatizar funções e 
trabalhar por conta pró-
pria, sem necessidade de 
intervenção humana. Sua 
automação vai além dos 
modelos de programação 
mais tradicionais e cria 
comportamentos inte-
ligentes que interagem 
de forma mais natural 
com o ambiente, objetos 
e pessoas. Por exemplo: 
os equipamentos autôno-
mos podem ser acionados 
automaticamente para 
buscar suprimentos para 
a linha de montagem 
antes que eles acabem. 
O software entende que 
é o momento de disparar 
determinada função na 
cadeia produtiva e des-
pachar por conta própria 
o início daquela etapa de 
produção.

 4) Internet das coisas 

(IoT) - continua a ser 
uma das tendências tec-
nológicas mais impor-

tantes para a indústria 
contemporânea. Basi-
camente, ela estabelece 
conexões entre objetos. 
Conectadas, máquinas 
podem coletar, analisar 
e transmitir grandes 
quantidades de dados e 
comandos entre si. A IoT 
nos permite controlar ob-
jetos à distância, utilizá-
-los como provedores 
de serviços e aumenta 
a eficiência de vários 
processos. Essa tecno-
logia possibilita ampliar 
a análise da produção 
através da coleta de uma 
enorme quantidade de 
dados, adaptar a produ-
ção mais rapidamente de 
acordo com as demandas, 
prever problemas, ante-
cipar soluções, gerenciar 
estoques, reduzir erros e 
desperdícios e fornecer 
mais segurança à produ-
ção e às instalações da 
fábrica.

 5) Blockchain - Falando 
em segurança, a blo-
ckchain é um tipo de base 
de dados distribuída que 
guarda um registro de 
transações permanente 
e à prova de violação. 
Suas bases de dados são 
compartilhadas de forma 
pública e universal. Essa 
descentralização das in-
formações é a sua princi-
pal medida de segurança. 
Considerada a principal 
inovação tecnológica 
trazida pelo bitcoin, pois 
consta em seu código 
fonte, a blockchain tem 
servido de base para o 
surgimento de criptomo-
edas e bancos de dados 
distribuídos. Ao eliminar 
a necessidade de autori-
dades centrais como me-
diadoras de transações, a 
nova tecnologia gera mais 
confi ança, transparência 
e redução de custos.

 6) Análise aumentada 

(augmented analytics) 
- modifi ca a forma como 
grandes quantidades 
de dados são avaliadas, 
consumidas e compar-
tilhadas. Essa tendência 
tecnológica automatiza o 
processo de  preparação 
de dados e visualização 
de insights a partir de-
les. Assim, não apenas 
os cientistas de dados e 
sua equipe têm acesso a 
soluções e insights, mas 
diversos setores podem 
tirar proveito da análise 
automatizada de dados. 
Todos os funcionários, 
cada um no seu contexto 
e, ao mesmo tempo, inter-
ligados, podem otimizar 
suas decisões e o proces-
so geral da empresa.

 7) Gêmeos digitais -  re-
presentação virtual de 
um sistema do mundo 
real. Uma fábrica pode, 
por exemplo, criar um 
gêmeo digital da linha 
de produção e aplicar 
simulações de vários 
processos nessa criação. 
Simular a linha de produ-
ção signifi ca economia de 
tempo e dinheiro, além 
de possibilitar redese-
nhar todo o processo em 
minutos, tornando muito 
mais fácil e efi ciente o pla-
nejamento das fábricas. 
A partir dessas situações 
simuladas, muitas infor-
mações podem ser obti-
das em prol de melhora 
na efi ciência da cadeia 
produtiva, tornando-a 
mais fl exível, econômica 
e dinâmica.

(*) - É CEO da Pollux e
presidente da Associação Brasileira 

de Internet Industrial (ABII).

Tendências tecnológicas 
para a indústria em 2019

José Rizzo Hahn Filho (*)

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de confi ança, ou 
ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, In-
dústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 08.04.19 - Ficam convocados os senhores 
acionistas da Companhia Natal - Empreendimentos, Participa-
ções, Indústria e Comércio a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 07 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALEX OLIVEIRA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão representante de vendas, nascido em Feira de Santana - BA, no 
dia 10/03/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cristovam Gois 
de Almeida e de Lucilia Oliveira Almeida. O pretendente: JOSÉ ALABIY IFAKOYA 
GOMES BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, profi ssão ministro 
religioso, nascido em Recife - PE, no dia 09/08/1958, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Antonio Barbosa e de Maria dos Prazeres Alves da Pa.

O pretendente: THEO COELHO YÉPEZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão músico, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/08/1988, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Gustavo Antonio Yépez Frota e de Ana Lucia Coelho. 
A pretendente: ISADORA MASSONI DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão bailarina, nascida em Atibaia - SP, no dia 02/06/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lincoln Jesus de Souza e de Maria Helena 
Massoni de Souza.

O pretendente: BRUNO BIAGI MARCONDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atuário, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 27/09/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Waldo José Bittencourt Marcondes e de Carla 
Alves Biagi Marcondes. A pretendente: CATHERINE LAZZARINI CAROLLA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 08/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jerry Carolla e 
de Sandra Helena Alves Lazzarini Carolla.

O pretendente: PEDRO TACLA YAMADA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão programador, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Léo Satoshi Yamada e de Lucia 
Tacla Yamada. A pretendente: JÉSSICA SILVERIO MENDONÇA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 29/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benicio Mendonça 
e de Aracy Silverio da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO PEGORARO FERREIRA, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 30/01/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Tulio Camargos Ferreira e de Regina Elena 
Pegoraro Ferreira. A pretendente: RITA DE CÁSSIA MENEZES SILVA, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Itaúna - MG, no dia 17/02/1989, residente e 
domiciliada em Itaúna - MG, fi lha de Gilmar Alves da Silva. Obs.: Edital de Proclamas 
Oriundo de Itaúna - MG.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MAZZINI, solteiro, profissão engenheiro, 
nascido em Brasília - DF, no dia 29/11/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Carlos Mazzini e de Marlete Passos 
Mazzini. A pretendente: AMELISE MARA GHIZZI, solteira, profissão engenheira, 
nascida em Vitória - ES, no dia 28/12/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Volner Forster Ghizzi e de Rosa Maria 
Nascimento Ghizzi.

O pretendente: ERNANI HAJIME MAEDA, solteiro, profi ssão dentista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 25/04/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osorio Hazime Maeda e de Keiko Shitara Maeda. A pretendente: 
ALESSANDRA FERNANDES MELLO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alexandre de Souza Mello e de Ana Maria Fernandes.

O pretendente: TIAGO TURRA SILVA, solteiro, profi ssão gerente de suporte, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 20/07/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Benedito Silva e de Ilka Loren Turra Silva. 
A pretendente: TAUANA DE ANDRADE LELIS, solteira, profi ssão analista de RH, 
nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 23/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderley Lelis e de Gisele Amelia de Andrade 
Nudi.

O pretendente: RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA, solteiro, profi ssão magistrado, 
nascido em Itu - SP, no dia 20/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mario Tadayoshi Takejima e de Inês da Gloria Bragagnolo 
Takejima. A pretendente: RENATA GREGORIO PAULOS, solteira, profi ssão 
médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano da Cruz Paulos e de Maria 
Fernanda Gregorio Paulos.

O pretendente: SERGIO LOPES DE CARVALHO, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmir Dias de Carvalho e de Ana Flora Lopes 
de Carvalho. A pretendente: TALITA DOS SANTOS KOHATU, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/12/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Kohatu e de Sandra dos 
Santos Kohatu.

O pretendente: JORGE TRESSINO RUA, divorciado, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 21/05/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Rua Mosquera e de Vera Lúcia Tressino 
Rua Mosquera. A pretendente: MICHÉLE TIBURTINO PEREIRA, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/04/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Soares Pereira e de Sonia Tiburtino 
Pereira.

O pretendente: FELIPE PASSARO TEIXEIRA, divorciado, profi ssão economista, 
nascido em Sorocaba - SP, no dia 14/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Teixeira e de Maria de Fatima 
Passaro Teixeira. A pretendente: JULIA GUIMARÃES RUIZ, solteira, profi ssão 
cineasta, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 11/01/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aluizio Augusto Ruiz Cesar e de Thaiza 
Nóra Guimarães Ruiz.

O pretendente: GABRIEL DE CASTRO CABRAL, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ramiro Cabral e de Vera Lucia Fernandes de Castro. 
A pretendente: MARIANA SANTORO DI SESSA MACHADO, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Carvalho Machado Junior e de Ana Maria 
Santoro Di Sessa Machado.

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

O pretendente: HIAGO SILVA ADAMO CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/12/1995, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Adamo Carvalho e 
de Eliane Aparecida Simplicio da Silva. A pretendente: LETHÍCIA MARCOS BATISTA, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
26/01/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Roberto José Batista e de Katia de Oliveira Marcos.

O pretendente: CLEBER WILIAN FLORENTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/02/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Florentino dos 
Santos e de Maria Georgina Florentino dos Santos. A pretendente: FABIANA DA SILVA 
FARIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, 
no dia 11/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Martin Pereira de Carvalho e de Maria Sonia da Silva Farias.

O pretendente: DOUGLAS DARÍO MEDINA LEME, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em San Miguel de Tucumán, Argentina, no dia 26/05/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Rosendo Medina e de 
Salete Leme da Silva. A pretendente: STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, 
estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Casa Verde - 
SP, no dia 10/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Gilberto Lombardi e de Amelia Regina Teixeira Lombardi.

O pretendente: LOURIVAL ALMEIDA BRASIL, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Palmas - PR, no dia 20/05/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Silveira Brasil e de Alcinda Almeida Brasil. A 
pretendente: MARIA IZABEL DA CRUZ LEITE BRASIL, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Campo do Tenente - PR, no dia 27/11/1957, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tacilia da Cruz Leite.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 10/08/1995, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero José dos Santos e de Rosana 
da Cruz Rodrigues. A pretendente: GIOVANNA LARISSA TORTORELLI, estado 
civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
24/08/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Luiz Tortorelli e de Celina Faria Tortorelli.

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0146385-02.2009.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rubens da Silva Franco, Espólio, CPF 004.656.741-00, e 
Chistiene Matrangola Franco, CPF 271.121.158-41, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento  Comum por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 23.649,91 (09/2009),referente à prestação de serviços médico-hospitalares. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 SP, aos 31/10/2018.  

Uma pesquisa ,  que 
contou com a partici-
pação de brasileiros, 

encontrou uma resposta. O 
hormônio do crescimento 
GH (do inglês growth hor-
mone), que é responsável 
pelo desenvolvimento ósseo 
e aumento da estatura, tam-
bém atua diretamente para 
evitar a perda de peso. 

Quando uma pessoa tem 
restrição alimentar, o corpo 
entra em uma espécie de 
“modo econômico” e começa 
a guardar energia, além de 
aumentar a fome. “Durante 
uma condição em que você 
não come o suficiente, está 
fazendo dieta, esse hormônio 
é secretado. Isso a gente já 
sabia, mas o que a gente 
descobriu é que ele acaba 
agindo sobre neurônios que 
estimulam a fome e, prova-
velmente, não só estimulam 
a fome, como também são 
capazes de regular o nosso 
metabolismo energético”, 
explicou José Donato Junior, 
professor no Instituto de 
Ciência Biomédicas da USP 
e um dos autores do estudo.

Já era conhecido que o GH 
está ligado ao desenvolvi-
mento ósseo e ao aumento 
de estatura e é encontrado 
em grande quantidade nos 
músculos, no fígado, em te-
cidos e órgãos diretamente 
envolvidos no metabolismo 
de crescimento. Com este 
estudo, descobriu-se que 
o cérebro também está re-
pleto de receptores desse 
hormônio. Os resultados 
foram publicados na revista 
científi ca internacional Natu-

Quando uma pessoa tem restrição alimentar, o corpo 
entra em uma espécie de “modo econômico” e começa 

a guardar energia, além de aumentar a fome.

Hormônio do crescimento atua para 
evitar perda de peso, diz pesquisa

Há décadas, a ciência busca descobrir por que é tão difícil manter o peso atingido após sacrifícios de 
uma dieta bem-sucedida e por que é tão fácil recuperar o peso perdido
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leptina] atrapalham o ema-
grecimento porque ligam 
esse modo econômico. Ele 
começa animado na dieta, 
mas perder peso vai ficando 
cada vez mais difícil”.

A descoberta de uma ação 
redundante do organismo 
para evitar a perda de peso 
por meio do HG e da leptina 
aponta para uma possível ad-
ministração combinada dos 
dois hormônios. Para isso, 
no entanto, são necessários 
testes clínicos. “Infelizmen-
te, a gente ainda não dispõe 
desse tipo de remédio. Nós 
testamos uma droga no nosso 
estudo. Essa droga conse-
guiu realmente aumentar 
o gasto de energia durante 
a privação alimentar, mas 
a gente não avaliou efeitos 
colaterais. A gente já prevê 
que ela poderia ter efeitos 
colaterais porque bloqueava 
o hormônio do crescimento 
no corpo todo”, ponderou.

Para o professor, os estudos 
apontam para o avanço para 
algum tipo de tratamento que 
contorne esse “modo econô-
mico” do corpo. “Do ponto de 
vista evolutivo, toda vez que 
a gente tenta perder peso 
isso liga uma sirene de alerta 
como se fosse um perigo. Se 
a gente conseguisse impedir 
que isso ligasse, nós certa-
mente conseguiríamos fazer 
uma dieta com muito mais 
facilidade, sem sentir tanta 
fome e gastando mais energia 
e óbvio para perder peso, ou 
você gasta energia ou come 
menos. Se gasta mais energia, 
claro que isso facilita muito o 
processo”, disse (ABr).

re Communications. Antes, 
acreditava-se que a leptina 
fosse o principal hormônio 
a entrar em ação para con-
servar energia em casos de 
limitação alimentar. Quando 
há perda de peso, caem os ní-
veis de leptina em circulação 
na corrente sanguínea. 

A leptina é um hormônio 
produzido pelas células do 
corpo que armazenam gordu-
ra. “Quando começa a perder 
gordura, os níveis de leptina 
caem muito e o cérebro sente 
essa queda e ativa os meca-
nismos de fome e economia 
de energia”, explicou Donato, 
informando que, há cerca de 
15 anos foram tentados expe-
rimentos de administração de 
leptina para quem estava em 
processo de emagrecimento 
para observar se havia melho-
ra na manutenção da perda 
de peso. “Esses experimen-
tos foram muito infl uentes 

na época, mas infelizmente 
deram resultados bastante 
negativos. Ficou uma pulga 
atrás da orelha. Como que o 
hormônio que regula o meta-
bolismo, quando perde peso, 
não se consegue emagrecer”, 
disse. 

A descoberta mais recente 
revela que há uma forma 
redundante de o organismo 
evitar essa perda. Donato 
explicou que essa retenção 
de energia pode ser vista 
como algo positivo do pon-
to de vista da evolução da 
espécie, pois, se o corpo 
entende que há restrição de 
comida, ele é capaz de gas-
tar menos energia e dá mais 
sobrevida àquele organismo. 
Esse mecanismo, no entanto, 
atrapalha os sucessos das 
dietas alimentares. “Toda 
vez que o indivíduo engorda 
e tenta emagrecer, a ação 
desses hormônios [HG e 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 4

3B
4-

91
D

C
-4

5E
7-

57
E2

.



São Paulo, sexta-feira, 08 de março de 2019Página 8

Especial

De criatura à criadora: Mulheres 
conquistam cada vez mais espaço na 
arte

Basta uma simples pesquisa para concluir que na his-
tória da arte a mulher foi, por muito tempo, o objeto, 
e não o sujeito. Na lista de quadros mais valiosos no 

mundo, nenhum deles foi feito por uma mulher. É ela a 
musa inspiradora do quadro, a silhueta esculpida, o rosto 
nos retratos singulares que representam o sexo feminino 
nos cenários mais diversos. 

No entanto, as barreiras no mercado estão sendo quebradas 
e, apesar de ainda existir uma disparidade entre o número 
de artistas do sexo masculino e feminino, é cada vez mais 
comum encontrar obras de autoria de artistas mulheres em 
grandes exposições, galerias e em plataformas como a Artluv, 
ArtTech que conecta artistas a clientes e amantes de arte, 
em que 38,57% dos perfi s cadastrados são de mulheres.

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Artluv 
selecionou seis artistas em ascensão no mercado brasileiro. 
Com o auxílio da tecnologia fornecida pela plataforma, suas 
características próprias, estilos e referências, elas começam 
a desenhar um novo cenário no País. 

1. Des.va
A artista plástica autodidata de São Paulo defi ne a arte 

como a comunicação entre o desconhecido e o palpável, onde 
enxerga uma nova possibilidade de libertar seres internos 
e externos, emoções e sentimentos a cada criação, e por 
isso, chama o seu trabalho de "arte para libertação". Suas 
obras são caracterizadas por retratar rostos e expressões 
utilizando técnica mista e materiais variados, como costura 
intuitiva, bordado, nanquim, acrílica, giz pastel seco, tecido, 
canson, elementos naturais e outros.

2. Milenna
Formada em Artes Plásticas pelo Santa Monica College, 

na Califórnia, e pós-graduada em Pintura Contemporânea 

8 de março
Dia Internacional da Mulher

na FAAP, Milenna Saraiva exibe o seu trabalho em diversas 
mostras coletivas e individuais, em galerias e museus pelos 
Estados Unidos, Canadá e Brasil. Suas obras são ricas em 
texturas, camadas e cores, carregadas de emoção. Para ela, 
o objetivo do retrato é criar um portal para uma viagem 
interna de exploração própria.

3. Fiamma
Iniciou o seu percurso artístico em São Paulo, mas desde 

2016 intercala períodos de produção no Brasil, em Brasília, 
e na Itália, em Bologna. Apaixonada por formas e cores 
desde a adolescência, Fiamma Viola começou a desenhar 
aos 16 anos. Estudou arte no Brasil e nos Estados Unidos, 
porém, também possui formação em Ciências Econômicas e 
é instrutora de Yoga certifi cada. Seu processo criativo está 
centrado no corpo feminino como território de construção 
de uma narrativa visual, que busca a liberação da carga 
negativa e propõe uma visão poética livre.

4. Mariana San Martin
Gaúcha, trabalhou durante anos na área publicitária, 

antes de se voltar totalmente à arte. Começou a desenhar 
e pintar e, com muita prática, evoluiu para outras técnicas, 
criando o seu estilo próprio, em um processo de descons-
trução e construção constante, mostrando que a arte está 
nos dois lados. Atualmente se dedica a explorar técnicas 
de pintura e ilustração, buscando representar as comple-
xidades e sutilezas humanas, por meio da sobreposição de 
materiais e técnicas como tinta acrílica, colagem, nanquim 
e pontilhismo.

5. Fabiana Nakano
Ao longo de sua trajetória, realizou cursos de desenho, 

pintura, ilustração, xilogravura e graffi ti. Cria obras que 
somam natureza e feminilidade, que conduzem o observa-
dor a um universo intimista e introspectivo. O seu trabalho 
enfatiza força e fi rmeza em traços bem marcados e precisos, 
mostrando que essas características também pertencem as 
mulheres. A artista encontrou nas artes visuais sua plena 
expressão, acessando infi nitas possibilidades, se libertando 
e consolidando a sua própria existência.

6. Luciana Arena
Descobriu na fotografi a uma nova dimensão do olhar. 

Formada em Publicidade pela USP e com MBA pela Boston 
University, foi em um curso de fotografi a no MAM que se 
encontrou. Em suas fotografi as, registra coisas comuns com 
uma nova ótica, identifi cando formas, texturas, contrastes 
e signifi cados. Tendo a natureza como sua principal fonte 
de inspiração, em seus trabalhos é possível encontrar ima-
gens vibrantes e abstratas, que transmitem sentimentos 
de alegria e paz.

Fonte e mais informações: (https://artluv.net/).


