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“No dia em que a 
mulher descobre que o 
homem, pelo simples 
fato de ser seu marido, 
é também seu cônjuge, 
coitado dele”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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O governo de São Paulo 
vai criar 11 polos de 
desenvolvimento indus-

trial no estado. Segundo o go-
vernador João Doria, a intenção 
é melhorar a infraestrutura nas 
regiões que receberão os incen-
tivos, dar acesso diferenciado 
a crédito, simplifi car licenças e 
melhorar as condições fi scais e 
tributárias. As ações vão bene-
fi ciar os setores farmacêutico 
metalúrgico; de máquinas e 
equipamentos; automotivo; 
químico, borracha e plástico; 
petroquímico; de biocombus-
tíveis; de alimentos e bebidas; 
têxtil; de vestuário; de couro 
e calçados; de tecnologia; 
ecofl orestal.

Governo do Estado cria 
11 polos para incentivar 
produção industrial

Os polos estão distribuídos 
por diversas regiões do esta-
do, como Campinas, Bauru, 
Piracicaba, Alto Tietê, Presi-
dente Prudente, Grande ABC, 
Baixada Santista e Vale do 
Paraíba. Segundo a secretária 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen, os locais 
escolhidos já concentram as 
empresas ligadas aos setores 
que se pretende desenvolver. 
“A atuação dos polos é para 
identifi car falhas de mercado 
e atuar nas falhas de gover-
no. O nosso trabalho aqui é 
alavancar a produtividade do 
setor privado impulsionando 
e melhorando as políticas 
públicas nas regiões onde as 

cadeias produtivas estão”, 
enfatizou Ellen.

O programa conta ainda, se-
gundo Doria, com uma parceria 
com o BNDES para oferecer 
crédito às empresas benefi -
ciadas. O governo também 
vai capacitar a mão de obra a 
partir do Centro Paula Souza, 
responsável pela gestão das 
escolas técnicas do governo 
estadual.

Doria enfatizou que não 
pretende competir com outros 
estados, mas melhorar as con-
dições para as empresas que já 
estão instaladas em São Paulo. 

“Nós não fazemos e não 
admitimos guerra fi scal. Todo 
o incentivo que fazemos aqui 

O objetivo é incentivar o aumento da produtividade da indústria, atraindo investimentos, 

impulsionando a inovação e a geração de empregos.

nesse conjunto de valores 
é, fundamentalmente, para 
apoiar quem está em São 
Paulo”, acrescentou. Não há 
previsão, segundo o governo 
estadual, de gastos adicionais 
para colocar o programa em 
prática.

O secretário estadual da Fa-

zenda, Henrique Meirelles, afi r-
mou que os benefícios tendem 
a aumentar os investimentos e 
a produtividade das empresas, 
se refl etindo em aumento de ar-
recadação para o estado. “Uma 
companhia que anuncia um 
investimento de R$ 1,4 bilhão, 
por exemplo, com o resultado 

das vendas e com a [condição] 
de criação de empregos, vai 
ter desconto de 2,5% do valor 
do ICMS resultantes daquele 
investimento. O que signifi ca 
que vai haver aumento de 
arrecadação, porque vai gerar 
aumento de venda”, exempli-
fi cou (ABr).

O desmatamento da Mata 
Atlântica entre outubro de 2017 
e outubro de 2018 caiu 9,3% 
em relação ao período anterior 
(2016-2017). É a menor área 
de desmatamento registrada 
pela série histórica do Atlas da 
Mata Atlântica, elaborado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica 
e pelo INPE, que monitora o 
bioma desde 1985.

O relatório mostra que, no 
último ano, foram destruídos 
11.399 hectares (ha), ou seja, 
113 km², de áreas de Mata 
Atlântica acima de 3 hectares 
nos 17 estados do bioma. No ano 
anterior, o desmatamento foi de 
12.562 hectares (125 km²). Já 
em 2015-2016, o desmatamen-
to chegou a atingir 29.075 ha. 

Além disso, dos 17 estados da 
Mata Atlântica, nove estão no 
nível de desmatamento zero, 
com desfl orestamentos abaixo 
de 100 hectares, o que equivale 
a 1 km².

A diretora executiva da 
Fundação SOS Mata Atlânti-
ca, Marcia Hirota, disse que o 
resultado positivo tem relação 
com ações de monitoramento 
e combate ao desmatamento, 
realizadas por diversos atores 
nos últimos anos, incluindo 
órgãos ambientais estaduais, 
polícia ambiental, Ministério 
Público e o Ibama.

“Esse tipo de ação precisa ter 
continuidade”, afi rmou. A Mata 
Atlântica é o único bioma brasi-
leiro com lei específi ca (ABr).

O resultado positivo tem relação com ações de monitoramento e 

combate ao desmatamento.

A Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) anunciou a instalação 
de uma nova fábrica na cidade 
de Betim, em Minas Gerais, 
com investimentos de R$ 500 
milhões. A expectativa é que 
a planta seja o maior polo pro-
dutor de motores da América 
Latina, com capacidade para 
1,3 milhão de unidades por ano, 
e gere 1,2 mil empregos. 

O anúncio do projeto foi feito 
na atual fábrica de Betim da 
Fiat, pelo presidente mundial 
da FCA, Mike Manley, em sua 
primeira visita ao país após 
assumir o cargo, no ano passa-
do, depois da morte do então 
presidente Sergio Marchionne. 
Também estavam presentes o 
presidente da Fiat para Amé-
rica Latina, Antonio Filosa, o 
chairman da empresa, John 
Elkann, o governador de Minas 

Homenagem a Falcone
O ministro da Justiça, Sergio 

Moro, prestou homenagem ontem 
(23) ao juiz italiano Giovanni Fal-
cone, assassinado pela máfi a em 23 
de maio de 1992. No Twitter, Moro 
lembrou que Falcone e o também 
magistrado Paolo Borsellino ‘aca-
baram com a impunidade da Cosa 
Nostra’. “Heróis da magistratura. 
Minhas homenagens e admiração”, 
escreveu o ministro. Moro nunca 
escondeu sua inspiração nos dois 
juízes italianos.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Beto Albuquerque, disse 
ontem (23), na Comissão de 
Meio Ambiente do Senado, 
sobre segurança de barragens, 
que “não tem barragem segura. 
Esse conceito não existe”.

Explicou que a probabilidade 
de rompimento de barragens 
construídas à montante, como 
foi o caso de Mariana, Bruma-
dinho e agora de Gongo Soco, 
todas em Minas Gerais, é muito 
superior às demais. 

“O monitoramento é diuturno 
e ininterrupto. Tudo está sendo 
monitorado minuto a minuto 
e as informações estão sendo 
passadas às pessoas que têm 
responsabilidade, competência 
para tomar as ações e medi-
das, especialmente para não 
perdermos vidas humanas”, 
destacou. Albuquerque disse 
que em razão do grande nú-
mero de barragens, cerca de 2 

Região da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais.

Os Estados Unidos ofi ciali-
zaram ontem (23) seu apoio 
à entrada do Brasil na Organi-
zação para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que havia sido prome-
tido por Donald Trump a Jair 
Bolsonaro em março passado, 
durante reunião na Casa Bran-
ca. A formalização do apoio 
foi feita durante a conferência 
ministerial da OCDE, em Paris. 

“Hoje os EUA expressaram de 
modo claro e ofi cial seu apoio 
ao pleito do Brasil de ingressar 
na OCDE. O Brasil agradece o 
gesto de confi ança e está pronto 
a trabalhar com todos os mem-
bros no processo de acessão”, 
diz uma mensagem do Ministé-
rio das Relações Exteriores no 
Twitter. Segundo o chanceler 
Ernesto Araújo, a ofi cialização 
já era “esperada”, uma vez que 

Trump apoia entrada do Brasil na OCDE.
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Montadora investirá R$ 16 bilhões no Brasil até 2024.

Gov.EstadoSP/Divulgação

A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) aprovou ontem (23), 
em reunião extraordinária, a con-
cessão do serviço de transporte 
aéreo da Globalia Linhas Aéreas 
Ltda, grupo que administra a Air 
Europa. A entrada da empresa 
com 100% de capital estrangeiro 
no país foi anunciada pelo minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas. 

Com a aprovação, a empresa 
é a primeira companhia aérea 
internacional em operação re-
gular de passageiros no país. De 
acordo com a Anac, a empresa 
agora poderá atuar também no 
mercado doméstico brasileiro. 
Hoje, a Air Europa opera em 
rotas internacionais, partindo e 
chegando no país, dos aeroportos 
de Salvador e Recife para Madrid.

O ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio, disse que a 

Reprodução/Instagram

Ministro de Minas e Energia diz que 
não há barragem segura no Brasil

endedores exercerem suas 
atividades na mineração, mas 
também para as autoridades 
exercerem seu poder de polícia 
ou de regulação do setor. 

Segundo ele, o Brasil é o 
terceiro país em produção 
mineral do mundo, atrás de 
Austrália e Canadá, e responde 
por três milhões de empregos 
diretos e indiretos, contribuin-
do com 4% do PIB. E garantiu 
que até o fi m de 2019, todas 
as barragens do país serão 
fi scalizadas. “Temos cerca de 
500 barragens de rejeitos, 150 
delas já foram vistoriadas, e 
todas serão vistoriadas este 
ano”. Hoje (24), senadores irão 
até  Barão de Cocais (MG), para 
uma diligência. A barragem da 
mina está em alerta máximo. 
Os senadores querem verifi car 
os riscos e as iniciativas do 
Poder Público para minimizar 
a situação (ABr).

mil, entre elas as que não são 
só de rejeitos de mineração, o 
ministério faz pareceria com 
a Agência Nacional de Águas 
(ANA) para a fi scalização.

O ministro informou que 
até 2021 todas as barragens 
serão descomissionadas (es-

vaziamento das barragens de 
rejeitos). “Também é uma 
atividade de risco, que tem 
que ter planejamento bastante 
apurado”, afi rmou ao destacar 
a importância do papel do Con-
gresso para que haja segurança 
jurídica não só para os empre-

Desmatamento da 
Mata Atlântica foi o 
menor desde 1985

EUA formaliza apoio à 
entrada do Brasil na OCDE

Trump “tinha garantido seu 
apoio de maneira muito clara”. 
“Era, talvez, a principal peça que 
faltava para que nós possamos, 
no mais breve prazo, começar 
o processo de adesão”, disse.

O Brasil formalizou seu pedido 
de adesão em maio de 2017, ain-
da no governo de Michel Temer, 
mas sua entrada depende da 
aprovação dos Estados-mem-
bros, que incluem as nações mais 
desenvolvidas do mundo, além 
de países do leste europeu, do 
Chile, do México e da Turquia. 
A contrapartida é que o Brasil 
abra mão do tratamento especial 
que o país possui na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) por 
ser uma nação em desenvolvi-
mento. Esse status garante mais 
fl exibilidade no cumprimento de 
determinadas regras comerciais 
(ANSA).

Anac aprova Air Europa 
para voos domésticos

chegada da Air Europa no Brasil 
representa um marco para o 
turismo do país. “Tão ou mais 
importante que atrair turistas 
internacionais é estimular e 
criar condições para o próprio 
brasileiro viajar pelos destinos 
domésticos. No último ano, os 
brasileiros gastaram US$ 18,26 
bilhões no exterior muito em 
função dos custos do turismo 
interno”, disse. 

“Aumentar a conectividade 
e tornar os preços mais com-
petitivos é fundamental para 
fomentar o turismo interno. 
Com apenas 12,4% de estradas 
pavimentadas e sem transporte 
estruturado de passageiros por 
ferrovias ou marítimo/fl uvial, o 
único modal que pode promo-
ver a integração do país num 
curto espaço de tempo é o 
aéreo”, completou (ABr).

Fiat anuncia nova fábrica 
de motores em Minas

Gerais, Romeu Zema, o prefeito 
de Betim, Vittorio Medioli, en-
tre outras autoridades. 

“A FCA sempre acreditou no 
Brasil e enxerga com grande 
otimismo o empenho do go-
verno em aprovar as reformas 
estruturais tão necessárias para 
a retomada do crescimento 
econômico e para a melhoria da 
competitividade”, disse Manley. 
“Fiz questão de visitar o Brasil 
neste momento para reforçar 
nossa confi ança na agenda das 
reformas e confi rmar os inves-
timentos adicionais em Betim, 
que é uma planta em que temos 
investido muito nos últimos 
anos por sua importância es-
tratégica para as operações da 
FCA na região”, acrescentou. 

Com esse novo investimento, a 
FCA amplia para R$ 8,5 bilhões 
seu plano total de investimentos 
para Betim até o ano de 2024. 
“Esse é o maior investimento 
industrial já feito no estado de 
Minas Gerais”, disse Romeu 
Zuma. No Brasil como um todo, 
incluindo as outras plantas da 
Fiat, como a de Pernambuco, 
o plano de investimento para 
2018-2024 e de R$ 16 bilhões. 
Nesse período, a montadora pre-
tende lançar 15 novos modelos, 
incluindo o esperado SUV da Fiat, 
inspirado na picape Toro (ANSA).
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Achado não é roubado. 
Será?

Existe um ditado 

popular, bastante 

conhecido e 

disseminado, que diz 

expressamente que 

‘achado não é roubado’

Ele é muito utilizado para 
justifi car a conduta de 
quem encontra e não 

devolve coisas alheias. A per-
gunta que se faz a respeito, 
é justamente se este ditado 
traduz uma verdade e quais as 
consequências jurídicas, no âm-
bito criminal, de se achar algo 
e pegar para si. Recentemente, 
um italiano foi detido pela Po-
lícia Federal porque tentava 
vender, pela internet, 20 quilos 
de moedas históricas, que ele 
havia encontrado dentro de 
uma botija enterrada na praia 
de Ipioca, no litoral de Maceió.

Munido de um detector de 
metais, o homem rastreou o 
solo e acabou encontrando as 
moedas, que constituem ver-
dadeiro acervo histórico. Ele as 
fotografou e anunciou a venda 
pela internet, nas redes sociais. 
As postagens foram descober-
tas pelo Iphan, que informou a 
PF, objetivando a apreensão do 
acervo histórico. Primeiramen-
te, antes de adentrar na análise 
jurídica, é importante ressaltar 
que a questão posta apresenta 
um debate moral. 

Embora todos tenham conhe-
cimento de que achar algo e não 
devolver é imoral, a sociedade, 
por vezes, ignora que além de 
imoral, não devolver também 
pode ser crime. Assim, em li-
nhas gerais, pode-se dizer que 
o ditado popular está, em parte, 
correto, pois quem acha algo, 
realmente não pratica o crime 
de roubo, previsto no artigo 
157 do Código Penal. Jamais se 
poderia cogitar falar em roubo 
neste caso, pois não se verifi ca 
uma situação de violência ou 
grave ameaça capaz de tipifi car 
(como roubo) a conduta de 
encontrar coisa alheia. 

Também não se cogita falar, 
nesses casos, do crime de furto, 
previsto no artigo 155 do Código 
Penal, pois, quando a pessoa 
acha algo, não há subtração 
dolosa. Por outro lado, é impor-
tante ressaltar que, dependen-
do das circunstâncias em que a 
coisa for achada e do compor-
tamento da pessoa que achou, 
poderá fi car caracterizado um 
crime, com consequências no 
âmbito penal.

No caso do italiano, ele 
acabou indiciado pelo crime 
de apropriação de coisa acha-
da, previsto no artigo 169 do 
Código Penal, e punido com 
detenção de um mês a um ano, 
ou multa. De acordo com este 
dispositivo, em três hipóteses a 
pessoa que acha coisa alheia e 

não devolve comete um crime. 
A primeira hipótese, prevista 
no caput do artigo 169, se dá 
quando alguém se apropria 
(toma para si, como sendo 
de sua propriedade) de coisa 
alheia perdida, que vem a seu 
poder por erro, caso fortuito 
ou força da natureza.

A segunda hipótese, prevista 
no inciso I do artigo 169, tra-
ta de descoberta, em prédio 
alheio, de tesouro (objeto 
antigo de grande valor, que 
estava oculto e não tem dono), 
e apropriação deste tesouro, 
em detrimento do direito que 
teria o proprietário do prédio 
sobre a coisa.

A última hipótese, prevista 
no inciso II do artigo 169, 
contempla a fi gura da apro-
priação de coisa achada. Trata 
justamente daquela coisa que 
foi perdida e é encontrada por 
alguém, restando a quem en-
contrar, a obrigação de, ao me-
nos, tentar devolver ao dono. 
É a situação mais corriqueira.

No caso concreto apresenta-
do, o estrangeiro foi acusado 
do crime previsto no inciso II 
do artigo 169 do Código Penal, 
pois, de acordo com a legis-
lação brasileira, todo objeto 
arqueológico ou histórico é 
protegido por lei e considerado 
patrimônio da União, mesmo 
que tenha sido encontrado 
fora de sítios arqueológicos e 
de forma ocasional. Neste caso, 
o homem, ao encontrar as mo-
edas, deveria ter comunicado 
ao Iphan sobre a existência e 
localização das mesmas, e não 
tentado vendê-las na internet, 
como fez.

Além disso, é importante 
mencionar que aquele que 
acha coisa alheia perdida e a 
restitui ao dono ou à autorida-
de competente, tem direito a 
uma recompensa, de acordo 
com o previsto no Código Ci-
vil. Conclui-se, portanto, que, 
moralmente e juridicamente 
falando, o que se espera de 
alguém que acha algo perdido, 
que não é seu, é a devolução 
ao legítimo dono da coisa, ou 
às autoridades competentes. 

Caso a pessoa venha a 
devolver, terá direito a uma 
recompensa. Já se a pessoa não 
devolver, incorre em crime. O 
crime em questão é a apropria-
ção de coisa achada, e não o 
roubo, o que torna verdadeiro 
o ditado que diz que ‘achado 
não é roubado’. Fica a lição: 
ao encontrar algo, o melhor a 
se fazer é sempre a devolução!

 
(*) -  Advogada criminalista, é mestre 

e doutoranda em Direito Penal 
pela Universidade de Salamanca e 

pós-graduada pela Universidade de 
Coimbra, e em Ciências Criminais 

e Dogmática Penal Alemã pela 
Universidade Georg-August-

Universität Göttingen.

Adriana Filizzola D’Urso (*)
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News@TI
Desenvolvedora de software argentina BairesDev 
mira no Brasil em busca de novos talentos
@A BairesDev, empresa argentina de desenvolvimento de sof-

twares com foco de vendas nos Estados Unidos e na Europa, 
busca no Brasil novos talentos para atuar como desenvolvedores 
de tecnologia. Segundo a companhia, o Brasil possui alta qualidade 
técnica dos profi ssionais de tecnologia, além disso, a estimativa de 
expansão de contratações anda junto das previsões para o negócio 
no país. Atualmente, o Brasil responde por 24% do faturamento 
da companhia e essa fatia deve chegar a 35% no prazo de um ano 
(https://www.bairesdev.com/). 

Inscrições abertas para evento de colaboração 
energética Brasil-Reino Unido
@Entre 3 e 5 de junho será realizado, no Rio de Janeiro, o The UK & 

Brazil: Partners in Energy, evento que tem como principal objetivo 
a troca de conhecimento e tecnologias entre Reino Unido e Brasil. 
“Esta é a sétima edição do UK & Brazil: Partners in Energy, que já se 
consolidou como a melhor plataforma para que empresas brasileiras 
do setor de energia e agências do governo troquem conhecimento 
sobre suas melhores práticas e estabeleçam acordos comerciais”, 
diz Renato Cordeiro, Gerente da área de Energia do Ministério do 
Comércio Internacional do Reino Unido (DIT) no Brasil. Para saber 
mais sobre a programação, os palestrantes e se inscrever, visite: https://
www.events.great.gov.uk/ehome/index.php?eventid=200189463&.

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

Leonardo Rebitte (*)
 

Vista anteriormente com um pouco de 
desconfi ança pelo mercado de inves-

timentos e, agora, consolidada como uma 
opção rentável e efi caz na estratégia de 
diversifi cação da carteira de investimentos, 
a modalidade de renda fi xa Peer to Peer 
Lending (P2P) está atraindo cada vez mais 
interessados.

O crédito P2P permite que um in-
vestidor empreste dinheiro para uma 
empresa - e até para outras pessoas - em 
troca da obtenção de ganhos com os 
juros. Ele se caracteriza pelo ofereci-
mento de crédito a um custo mais baixo 
ao tomador e pela alta rentabilidade a 
quem empresta.

As plataformas P2P baratearam os cus-
tos dos empréstimos, possibilitando aos 
investidores uma rentabilidade anual que 
pode chegar a 23% (ou 400% do CDI), 
já descontando o risco de inadimplência. 
Estes são números superiores à média dos 

Empréstimo entre pessoas via fi ntechs torna o 
crédito mais acessível

ganhos com a renda fi xa ao ano, que fi ca 
entre 7% a 8%.

Hoje, qualquer pessoa pode emprestar 
dinheiro a outra legalmente e receber 
juros. Em investimentos P2P, o investidor 
disponibiliza o seu dinheiro diretamente 
para quem precisa. Entre as vantagens 
desse investimento, além do seu retorno 
fi nanceiro - já mencionado anteriormente -, 
está a rapidez do processo, que é todo online.

Nessa modalidade, o tomador de cré-
dito conta com a tecnologia para agilizar 
a aprovação dos empréstimos e como a 
operação não fica subordinada ao alto 
valor do spread brasileiro, o custo de 
toda a operação se torna bem menor.

Vale ressaltar que no caso de emprés-
timo entre pessoas, quem empresta o 
dinheiro não está sujeito a nenhuma 
ilegalidade de agiotagem, pois as transa-
ções são feitas através de instrumentos 
legais, como Cédulas de Crédito Bancá-
rio (CCB), que o torna dono do direito de 
recebimento dos juros do empréstimo.

O crédito P2P permite que um investidor empreste dinheiro para uma empresa - e até para outras pessoas
Ok, mas isso é confi ável?

Ao investir em empréstimos P2P, 
o investidor (quem empresta) tem o 
mesmo risco que um Banco ao oferecer 
crédito na praça. Para minimizar a taxa 
de inadimplência, as fintechs contam 
com a mesmas estratégias e tecnologias 
das grandes instituições financeiras para 
análise de crédito.

Hoje, qualquer um pode emprestar di-
nheiro legalmente e receber juros. Com 
o empréstimo colaborativo, o investidor, 
além de além de obter retornos maiores 
do que investimentos mais comuns nos 
bancos, também ajuda outras pessoas 
a ter a oportunidade de quitar as suas 
dívidas com o dinheiro emprestado a 
juros menores. Outras estão realizando 
seus sonhos, montando o próprio negó-
cio, reformando a casa e investindo em 
educação e qualificação profissional. 

 

(*) É CEO da Mutual.

As informações estão em 
levantamento divulgado 
ontem (23) pelo Conse-

lho Federal de Medicina com 
base em dados do Ministério 
da Saúde, que revelam também 
que entre 2009 e 2018 houve um 
aumento de 33% na quantidade 
de internações por desastres 
nas ruas e estradas. 

Na avaliação do diretor da As-
sociação Brasileira de Medicina 
de Tráfego (Abramet), Antônio 
Meira, esses acidentes já são 
considerados um dos principais 
problemas de saúde pública do 
país. “Além de provocar sobre-
carga no serviço com aumento da 
ocupação dos leitos hospitalares, 
causa um prejuízo irreparável 
quando ocorre uma morte ou 
uma pessoa fi ca incapacitada 
para suas atividades habituais, 
como também traz prejuízo 
enorme para a saúde pública”.

O levantamento assinala que 
o número de internações no 
SUS por desastres nas ruas e 
estradas do Tocantins saltaram 
de 60 em 2009 para 1.348 em 
2018. Pernambuco também 
teve crescimento signifi cativo 
passando de 845 para 6.969. 
Em alguns estados houve que-

Os acidentes no trânsito são considerados um dos principais problemas de saúde pública do país.

O quadro Madonna Benois, do gênio Leonardo 
Da Vinci, retornará à Itália após 35 anos para 
uma exposição em Perugia, na região da Úmbria, 
entre os dias 4 de julho e 4 de agosto. A pintura, 
que retrata a Virgem Maria brincando com uma 
criança em seu colo, é uma das coleções do Museu 
Hermitage, de São Petersburgo, na Rússia. Antes 
de chegar em Perugia, o quadro fi cará exposto em 
Fabriano, nas região das Marcas, de 1º a 30 de junho.

O quadro é um dos principais trabalhos de Da 
Vinci quando era mais jovem. A obra teria sido 
pintada entre 1478 e 1480, além de ter sido uma 
das obras do gênio italiano que marcou sua in-
dependência do mestre Andrea del Verrocchio. 
A exposição da pintura na Itália é mais uma das 
diversas iniciativas no país em comemoração 
aos 500 anos da morte de Da Vinci.

“A Madonna desceu do trono em que os 
artistas do século 15 a tinham colocado e foi 
se sentar em um banco, em uma sala de um 
lar habitado”, explicou Tatiana Kustodieva, do 
departamento de arte do Museu Hermitage. O 
Madonna Benois entrou nas coleções do museu 
russo em 1914, após ser vendido por Marija 
Aleksandrovna Benois, que o herdou de seu 
avô paterno, um comerciante em Astracã. Ela 
vendeu o quadro por um valor inferior ao do 
mercado, sob a condição que a pintura “per-
manecesse na Rússia” (ANSA).

Madonna Benois será exposto nas cidades de 

Perugia e Fabriano.

Itália relembra 27 
anos da morte de 
Falcone

Uma série de homenagens mar-
cou ontem (23) o aniversário de 
27 anos do Massacre de Capaci, 
atentado que matou o juiz antimáfi a 
Giovanni Falcone e mais quatro 
pessoas. Em 23 de maio de 1992, 
mafi osos detonaram explosivos 
escondidos na estrada A29, em 
Capaci, nos arredores de Palermo, 
capital da Sicília, no exato mo-
mento em que o carro de Falcone 
passava pela região.

O ataque também vitimou a 
esposa do magistrado, Francesca 
Morvillo, e três agentes de sua es-
colta: Vito Schifani, Rocco Dicillo 
e Antonio Montinaro. Ao lado de 
Paolo Borsellino, que seria assas-
sinado dois meses depois, Falcone 
era protagonista do combate à 
máfi a na Itália e jogou luz sobre o 
domínio que a Cosa Nostra exercia 
na Sicília.

“O sacrifício deles se tornou 
motor de uma cobrança da civi-
lização, que deu força ao Estado 
para combater e tornou ainda mais 
exigente o dever de cidadãos e da 
comunidade de fazer a própria 
parte para secar as bacias onde as 
máfi as vivem”, disse o presidente 
da Itália, Sergio Mattarella, em 
uma mensagem pelos 27 anos do 
Massacre de Capaci (ANSA).
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Acidentes no trânsito deixaram mais 
de 1,6 milhão feridos em 10 anos

Os acidentes no trânsito deixaram mais de 1,6 milhão de brasileiros feridos nos últimos dez anos, e 
representaram um custo de cerca de R$ 2,9 bilhões para o SUS

da no número de internações. 
O Maranhão reduziu em 40% 
as internações por acidentes 
de transporte nos últimos dez 
anos, seguido por Rio Grande 
do Sul (22%) e Paraíba (20%).

São Paulo e Minas Gerais 
lideram o ranking de gastos 
federais com atendimentos por 
desastres nas ruas e estradas. 
Em 2018, o gasto de São Paulo 

foi de R$ 57 milhões e de Minas 
Gerais, de R$ 29 milhões.

Meira explica que as inter-
nações de vítimas de acidente 
de trânsito são mais onerosas 
“porque no geral são politrau-
matizados, precisam de cirur-
gias complexas, ortopédicas, 
neurológicas e UTIs”.

Neste mês de maio ocorre 
a sexta edição da Campanha 

Maio Amarelo, que tem como 
tema “No trânsito, o sentido 
é a vida”. O movimento é in-
ternacional e chama a atenção 
para o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito com o intuito 
de estimular os condutores, pe-
destres e passageiros optarem 
por um trânsito mais seguro. 
O laço amarelo é o símbolo do 
movimento (ABr).

Quadro de Da Vinci retorna 
à Itália após 35 anos
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meira medalha internacional de ouro, concorrendo com mais de 9 mil 
amostras de 43 países, inscritos no Concours Mondial de Bruxelles 2019. 
Reconhecido como um dos mais importantes concursos do mundo, 
reúne vinícolas de diversos países e júri internacional, composto por 
340 degustadores, que consideraram o nosso merlot brasileiro como 
um dos melhores do planeta. O Anima, primeiro Gran Reserva do Bra-
sil, é assinado por Roberto Cipresso, diretor técnico da Bueno Wines 
e winemaker reconhecido no mundo por criar vinhos absolutamente 
especiais. Saiba mais: (www.buenowines.com.br).

E - Programa de Aceleração 
A Unilever Brasil anuncia a abertura das inscrições para a segunda edição 
do Lever UP, programa de inovação aberta desenvolvido pela companhia 
em parceria com a Liga Ventures, que objetiva acelerar startups para 
impulsionar soluções de negócio da empresa. Entre as áreas de inte-
resse do LeverUP estão: Automação de Processos, Big Data, Analytics,  
Business Intelligence, Precifi cação,  Promoções Individualizadas, Logís-
tica, Vendas, Relacionamento com o Trade, Novos Canais, Formas de 
Pagamento, Processos Produtivos, Supply Chain, Reciclagem, Redução 
de Desperdício, Tecnologias para a área de RH e Mercado Vegano. Até  
o dia 16 de junho, startups de todo o país podem se inscrever pelo site: 
(http://www.leverup.com.br). 

F - Incentivo à Cultura
O Movimento Fomento Cultural convida a classe artística em geral, 
sobretudo os profi ssionais do teatro musical (artistas, técnicos, 
criativos, músicos, advogados, assessores e contadores, entre outros), 
para encontro nesta segunda-feira (27), às 20h30, no Teatro Procópio 
Ferreira. O evento tem como proposta apresentar painel sobre o fun-
cionamento da Lei de Incentivo à Cultura e as perspectivas futuras do 
mercado de musicais após a publicação da nova instrução normativa; 
além de fomentar a discussão sobre o tema através de um debate fi nal 
entre convidados e o público presente. A inscrição, gratuita, deve ser 
feita pelo site: (https://www.mfc.art.br).  

G - Nova Faculdade
A Faculdade ENAU, em Ribeirão Pires, realiza seu primeiro vestibular 
em junho, com inscrições gratuitas a partir de maio. As primeiras turmas 

A - Quase de Graça
Em sua Temporada 2019, o Theatro Municipal de São Paulo, agora sob 
a direção artística de Hugo Possolo, está aberto às novas linguagens 
artísticas. Toda última segunda-feira do mês tem peças de teatro, é o 
novo projeto Teatro no Municipal. O espetáculo de estreia é ‘A Morte 
Acidental de Um Anarquista’, de Dario Fo, com Dan Stulbach e direção 
de Hugo coelho. A peça parte de um caso verídico, uma controversa 
investigação de um caso ocorrido em Milão, em 1969, e tem como pano 
de fundo os ataques terroristas que feriram e mataram dezenas de 
pessoas nas cidades de Milão e Roma. A apresentação única acontece 
nesta segunda-feira (27), às 20h. Os ingressos custam R$ 5.

B - Salão de Design
Nos dias 4 e 5 de Junho, no Centro de Eventos Pro-Magno, acontece o 
Inspiramais 2020, o principal Salão de Design da América Latina. O espaço 
se consolida como referência em pesquisa em couros e outros materiais 
para calçados, bolsas, roupas, acessórios, bijuterias e móveis, unifi cando 
linguagem e metodologia para cadeia produtiva. Os movimentos da socie-
dade são o foco da pesquisa do Preview do Couro, que a cada semestre 
desenvolve couros com antecipação de tendências. Nesta edição da mostra, 
a palavra sincronia deu base à criação de todos os artigos, seguindo uma 
refl exão sobre a corrente de conectividade, conteúdo e tecnologia na qual 
vivemos. Inscrições e informações: (www.inspiramais.com.br).

C - Doença Gengival
A disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP está 
recrutando voluntários, para um estudo sobre a efi cácia de produtos de 
higiene oral no tratamento de doenças gengivais. São 90 vagas a serem 
preenchidas por interessados. Aptos a participar: homens e mulheres 
com doença gengival (gengivas com sangramento ou vermelhidão e 
perda óssea), idade entre 18 e 65 anos, boa saúde geral, um mínimo 
de 10 dentes, não fumantes e que não estejam participando de outros 
estudos. Os pacientes selecionados receberão gratuitamente tratamento 
da doença gengival e produtos de higiene oral. Interessados devem 
contatar: (uspgengiva@gmail.com).

D - Primeira Medalha 
O vinho Bueno Anima Gran Reserva Merlot acaba de ganhar sua pri-

iniciam as aulas em agosto. São quatro cursos: bacharelado em Adminis-
tração, licenciatura em Educação Física, bacharelado em Gestão de RH 
e licenciatura em Pedagogia. Serão 50 vagas por turma. Com condições 
especiais para a primeira turma dos cursos, o valor das mensalidades 
começa em R$ 285. Os estudantes também poderão usufruir de cursos 
de extensão gratuitos – presenciais e online – sobre variados assuntos 
de interesse, como planejamento de carreira. Informações e inscrições 
em: (www.faculdadeenau.com.br).

H - Economia da Recorrência  
O Grupo Superlógica, composto pelas fi ntechs Superlógica e PJBank, 
anuncia a 3ª edição do Superlógica Xperience, maior evento de econo-
mia da recorrência da América Latina. O evento acontece nos dias 6 e 
7 de junho, no Royal Palm Hall, em Campinas. São mais de 35 horas de 
conteúdo, 50 expositores e 70 palestrantes nacionais e internacionais. A  
edição deve superar a marca de 3,5 mil inscrições, sendo mais de 80% 
desta audiência composta por tomadores de decisão. São cinco trilhas: 
Gestão e Saas; SaaS; Imobiliárias; Condomínios e Deep Dive - que trará 
palestras que vão detalhar estratégias ‘hands on’, com o passo a passo 
de como implementá-las na operação. Os ingressos estão à venda no 
site (https://xperience.superlogica.com).  

I - Estágio de Férias 
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados abriu inscrições do 
“Programa de Estágio de Férias 2019”, que ocorre nas férias de julho, 
com carga horária de 6 horas diárias, na sede de São Paulo. As opor-
tunidades são para as áreas de Societário, Contencioso Cível, Traba-
lhista, Propriedade Intelectual e Bancário/Mercado de Capitais. Entre 
os pré-requisitos, estão: cursar a partir do 1º ano do curso de Direito, 
ter inglês intermediário ou avançado e, preferencialmente, estudar 
em faculdades de período integral ou de outras cidades e estados. O 
objetivo do Programa de Estágio de Férias é trazer universitários para 
vivenciarem uma experiência de trabalho em um escritório de advocacia 
de grande porte. Inscrições até o próximo dia 31 pelo site (https://jobs.
kenoby.com/cesconbarrieu).

J - Indústria da Moda
“Fim das fronteiras: da criação ao consumo” é o tema central do Con-
gresso Internacional Abit 2019, a ser realizado nos dias 22 e 23 de 
outubro, em Belo Horizonte, simultâneo ao Minas Trend. Enfatizará a 
integração dos diversos elos da cadeia de produção e distribuição com 
o consumidor, transformação por meio dos materiais, o uso cada vez 
mais intenso de novas tecnologias e a hibridização de produtos e ser-
viços. Apresentará, ainda, as novas tendências para o mercado têxtil e 
de confecção, as mudanças sofridas nas relações entre os designers das 
marcas e os consumidores, além da sustentabilidade em toda a cadeia. 
Mais informações: (www.congressoabit.com.br). 

meira medalha internacional de ouro, concorrendo com mais de 9 mil 
amostras de 43 países, inscritos no Concours Mondial de Bruxelles 2019. 
Reconhecido como m dos mais importantes conc rsos do m ndo

A - Quase de Graça
Em sua Temporada 2019, o Theatro Municipal de São Paulo, agora sob 

Sem crédito, as 

vendas se limitam 

à renda corrente da 

população, o que reduz, 

e muito, o consumo e, 

por consequência, o 

potencial de crescimento 

do PIB

O Brasil, apesar da reto-
mada das operações 
no ano passado, ainda 

exibe uma relação crédito 
sobre PIB abaixo de 50%, 
mas o potencial de aumento 
é enorme. Há países em que 
o crédito representa 150% do 
PIB, ou seja, tem-se um ano 
e um ano e meio de riqueza 
futura no presente. É o que via-
biliza, por exemplo, a indústria 
imobiliária, com a antecipação 
de dez anos de salários.

No Brasil, a expansão do 
crédito entre 2002 e 2013 teve 
forte impacto na aceleração 
das taxas de aumento do PIB e, 
em parte, é uma das principais 
explicações de porque o país 
cresceu tanto nesse período. 
A crise instaurada logo depois 
arrefeceu a oferta de crédito, 
que começa a ser retomada, 
mas ainda há muitos entraves 
para que o volume supere a 
metade do PIB.

Apesar de a Selic se encon-
trar em um patamar bem abai-
xo de sua média história e ter 
se mantido assim nas últimas 
reuniões do Copom, o custo do 
crédito para o usuário fi nal é 
elevado. Estudo da Febraban, 
com a consultoria Accenture, 
indica que um dos fatores que 
para o custo ser mais alto e 
a oferta de crédito ser mais 
limitada no Brasil reside nas 
“inefi ciências na qualidade e 
disponibilidade de informa-
ções de crédito”, salientado 
que os birôs de crédito, no 
Brasil, cobrem não mais do que 
79% da população adulta em 
comparação a 100% nos países 
desenvolvidos.

Alguns argumentam que a 
aprovação do Cadastro Posi-
tivo seja uma das saídas para 

o aumento da oferta e redução 
dos custos ao tomador fi nal, 
pois as novas regras permiti-
rão a inclusão compulsória ao 
cadastro para todos os con-
sumidores e empresas, com a 
possibilidade da solicitação de 
saída, além da participação de 
informações e dados de outras 
indústrias. 

Em parte, o argumento está 
correto, pois o cadastro positi-
vo reduzirá o risco de inadim-
plência e, por consequência, os 
custos dos bancos. No entanto, 
a expansão segura do crédito 
não é uma garantia automática 
de uma queda dos juros e/ou 
de redução dos spreads bancá-
rios. O aumento da oferta e a 
retração dos juros fi nais deve 
ser encabeçada pela tecnologia 
evidenciada nas Fintechs que 
surgem a cada dia. 

A nova onda pode inserir 
milhões de pessoas no consu-
mo, pois mais da metade da 
população economicamente 
ativa do país está negativada 
nos birôs de crédito e, como 
essa era a fonte única de 
informações que norteava a 
concessão, esse público fi cava 
impedido de obter um fi nan-
ciamento ou um empréstimo. 
A análise de dados através do 
uso de AI possibilita acesso a 
outras informações sobre essas 
pessoas, para que se conheça 
seus hábitos, a fi m de saber 
se elas poderão honrar novos 
compromissos.

Ao oferecerem uma análise 
de crédito mais completa 
e, portanto, mais segura, as 
Fintechs se capacitam a tra-
balhar com juros variáveis, 
personalizados, em vez das 
taxas homogêneas defi nidas 
por tipo de empréstimo ou 
linha de crédito que o sistema 
bancário vem praticando há 
décadas. Este movimento irá 
inserir novos consumidores 
no mercado, ampliar as vendas 
e, por consequência, gerar 
empregos.

(*) - É CEO da Neurotech, pioneira em 
Inteligência Artifi cial no país.

Domingos Monteiro (*)

A arrecadação das receitas federais somou 
R$ 139,030 bilhões, em abril de 2019, informou 
ontem (23) a Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Economia (SRF). Houve aumento 
real (descontada a infl ação) de 1,28%, na com-
paração com o mesmo mês de 2018.

Em abril, as receitas administradas por outros 
órgãos (principalmente royalties do petróleo) 
foram as responsáveis pelo crescimento da arre-
cadação, ao totalizarem R$ 11,030 bilhões, com 

crescimento de 24,82%. As receitas administra-
das pela SRF (como impostos e contribuições) 
chegaram a R$ 127,99 bilhões, com queda real de 
0,34%. De janeiro a abril, a arrecadação somou 
R$ 524,371 bilhões, com crescimento real de 
1,14%. O faturamento administrado pela Receita 
chegou a R$ 499,165 bilhões, com aumento real 
de 0,3%. As receitas administradas por outros 
órgãos chegaram a R$ 25,205 bilhões, com cres-
cimento de 21,12% (ABr).

O Índice de Confi ança do 
Consumidor, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), recuou 
2,9 pontos na passagem de 
abril para maio. Depois de 
quatro quedas consecutivas, o 
indicador acumula perda de 10 
pontos e atingiu 86,6 pontos 
em uma escala de zero a 200. 
Esse é o menor patamar desde 
outubro do ano passado (85,4 
pontos). De abril para maio, a 
confi ança dos consumidores 
caiu em relação tanto ao pre-
sente quanto ao futuro. 

O Índice de Situação Atual 
(ISA) diminuiu 3,7 pontos, indo 
para 73,4. Houve queda de 3 
pontos em relação ao otimismo 
em relação à economia e de 4,4 
pontos sobre a satisfação com 
as fi nanças familiares. O Índice 
de Expectativas (IE) recuou 2,2 
pontos, para 96,5 devido a que-
das de 7,4 pontos em relação à 
evolução da economia e de 5,9 
pontos no otimismo sobre a 

Cresce o 
número 

de micro e 
pequenas 
empresas 

endividadas
A inadimplência de micro 

e pequenas empresas bateu 
recorde em março de 2019, 
chegando a 5,3 milhões. O 
número é o maior da série 
histórica, iniciada em março 
de 2016, e teve alta de 6,9%, 
na comparação com o tercei-
ro mês de 2018. Na relação 
com fevereiro de 2018, hou-
ve aumento de 0,7%.

Segundo os economistas 
da Serasa Experian, o fraco 
desempenho da atividade 
econômica durante o primeiro 
trimestre acabou por não favo-
recer a ampliação da geração 
de caixa das empresas. Este 
fator e a alta da infl ação foram 
os responsáveis pelo aumento 
do número de micro e pe-
quena empresas com dívidas 
atrasadas e negativadas.

Por segmento, Serviços – 
que representa 48% do total 
em março deste ano – foi o 
setor que mais deixou de 
pagar as contas em dia, com 
alta de 11,6%, na compara-
ção com março de 2018. A 
indústria (8,4% de partici-
pação) vem na sequência, 
com aumento de 3,2%, e o 
comércio (43,2% de partici-
pação) com crescimento de 
2,8% no comparativo anual 
(AI/Serasa Experian).

O objetivo é conscientizar a 
população sobre os altos 
impostos, além de apoiar 

a discussão em torno da Reforma 
Tributária. Neste ano, o evento 
será realizado no próximo dia 30,  
e contará com a participação de 
estabelecimentos de 18 estados 
e do Distrito Federal.

As empresas que aderem à 
campanha comercializam pro-
dutos e serviços com descontos, 
no valor que normalmente é 
consumido por taxas de tributa-
ção. Supermercados, drogarias, 
shoppings centers, padarias, 
restaurantes e concessioná-
rias de veículos participantes 
chegam a oferecer descontos 
de até 70%. Esses estabele-
cimentos pagam os tributos 
normalmente, mas, neste dia 
específi co, vendem seus itens 

Em São Paulo, o Indicador de 
Registros de Inadimplentes recuou 
0,5% na comparação mensal de 
março contra o mês anterior, de 
acordo com os dados da Boa Vista. 
No resultado acumulado, a inadim-
plência permaneceu estável (0,0%), 
enquanto na variação interanual 
(mesmo mês do ano anterior) o in-

dicador elevou 7,8%. A recuperação 
de crédito do consumidor, por sua 
vez, caiu 0,1% na comparação men-
sal de março contra o mês anterior. 
No resultado acumulado, a recupe-
ração avançou 0,5% enquanto na 
variação interanual (mesmo mês 
do ano anterior) o indicador subiu 
7,2% (Boa Vista SCPC).
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Lojistas oferecem descontos de 
até 70% no Dia Livre de Impostos

A pesada carga tributária brasileira motiva, pela 13ª vez, o Dia Livre de Impostos (DLI), ação realizada 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e coordenada pela Câmara de Dirigentes 
Lojista Jovem (CDL Jovem)

sem repassar as taxas no preço 
fi nal para os clientes. De acordo 
com informações do IBPT, o 
brasileiro trabalha em média 
153 dias, ou cinco meses por 
ano, só para pagar impostos. 

Em 2019, a expectativa é 
que 10 mil estabelecimentos 
e 45 shoppings participem da 
iniciativa. Entre os participan-
tes, postos de gasolina venderão 
100 mil litros de combustível 
com aproximadamente 40% 
de desconto, a alíquota de im-
postos que compõe o valor fi nal 
do produto. Em (www.dialivre-
deimpostos.com.br) os lojistas 
que têm interesse em aderir 
à campanha podem cadastrar 
seus estabelecimentos e baixar 
materiais de comunicação, en-
tre eles peças gráfi cas e vídeos 
informativos (AI/CNDL). 

Confi ança do Consumidor 
caiu 2,9 pontos em maio

situação fi nanceira familiar. 
De acordo com a pesqui-

sadora da FGV Viviane Seda 
Bittencourt, entre fevereiro e 
abril a queda da confi ança tinha 
sido associada à frustração de 
expectativas com o ritmo da 
recuperação econômica e com 
os refl exos disso no mercado 

de trabalho e na situação 
fi nanceira das famílias. Em 
maio, segundo ela, o resul-
tado mostra um aumento 
expressivo da insatisfação dos 
consumidores com a situação 
atual, principalmente entre 
as famílias com renda mais 
baixa (ABr).

Recuou 0,5% a inadimplência 
do consumidorArrecadação cresceu 1,28% em abril
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‘Era 5G’: o Brasil 
está pronto?

Fazer do Brasil um 

país realmente 5G será 

uma tarefa árdua e 

interessante

O lançamento comercial 
dos primeiros serviços 
5G nos Estados Unidos 

e na Coreia do Sul, anunciado 
no mês passado, é o primeiro 
passo para a chegada de uma 
nova era tecnológica global, 
na qual o Brasil também está 
inserido. Trata-se não apenas 
de uma evolução na velocida-
de da internet. O 5G oferece 
conexões e tempos de res-
posta 100 vezes mais rápido 
que o 4G. As reações serão 
praticamente instantâneas, 
dando total vazão para que a 
“internet das coisas” funcione 
sem qualquer necessidade de 
interação humana. 

Assistiremos a multidisposi-
tivos conectados – tais como 
computadores, smartphones, 
eletrodomésticos, equipamen-
tos eletrônicos e até robôs – e 
“conversando” para nos dar co-
modidade sem que tenhamos 
de nos preocupar (como, por 
exemplo, uma geladeira ele-
trônica “percebendo” itens de 
gosto pessoal ausentes em casa 
e fazendo pedidos diretamente 
a um aplicativo de compras em 
supermercados). 

Desenvolver novos softwa-
res, equipamentos inovadores, 
conexões velozes e interliga-
das para fazer do Brasil um 
país realmente 5G será uma 
tarefa árdua e interessante. 
Estamos, porém, verdadeira-
mente preparados para isso? 
Inovar é um verbo que parece 
longe da realidade nacional. 

Não apenas situamo-nos na 
45ª colocação do Bloomberg In-
novation Index 2019 (ranking 
mundial que apresenta os 200 
países mais inovadores do 
planeta), como também, em 
lista divulgada pela Forbes, 
representamos apenas 1% 
das 2 mil maiores empresas do 
mundo. Ainda, segundo estudo 
publicado pelo Ipea, o Brasil 
investe, somando gastos pú-
blicos e empresariais, apenas 
1,27% do seu PIB em Pesquisa 
e Desenvolvimento.

E, acima, citamos apenas 
a “ponta fi nal” da corda. A 
inicial também preocupa: os 
estudantes brasileiros estão 
em retração no que tange 
aos estudos das Ciências da 
Natureza, haja vista as notas 
médias do Enem em 2018. A 
nota média em física, química e 
biologia teve retração de 510,6 
para 493 pontos. 

Trabalhar a área STEM 
(acrônimo em inglês para Ci-
ências, Tecnologia, Engenha-
ria e Matemática) no Brasil é 
questão de urgência. Precisa 
andar na “velocidade 5G”. E 
voltar as atenções à “ponta 
inicial da corda” pode ser a 
grande saída. 

Preparar os alunos com 
conhecimentos básicos e 
habilidades que possam ser 
aplicadas no futuro está nas 
mãos do professor. Profi ssional 
que, por sua vez, em um sis-
tema educacional defi ciente, 
carece de ferramentas efi ca-
zes. Investir na capacitação de 
docentes é gerar retorno em 
educação. Em conjunto com as 
demais áreas do conhecimento 
do currículo escolar, as áreas 
STEM abrem possibilidades 
para os futuros inovadores em 
tecnologia do país. 

Porém, para que o professor 
consiga prepará-los adequada-
mente, ele mesmo precisa ser 
um especialista na sua área de 
atuação e dentro da sala de 
aula. Embora o processo de 
inovação envolva pesquisa, é 
necessário ter oportunidades 
de fornecer um mecanismo 
atraente: aulas práticas. 

Dar vida aos conteúdos. 
Mudar a percepção dos estu-
dantes é fazê-los aprender que 
Ciência está em tudo o que 
tocamos, vemos e sentimos. 
Entender como funciona a 
ciência aplicada no dia a dia é 
uma forma de fasciná-los para 
esse novo mundo de oportu-
nidades. 

Para sermos um país 5G 
precisamos de profi ssionais 
5G. E o futuro, que batia à 
nossa porta, já está entrando 
em nossas casas.

 
(*) - É professor e diretor do 

programa STEM Brasil
da ONG Educando.

Marcos Paim (*)

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
lamentou ontem (23) a decisão 
da Câmara, que aprovou - por 
228 votos - a volta do Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) para o 
Ministério da Economia. Ao 
analisarem a MP da Reforma 
Administrativa, rejeitaram um 
destaque que queria restaurar o 
texto original que determinava 
que o órgão fi caria sob a guarda 
do Ministério da Justiça. Entre 
os deputados, 210 votaram pela 
aprovação do destaque e quatro 
se abstiveram.

“Sobre a decisão da maioria 
da Câmara de retirar o Coaf do 
Ministério da Justiça, lamento 
o ocorrido. Faz parte da de-
mocracia perder ou ganhar. 
Como se ganha ou como se 
perde também tem relevância. 
Agradeço aos 210 deputados 
que apoiaram o Ministério da 
Justiça e o plano de fortale-

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

O plenário do Senado deve 
votar na próxima terça-feira 
(28) a MP que trata do redese-
nho administrativo do governo 
Bolsonaro. “Apesar da MP per-
de a validade no dia 3 de junho, 
o governo tem pressa. A gente 
está com a água no nariz, e não 
pode deixar que ela suba. O 
presidente Alcolumbre, sempre 
muito sensível, vai fazer de tudo 
para que a gente possa aprovar 
o mais rápido possível”, disse a 
líder do governo no Congresso, 
deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP) após uma conversa 
com o presidente do Senado.

Em tom mais ponderado, Joice 
defendeu conversas com alguns 
parlamentares para “distensio-
nar” o clima. Todo mundo está 
entendendo que o governo está 
diminuindo o Estado, fazendo 
uma reestruturação. “Então 
qualquer coisa que tensione 
essa aprovação é ruim para o 
governo então, para todos os 
parlamentares, inclusive os par-
lamentares do nosso partido, o 
PSL. O melhor caminho agora é 
a gente arrefecer porque nós te-
mos três anos e meio de governo 
pela frente”, ponderou.

Líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann.

Após um acordo entre os 
partidos, a emenda que 
restringia a atuação dos 

auditores fi scais de investigar 
crimes apenas de ordem fi scal 
foi rejeitada. A matéria segue 
agora para o Senado. Pelo 
texto suprimido, auditores só 
seriam autorizados a compar-
tilhar com outros órgãos como 
o Ministério Público indícios 
de crimes tributários. Na 
terça-feira (21), os auditores 
fi zeram atos públicos contra o 
texto da MP.

Segundo eles, o compartilha-
mento de dados, pela emenda, 
só seria permitido com autori-
zação judicial, o que inviabiliza a 
investigação de crimes conexos 
à sonegação, privando o MPF e 
a Polícia Federal de informa-
ções fornecidas pela Receita 
a respeito de atividades fi nan-
ceiras suspeitas. Os deputados 
aprovaram o texto da comissão 
mista que analisou a matéria e 
que devolve para o Ministério 
da Economia o Coaf. O governo 

A emenda que restringia a atuação dos auditores fi scais de investigar crimes

apenas de ordem fi scal foi rejeitada.

Transferência de 
Eduardo Cunha para 
o Rio de Janeiro

A Vara de Execuções Penais 
da Justiça fl uminense aceitou 
o pedido de transferência de 
Eduardo Cunha para o Rio de 
Janeiro. O ex-deputado fede-
ral está preso desde 2016 no 
Complexo Médico Penal de São 
José dos Pinhais, no Paraná, 
por causa de investigações da 
Operação Lava Jato.

Em 2017, o ex-presidente 
da Câmara dos Deputados foi 
condenado a 15 anos e quatro 
meses de prisão pela 13ª Vara 
Federal de Curitiba, sob a acu-
sação de ter solicitado propina 
para exploração da Petrobras 
em um campo de petróleo na 
África e ter recebido o valor em 
uma conta na Suíça.

A pena foi reduzida para 14 
anos e seis meses de prisão por 
decisão do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF). O 
advogado de Eduardo Cunha, 
Rafael Guedes, disse que a 
transferência ainda depende 
de decisão da 2ª Vara de Execu-
ções Penais de Curitiba (ABr).

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado aprovou, on-
tem (23), o projeto do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que garan-
te o acesso dos trabalhadores à 
gratuidade judiciária. Segundo 
ele, tal direito foi prejudicado 
pela reforma trabalhista de 
2017. O projeto retoma a re-
dação original do artigo 844 
da CLT, que trata do assunto. 

A reforma acrescentou pará-
grafos ao artigo determinando 
que o reclamante, mesmo sen-
do benefi ciário de gratuidade 
judiciária, seja condenado ao 
pagamento de custas judiciais 
em caso de não comparecimento 
à audiência. Além disso, deter-
mina o recolhimento das custas 
para propositura de nova ação. 
De acordo com Paim, tais regras 
coíbem os direitos dos trabalha-
dores e vão na contramão do 
Novo Código de Processo Civil.

“Ao mesmo tempo, estranha-
mente, o citado dispositivo admite 
que o empregador fi que isento 
das custas e do depósito recursal 

(garantia da futura execução), 
quando ele for benefi ciário da 
gratuidade de justiça. Por isso, as 
alterações inseridas pela reforma 
não estimulam o comparecimento 
da empresa reclamada à audiên-
cia, fator esse que, certamente, 
infl uenciará negativamente na 
solução do confl ito pelo instru-
mento da conciliação”, opinou 
no texto do projeto.

O relator da matéria, sena-
dor Telmário Mota (Pros-RR) 
emitiu relatório favorável ao 
defender o direito ao acesso à 
Justiça a todo trabalhador.

“O projeto é preciso ao atacar 
uma das mais lamentáveis e ne-
fastas consequências da reforma 
trabalhista do governo Temer: a 
cobrança de custas dos traba-
lhadores envoltos em audiência 
de julgamento”, defendeu no 
parecer. O texto segue para aná-
lise nas Comissões de Assuntos 
Econômicos; de Constituição e 
Justiça; e de Assuntos Sociais, 
nesta última em caráter termi-
nativo (Ag.Senado).

Senador Paulo Paim, autor do projeto.
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Edilson Rodrigues/Ag.Senado

MP abre setor aéreo 
ao capital estrangeiro

O senador Reguffe (sem 
partido-DF) elogiou ontem 
(23), a aprovação do projeto 
apresentado à MP que autoriza 
até 100% de capital estrangeiro 
em companhias aéreas com 
sede no Brasil.  Ele lembrou a 
importância da aprovação da 
medida para o país.

“É importante, sim, abrir o 
mercado de aviação civil; mais 
concorrência significa, num 
ponto futuro, menores preços 
e melhor qualidade do serviço 
oferecido à população — os 
preços das passagens aéreas no 
Brasil são elevadíssimos, preços 
em média muito maiores do que 
em outros países do mundo —, 
e essa decisão de permitir que 
empresas estrangeiras possam 
operar voos domésticos aqui 
vai em sintonia com o que a 
população deseja”, destacou.

Ele lembrou outra decisão im-
portante da Casa, que foi a proi-
bição da cobrança de bagagem. 
Ressaltou ainda elogios feitos 
pela população nas redes sociais 
pela aprovação da medida. “É 
raro, inclusive, ver elogios ao 
Senado, como eu vi ontem, nas 
redes sociais. Foi uma decisão 
importante do Senado Federal”, 
disse (Ag.Senado).

A Comissão de Direitos Humanos do Senado 
aprovou ontem (23) a retirada da CLT do artigo 
que criou a fi gura do “autônomo exclusivo”, 
profi ssional que presta serviços de forma con-
tínua, para uma única empresa, sem que isso 
seja caracterizado como vínculo empregatício. 
A proposta é do senador Paulo Paim (PT-RS). 
O autônomo exclusivo foi incluído na CLT 
pela reforma trabalhista do governo Temer, 
aprovada pelo Congresso e transformada na 
Lei 13.467 de 2017.

Para Paulo Paim, o dispositivo aprovado na 
reforma contraria o conceito de trabalhador 
autônomo, já que, em sua avaliação, diante da 

ausência de subordinação junto ao tomador 
dos serviços, o empregado é livre para prestar 
serviços para quem quiser. Ele também defende 
a revogação para se evitar fraudes nas contra-
tações. “A revogação se faz também necessária 
para afastar as contratações fraudulentas com 
o objetivo de se livrar do recolhimento dos 
encargos sociais”, defendeu.

O relator do projeto, senador Telmário Mota 
(Pros-RR), apresentou relatório favorável ao 
justifi car que a revogação do dispositivo vai 
garantir segurança jurídica para as relações 
trabalhistas. “A fi gura jurídica produzida, a do 
“autônomo exclusivo”, não pode senão gerar 

insegurança jurídica ligada às relações trabalhis-
tas, algo que não podemos tolerar, justamente 
porque estamos convencidos de ser a segurança 
jurídica fator determinante do sucesso da vida 
econômica”, argumentou.

O artigo 3° da CLT considera empregado, que 
tem direito a carteira assinada, a pessoa que 
presta serviços de forma permanente a empre-
gador, subordinado a este, e mediante salário.

O projeto seguirá agora para análise das 
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e da 
Comissão de Assuntos Sociais, cabendo a esta 
decisão terminativa (Ag.Senado).

Câmara concluiu votação de 
MP da reforma administrativa

O plenário da Câmara concluiu ontem (23) a votação da MP que trata da reforma administrativa

havia transferido o órgão para 
o Ministério da Justiça. 

O texto ainda transferiu 
novamente para o Ministério 
da Justiça a Funai, que tam-
bém fi cará responsável pela 
demarcação de terras indí-
genas. Antes, o órgão estava 

subordinado ao Ministério da 
Mulher,  e a demarcação era 
uma atribuição do Ministério 
da Agricultura. Os deputados 
firmaram um acordo para 
evitar uma das polêmicas, a 
recriação de dois ministérios 
fundidos (Cidades e Integra-

ção Nacional). Pelo acordo, 
aprovaram a manutenção dos 
dois no Ministério do Desenvol-
vimento Regional, revertendo 
a mudança proposta pelo 
projeto de lei de conversão 
do senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE) (ABr).

Moro lamenta retorno do Coaf 
ao Ministério da Economia

deputados haviam aprovado o 
texto base da MP que reduziu 
o número de ministérios de 
29 para 22. O texto também 
transferiu novamente para o 
Ministério da Justiça  a Funai, 
que também fi cará responsá-
vel pela demarcação de terras 
indígenas (ABr).

cimento do Coaf”, disse Moro, 
por meio de seu Twitter.

Criado em 1998, no âmbito 
do Ministério da Fazenda, o 
Coaf é um órgão de inteligência 
fi nanceira do governo federal. 
Ele atua principalmente na pre-
venção e no combate à lavagem 
de dinheiro. Um pouco antes, os 

“Melhor caminho agora é 
arrefecer”, diz Joice Hasselmann

Um dos problemas que a 
medida deve enfrentar daqui a 
pra frente diz respeito à decisão 
da Câmara de transferir o Coaf, 
hoje sob a responsabilidade do 
ministro Sergio Moro, para o 
Ministério da Economia, co-
mandado por Paulo Guedes. No 
Senado, alguns parlamentares, 
como líder do governo na Casa, 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE) dizem que vai de-
fender que o órgão fi que com 
Moro, como propôs o governo 
inicialmente. Caso isso acon-

teça o texto teria que voltar a 
ser apreciado pelos deputados. 

“Se o Senado entender que 
dá pra fazer um acordo para 
votar do jeito que veio da Câ-
mara, ótimo. Se dá pra fazer um 
acordo para voltar o Coaf para 
a Justiça, ótimo. O importante 
é que haja uma maioria para 
esse acordo para que a votação 
aconteça o mais rápido possível, 
para que a gente consiga vencer 
obstrução. A gente está pre-
ocupado agora é com prazo”, 
reconheceu (ABr).

Projeto garante Justiça 
gratuita ao trabalhador

Proposta acaba com fi gura do autônomo exclusivo
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Uma das principais 

causas do descontrole 

está relacionado à falta 

de educação fi nanceira. 

Seu nome está negati-
vado? Não consegue 
pagar a fatura total do 

cartão de crédito ou utiliza 
o limite do cheque especial 
constantemente? Fez um novo 
empréstimo para renegociar 
um anterior? Vive pedindo 
dinheiro emprestado para 
parentes e amigos? Está pen-
sando em procurar um agiota? 
As dívidas saíram do controle?

Se alguma dessas indaga-
ções refl ete a sua vida, não se 
envergonhe. Há milhões de 
brasileiros e até empresas que 
se encontram nesta situação. E 
uma das principais causas está 
relacionada à falta de educa-
ção fi nanceira – pessoal ou do 
gestor da empresa. Espero que 
as orientações a seguir sejam 
úteis para te ajudar a restabe-
lecer o equilíbrio fi nanceiro da 
sua vida pessoal e empresarial:

1) Reúna a família e expo-
nha a situação para que todos 
possam contribuir e caminhar 
juntos para resolver a questão. 
Não omita o problema, princi-
palmente do cônjuge; a família 
unida neste momento é muito 
importante;

2) Assuma o controle da sua 
vida fi nanceira e faça um ver-
dadeiro levantamento de todas 
as despesas. Anote durante 
30 dias todos os gastos, desde 
os pequenos até os maiores e 
separe por tipo de despesa. 
Não deixe escapar nada, tudo 
deve ser considerado;

3) Passado o período de ano-
tações, totalize cada despesa e 
analise uma a uma para encon-
trar onde estão os excessos e 
desperdícios. Coloque metas 
de valor nos gastos e comece 
a guardar a economia conse-
guida com estes ajustes;

4) Anote todas as dívidas 
em andamento, tanto as que 
estão em dia, como aquelas em 
atraso. Relacione: credor, valor 
da dívida, número de parcelas 
total, parcelas em atraso, taxa 
de juros e o valor presente para 
quitação à vista;

5) Liste todas as dívidas por 
ordem de prioridade: primeiro 
as essenciais (água, energia 
elétrica e educação) e em 
seguida as que tenham bens 
em garantia, as dívidas com 
maior taxa de juros, e então 
as demais;

6) Calcule quanto do seu 
orçamento é possível poupar 
para pagar as dívidas e comece 
a procurar os credores para 
fazer a negociação, conforme 
a prioridade estabelecida no 
item anterior;

7) Se o credor não aceitar 
negociar nas condições que 
cabem no seu bolso, não faça 
acordo agora. Comece a guar-
dar um valor mensalmente 
para negociar a dívida no 
futuro e à vista;

8) Tenha paciência e perseve-
rança para sair desta situação. 
Assim, fi cará imune para aceitar 
negociações prejudiciais à sua 
saúde fi nanceira, que parecem 
eternizar o tempo para o paga-
mento das dívidas. Não se torne 
escravo das dívidas!;

9) A portabilidade das dívi-
das para um único credor pode 
ser uma boa opção, contanto 
que a taxa de juros seja menor 
e a parcela mensal  caiba no 
orçamento. Mas é essencial 
pesquisar bastante entre as 
instituições e negociar;

10) Estabeleça propósitos 
para a sua vida. Sonhos e ob-
jetivos que realmente sejam 
importantes para você e sua fa-
mília. Assim fi cará mais atento 
aos seus gastos e terá o hábito 
de consumir de forma cons-
ciente. Um desses objetivos 
pode ser se livrar das dívidas, 
mas estabeleça outro sonho 
agradável, acredite, passo a 
passo, você conseguirá quitar 
todas as dívidas e realizar cada 
vez mais propósitos na vida.

Se mesmo seguindo essas 
orientações você não evoluir 
positivamente, procure o auxí-
lio de um Educador ou Coach 
Financeiro. Mas não desista 
nunca. Você e sua família me-
recem uma vida sustentável 
fi nanceiramente, e que seja 
próspera.

(*) - É cofundador do BEM Financeiro 
(https://www.bemfi nanceiro.com.br/).

Você está com as fi nanças 
no vermelho?

Edward Cláudio Júnior (*)

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

15ª VC - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001114-21.2012.8.26.0012. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Vaitekunas Zapater, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARIA SUELI DA CRUZ, brasileira, RG. 23.205.818-0, CPF 127.219.048-09, que AMC Serviços 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 8.093,60 
(Jul/2012), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo 
a mensalidades vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação 
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, que a tornará isenta de custas e honorários advocatícios ou apresente embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019. 

4ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS 
PROCESSO Nº 0034750-33.2011.8.26.0005/01 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ALANA GRACE FERNANDES, CPF 385.824.118-04, que, nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença em epígrafe, ajuizada por AMC - Serviços Educacionais LTDA, foi 
penhorado o valor de R$ 3.103,29, bloqueado pelo Sistema BACEN JUD. Encontrando-se a(s) 
executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA 
realizada para, se o caso, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo de 20 dias do presente edital . E, para que chegue ao conhecimento de todos e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de abril de 2019. 

4ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003074-33.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) CARLOS HENRIQUE SIMÃO PEREIRA, Brasileiro, CPF 300.171.258-98, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 5.809,55 (mês 02/2012), decorrente do contrato de prestação de serviços 
educacionais. Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias 
contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, 
ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de 
que na hipótese de não oferecimento de embargos, 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 05 de abril de 2019. 

4ª VC - Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0016127-06.2011.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a RODRIGO GASTALDELLO MARTINS, CPF 308.558.428-57, que lhe foi proposta uma 
ação Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$14.020,38 (novembro/2011), referente as mensalidades não pagas oriundas de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0010750-94.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SUELI APARECIDA DE SOUZA LIBERATO CAPPARELLI, CPF 076.557.908-17, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Presbiteriano Mackenzie. 
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$ 44.543,49 (em 31/03/2019), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, iniciase 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. 

ROURA CEVASA BRASIL LTDA. CNPJ/MF nº 02.033.737/0001-
36 - NIRE 35.215.463.993 - Anúncio de Convocação - Reunião 
das Sócias - Ficam convocadas as sócias da Roura Cevasa 
Brasil Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião das Só-
cias a realizar-se às 10:00 horas do dia 31 de maio de 2019, 
na sede da Sociedade, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, no Largo Paissandu, 72, 19º andar, conjunto 1902, Centro, 
CEP 01034-010, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (a) exclusão da sócia Cevasa Argentina S.A. da Sociedade; 
(b) mudança do endereço da sede social; (c) desligamento e de-
signação de administradores; e (d) alteração e consolidação do 
Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações acima. 
São Paulo, 22 de maio de 2019. Roura Cevasa Brasil Ltda. Ma-
rie Hlavnickova Hadzi Antic - Administradora

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Engepack Embalagens São Paulo S.A., realizadas em 29 de Abril de 2019.

1. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 29 de abril de 2019, às 08:00 horas, na sede da Companhia,
localizada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, Quadra 
GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 2. Publicações: Edital
de Convocação dispensado, de acordo com o artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/76. Demonstrações 
Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição n° 129 (56), de 26 de 
março de 2019, página 132, Caderno Empresarial e no Jornal Empresas e Negócios, edição de 26 
de março de 2019, página 8. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica das assinaturas. Presentes, também, a advogada da empresa, Srª 
Renata Leão Barretto Ferraz e o Sr. Leandro Mauro Ardito, representante da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, responsável pela auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos Junior, como Presidente e Sra. 
Renata Leão Barretto Ferraz, Secretária. 5. Ordem do Dia: 5.1. em Assembleia Geral Ordinária: (i) 
Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Destinação dos resultados; e Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixação da remuneração anual e global dos administradores
da Companhia; (ii) Ratificação do Limite Global de pagamento de participação nos resultados dos 
funcionários; 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação, tendo os 
acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito a voto, tomado, por unanimidade, 
as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que se refere as Assembleias em 
forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1° da Lei n° 6.404/76. 6.2. Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras, o Relatório e as
Contas da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2018; (ii) Aprovado que o lucro líquido de R$ 
30.036.362,24, apurado pela Engepack Embalagens São Paulo S.A. no exercício de 2018, tenha a
seguinte destinação: (i) O valor de R$ 1.501.818,11 para a constituição de reserva legal, e (ii) O valor 
remanescente, de R$ 28.534.544,13, acrescido da realização de reserva de reavaliação de ativos, 
no montante de R$ 237.857,44, totalizando R$ 28.772.401,57, à constituição de reserva de incentivo 
fiscal; 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a fixação da remuneração anual
global dos administradores da Engepack Embalagens São Paulo S.A. para o exercício de 2018 no
valor de até R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), em conformidade com o artigo
152 da Lei n° 6.404/76; (ii) Ratificado o limite global de pagamento de participação nos resultados
aos funcionários da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, no valor total de R$ 3.666.000,00; 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a presente Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas
presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões necessárias. 8. Assinaturas: Lucio José 
Santos Junior - Presidente; Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária; Acionistas: Pin Petroquímica 
S.A. e Participações Industriais do Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos 
constitutivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP, 29 de abril de 2019. Renata 
Leão Barretto Ferraz - Secretária. Registrada na JUCESP sob o n° 266.112/19-5 em 16.05.2019

Companhia Vale do Rio Roosevelt
CNPJ/MF nº 03.528.098/0001-42 - NIRE 35.300.461.061

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária Extraordinária a ser realizada em 31 de maio de 2019
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária Extraordinária a se realizar no dia 31 de maio de 2019, às 10:00 horas, em sua sede, localizada na Rua
Doutor Luiz Migliano, 1.986, 11º andar, sala 1.105, Jardim Caboré, em São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) exame, discussão e votação das contas dos administradores e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) exame, discussão e votação da
Proposta do Conselho de Administração visando a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; (iii) a eleição do Conselho de Administração; (iv) a retificação dos atos societários da companhia arquivados 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; (v) exame, discussão e votação da Proposta do Conselho de
Administração visando o aumento de capital social da companhia; e (vi) a consolidação do estatuto social da
Companhia. p. Sérgio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. São Paulo,  22 de maio de 2019.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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RESCISÃO CONTRATUAL POR FALÊNCIA
Empresa que tem funcionários afastados recebendo pelo INSS e funcio-
nários na ativa, que teve a sua falência decretada, como proceder com os 
contratos de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DISPONIBILIZA PARA ALGUNS DE SEUS COLABORADORES, 
UM CELULAR CORPORATIVO DE FORMA GRATUITA, ENTRETANTO 
OCORREU USO IRREGULAR EM ALGUNS, PODEMOS DESCONTAR OS 
VALORES INDEVIDOS NA FOLHA, COMO PROCEDER?

O desconto em folha de pagamento se dará exatamente na forma 
prevista no artigo 462 da CLT, ou seja, se houver previsão expressa 
no contrato ou regulamento da empresa, que permita o desconto em 
folha ou se não houver previsão no desconto somente será possível se 
a situação foi por dolo (intencional).

CALENDÁRIO DE ENTREGA DA DCTFWEB
Qual o calendário de entrega referente a DCTFWEB, bem como as 
empresas obrigadas e quais competências e prazos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SACAR O SALDO DO FGTS
Funcionária aposentada que voltou ao trabalho, pode sacar o saldo do 
FGTS, depositado durante esse novo período de trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM JORNADA DE 12X36 APRESENTA ATESTADO DE 
15 DIAS, DEVEMOS ABONAR OS DIAS CORRIDOS, COMO PROCEDER?

Informamos que apesar do empregado ter jornada de trabalho 12x36, 
o atestado médico conta-se como dias consecutivos, portanto, dentro 
dos 15 dias de atestado médico, a empresa somente deverá abonar os 
dias úteis de trabalho deste empregado.

INFORMAR NA CARTEIRA O CONTRATO FORMALIZADO
Empresa que contrata o menor aprendiz, deve informar na carteira o 
contrato de experiência formalizado? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Os dados são do 2018 Industry Insights Report, realizado pela TransUnion. 

Compreendendo 38% 
de todos os saldos de 
concessão de crédito 

pessoal, as startups fi nanceiras 
dos Estados Unidos fecharam 
2018 com a maior parcela de 
market share do mercado, 
em comparação com bancos, 
cooperativas e empresas fi nan-
ceiras tradicionais. Os dados 
são do 2018 Industry Insights 
Report, realizado pela TransU-
nion, companhia global de solu-
ções de informação, com foco 
no mercado norte-americano. 

O relatório revela, ainda, que 
os saldos de empréstimos pes-
soais cresceram um montante 
de US$ 21 bilhões no último 
ano, batendo o recorde de US$ 
138 bilhões em arrecadações. 
Em 2013, quando iniciaram no 
mercado fi nanceiro, as FinTe-
chs contabilizavam apenas 5% 
de saldos pendentes. Como 
efeito dessas novas ofertas de 
crédito e oportunidades para o 
consumidor, a participação dos 
bancos diminuiu para 28%, em 
comparação aos 40% em 2013, 
enquanto as cooperativas de 
crédito declinaram de 31% para 
21% durante o mesmo período.

“As FinTechs têm impulsiona-
do o mercado global de crédito 
pessoal sem garantia, uma vez 
que oferecem opções diferen-
ciadas a pessoas que, muitas 
vezes, tinham suas solicitações 

Empréstimos realizados 
por Fintechs atingem 38% 
dos créditos concedidos

O desenvolvimento do mercado de Fintechs está impulsionando os empréstimos pessoais sem garantia

negadas pelas instituições tra-
dicionais”, comenta Juarez Zor-
tea, presidente da TransUnion 
no Brasil. “Verifi camos que o 
crescente interesse do consu-
midor por crédito pessoal tem 
motivado instituições fi nancei-
ras em geral a revisitarem suas 
ofertas, introduzindo inovações 
em seus modelos de análise para 
concessão de crédito, o que 
permite maior poder de escolha 

para os mutuários de todos os 
níveis de risco”.

O estudo mostra também 
que, mesmo com o crescimen-
to do mercado como um todo, 
as FinTechs destacaram-se 
nesse avanço em relação aos 
outros players. Nos Estados 
Unidos, tornaram-se concor-
rentes diretos dos bancos tra-
dicionais, uma vez que ambos 
os credores emitem fi nancia-

mentos regulares na faixa de 
US$ 10.000, diferenciando-se 
apenas das cooperativas de 
crédito, que trabalham com 
empréstimos em torno de US$ 
5.300. A média de emprésti-
mos pessoais sem garantia 
de débito por devedor foi de 
US$ 8.402 no quarto trimestre 
de 2018.

Fonte e mais informações:(www.transunion.com.br). 
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A Corte de Apelação de 
Milão rejeitou ontem (23) um 
pedido da defesa de Cesare 
Battisti para comutar sua pena 
de prisão perpétua em pouco 
mais de 20 anos de cadeia. 
Battisti, que passou quase 
quatro décadas foragido, foi 
condenado por quatro ho-
micídios cometidos nos anos 
1970, quando ele pertencia ao 
grupo terrorista Proletários 
Armados pelo Comunismo 
(PAC).

Em sua passagem por Fran-
ça, México e Brasil, sempre 
alegou inocência, mas, após 
ser repatriado pela Itália, 
admitiu que foi o autor ma-
terial de dois assassinatos e 
participou do planejamento 
dos outros dois. A defesa de 
Battisti alegava que ele foi 
expulso pela Bolívia com base 
em um acordo de extradição 
fi rmado por Brasil e Itália em 
outubro de 2017, que previa 
transformar sua pena em 
30 anos de prisão, máximo 
estabelecido pela legislação 
brasileira.

Além disso, seu advogado, 
Davide Steccanella, queria 
que fossem descontados o 
período que Battisti fi cou de-
tido em sua fuga e um indulto 
de três anos, o que levaria a 

Cesare Battisti cumpre pena em uma prisão na Sardenha. 

Tribunal de Milão mantém pena 
perpétua de Battisti

pena a ser cumprida para 20 
anos, sete meses e 24 dias de 
reclusão. No entanto, segundo 
a Corte de Apelação de Milão, 
se quisesse fazer valer o acor-
do de extradição entre Brasil e 
Itália, Battisti não deveria ter 
fugido voluntariamente para 
a Bolívia, que era “livre para 
expulsar um estrangeiro que 
entrara ilegalmente em seu 
território”.

Por outro lado, apesar de 
ter confi rmado a pena per-

pétua, o tribunal manteve 
aberta a possibilidade de 
medidas alternativas. Daqui 
a três anos e meio, quando 
completar uma década de 
cadeia, incluindo suas prisões 
no exterior, Battisti poderá 
solicitar saídas temporárias. 
“As decisões dos juízes não 
se comentam. Se não concor-
damos, impugnamos”, disse 
Steccanella, que deve entrar 
com um recurso em tribunais 
superiores (ANSA).
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O Traidor’ é 
aplaudido por 13 

minutos em Cannes
O fi lme “O Traidor”, dirigido 

por Marco Bellocchio e fruto de 
uma coprodução entre Itália e 
Brasil, foi aplaudido por 13 mi-
nutos em sua primeira exibição 
para o público no Festival de 
Cannes, ontem (23), em uma das 
melhores recepções na edição 
deste ano da mostra. Além dos 
aplausos, a plateia gritou o nome 
do cineasta, enquanto os atores 
- o elenco inclui Pierfrancesco 
Favino, Maria Fernanda Cândi-
do e Luigi Lo Cascio - trocavam 
abraços afetuosos. “Tenho re-
almente de agradecer por esse 
acolhimento, foi uma experiência 
maravilhosa”, disse Bellocchio. 
“O Traidor” conta a história do 
mafi oso Tommaso Buscetta (Fa-
vino), primeiro grande delator da 
Cosa Nostra e que teve sua vida 
intimamente ligada ao Brasil, de 
onde foi extraditado duas vezes. 
Buscetta (1928-2000) era chefe 
do clã Porta Nuova e fugiu para 
o país sul-americano para esca-
par da guerra defl agrada pelos 
Corleone pelo controle da máfi a 
na Sicília. Em sua segunda ex-
tradição, decidiu colaborar com 
a Justiça, convencido pela sua 
terceira esposa, Maria Cristina de 
Almeida Guimarães (Cândido).  
Postulante à Palma de Ouro, o 
fi lme estreou no dia do aniver-
sário de 27 anos do Massacre de 
Capaci, atentado da Cosa Nostra 
que matou o juiz antimáfi a Gio-
vanni Falcone, a quem Buscetta 
dera informações inéditas sobre 
a organização criminosa  (ANSA).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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, 
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ANSA

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MARCO ANTONIO FRANCESLINO, estado civil divorciado, profi ssão 
negociador, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 12/06/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abigail Maria Franceslino. A 
pretendente: LUCINÉIA QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 11/06/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otacilio Queiroz e de Laura 
da Silva Queiroz.

O pretendente: RICARDO APARECIDO FERREIRA DE BRITO, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 25/09/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira de Brito 
e de Helena Severa da Silva. A pretendente: NICELIA DA GAMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar dentista, nascida em Delmiro Gouveia - AL, no dia 27/07/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nicodemos Gama da 
Silva e de Maria Nazare da Gama.

O pretendente: DIEGO FERNANDES MARCELINO, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de preço, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 24/11/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Marcelino e de Amelia Fernandes Mar-
celino. A pretendente: CAMILA MARTINEZ VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 17/06/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira e de Clotilde Martinez Vieira.

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: FÁBIO REVIGLIO ILIOVITZ, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Campinas - SP, no dia 22/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Walter Iliovitz e de Maria Aparecida Reviglio Iliovitz. A pretendente: MICHELLE 
LOURENÇO CORDA, solteira, profi ssão economista, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 10/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wagner Tadeu Corda e de Alexandrina Maria Lourenço Corda.

O pretendente: RICARDO JOSÉ LOPES CLEMENTE, divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 22/11/1946, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Clemente e de Sylvia Lopes Clemente. A 
pretendente: SUZANA SARDINHA CLEMENTE, divorciada, profi ssão bióloga, nascida 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/11/1949, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo Sieberath Sardinha e de Francisca de Oliveira Sardinha.

O pretendente: HECTOR CALBO D'EPIRO, solteiro, profi ssão radialista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 19/10/1990, residente e domiciliado na Vila Rejente Feijó, São 
Paulo - SP, fi lho de Fuad Miguel D'Epiro e de Sandra Regina Castrillo Calbo D'Epiro. A 
pretendente: VIVIANE ADELIZZI SIMONE, solteira, profi ssão radialista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/05/1992, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de Nicola Simone Neto e de Maria Fernanda Adelizzo Simone.

O pretendente: ALEX TREIGER GRUPENMACHER, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Curitiba - PR, no dia 07/07/1990, residente e domiciliado em Santa Cecília, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Grupenmacher e de Betina Treiger Grupenmacher. A 
pretendente: ANA LAURA BURGER VIANELLO, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 11/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Bruno Francisco Carlos Vianello e de Eva Burger Vianello. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

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

O pretendente: RAFAEL MAGRI DAMIN DA SILVA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Damin da Silva e de Liliana Magri Damin da 
Silva. A pretendente: PATRICIA VENÂNCIO DE REZENDE, solteira, profi ssão 
internacionalista, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 30/08/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo Gomes de 
Rezende e de Maria Lúcia Venâncio de Rezende.

O pretendente: VITOR PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Salvador - BA, no dia 05/03/1989, residente 
e domiciliado em Salvador - BA, fi lho de Fernando Barros Silva e de Maria Angélica 
Pedreira Lapa de Barros Silva. A pretendente: FLAVIA DOS SANTOS BRAGA, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Salvador - BA, no dia 24/01/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cesar Marianetti Braga e 
de Izabel Cristina Botelho dos Santos Braga. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de 
Salvador/Bahia RCPN da Vitória.

O pretendente: CHRISTOPHER RODRIGUES, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Georgia, Estados Unidos da América, no dia 14/08/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Jamie Rodriguez e de 
Doris Jean Geiger. A pretendente: ANA PAULA DANTAS DE OLIVEIRA TOMÉ, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/04/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Moreira Tomé e de 
Raimunda Silva Umburama.

O pretendente: CAIO CEZAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE, solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1987, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Acacio Ferreira Cavalcante e de Rosely José 
de Oliveira Ferreira Cavalcante. A pretendente: LAURA BEATRIZ GRAEFF SEGAL, 
divorciada, profi ssão médica, nascida em Manaus - AM, no dia 27/03/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nephtali Segal Grinbaum e de 
Cláudia Graeff  Segal.

O pretendente: ELTON JORGE BESSA DINIZ, solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Limoeiro do Norte - CE, no dia 02/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira Diniz e de Maria das Graças Bessa Diniz. A 
pretendente: NATÁLIA DE ALMEIDA CAMINHA, solteira, profi ssão médica, nascida 
em Fortaleza - CE, no dia 18/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Eduardo Augusto de Melo Caminha e de Maria Eugênia Almeida Figueiredo.

O pretendente: ANDRÉ PALOMO, solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 28/05/1985, residente e domiciliado em Jundiaí - SP, fi lho de Evaldo Antonio 
Palomo e de Francisca Cleomide Pereira Palomo. A pretendente: ERIKA AKEMI 
TAKAHASHI, solteira, profi ssão gerente de RH, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 
13/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Getulio 
Hirayshi Takahashi e de Julia Hasegava Takahashi. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo 
de Jundiaí - SP.

O pretendente: RAFAEL STÉFANO, solteiro, profi ssão gerente de projetos, nascido 
em Tatuí - SP, no dia 17/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Carlos Roberto Stéfano e de Sonia Maria Mantovani Stéfano. A pretendente: 
NATÁLIA PEREIRA MARCHESI, solteira, profi ssão economista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Luis Claudio Marchesi e de Evelyn Pereira Marchesi.

O pretendente: MARLON ALBERT LAUBE, solteiro, profi ssão capitalista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 22/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Reinhold Laube e de Margarida Alves de Souza. A pretendente: DANIELA 
SMOCKING ROSA, solteira, profi ssão farmaceutica, nascida em Ribeirão Preto - SP, 
no dia 10/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Cesar Rosa e de Sandra Donizeti Smocking Rosa.

O pretendente: MARCO ANTONIO DOS MONTES DA SILVA, solteiro, profi ssão 
contador, nascido em Bauru - SP, no dia 25/11/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jurandyr Gomes da Silva e de Monica Maria 
dos Montes da Silva. A pretendente: ALINE ISIS FERREIRA, solteira, profi ssão 
professora, nascida em Contagem - MG, no dia 03/04/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Ferreira e de Maria Celeste Dias 
Ferreira.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: PAULO FELIPE BARBOSA DE MORAIS, profi ssão: assessor técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
24/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo 
Sergio de Morais e de Sebastiana Barbosa de Morais. A pretendente: ALESSANDRA 
ARAUJO BARBEDO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 17/02/1992, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Pinto Barbedo e de Guiomar Duarte de Araujo.

O pretendente: RICARDO FELIPPE DE OLIVEIRA MORAES LIMA, profi ssão: gerente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
data-nascimento: 30/04/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Coriolano Moraes Lima e de Merl de Oliveira Moraes Lima. A pretendente: JÉS-
SICA DE MORAIS LIMA, profi ssão: gestora de RH, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 11/10/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amauri Vieira Lima e de Vanda de Morais Lima.

O pretendente: BRUNO WILLIAM LOPES GALHARDO, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 07/10/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Eduardo Fernandes Galhardo 
e de Elaine Cristina Lopes. A pretendente: SIMONE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, 
data-nascimento: 20/10/1987, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Osmar Pereira da Silva e de Maria Helena Bezerra da Silva.

O pretendente: CAIO FIDELIS CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1999, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Debora Fidelis Caetano. A pretendente: ANTONIA NICOLY 
FELIX DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Iguatu - CE 
(Registrada no Cartório Cavalcanti Filho - Fortaleza - CE), no dia 23/07/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marciana Felix de Araujo.

O pretendente: THIAGO MELLO MATARAZZO, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 01/11/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fado Marcos Matarazzo e de 
Maria Lucia Mello Matarazzo. A pretendente: VANESSA BIANCHINI SHIBAYAMA, 
estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
20/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Hilomi Shibayama e de Elaine Aparecida Pereira Bianchini Shibayama.

O pretendente: SERGIO CRISPIM LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante pedreiro, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/08/1971, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Lima e de Wanda Aparecida Crispim. 
A pretendente: MARACI LETICIA PADILHA VICENTE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 02/10/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Vicente e de Marina Padilha.

O pretendente: JEFERSON ALEXANDRE OLIVEROS DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 14/01/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva dos 
Santos e de Nilce Oliveros dos Santos. A pretendente: INARA BROCK BALANIUC, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
27/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio 
Leonardo Balaniuc e de Elrrita Natalia Brock Balaniuc.

Ida às agências ocorrerá apenas em casos de exigência específi ca. 

O segurado só terá neces-
sidade de ir à agência 
em caso de exigência 

específi ca, como na comple-
mentação de documentação ou 
para fazer perícia para auxílio-
doença, com agendamento feito 
pela internet. A informação é 
secretário de Governo Digital 
do Ministério da Economia, Luis 
Felipe Monteiro, em entrevista 
à TV Brasil.

Ao todo, 90 serviços serão 
digitalizados a partir de julho. 
Entre eles, a solicitação de 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, recebimento de 
salário-maternidade, obtenção 
de extrato de pagamento de 
benefício e geração de guia 
da Previdência. “Estamos em 
um projeto de transformação 
digital da Previdência. Todos os 
requerimentos, todos os servi-
ços do INSS estarão disponíveis 
nos canais digitais de forma 
simples, para que o cidadão 
tenha todas as informações 
na primeira tela, com ícones 
intuitivos”, disse Monteiro.

O cidadão poderá acessar os 
serviços pelo site do instituto 
ou pelo aplicativo Meu INSS. O 
secretário informou que o ob-
jetivo é facilitar o atendimento 
pelo número 135, automatizan-
do os procedimentos. O segu-
rado só terá necessidade de ir 
às agências da Previdência em 
caso de exigência específi ca, 
como na complementação de 
documentação. 

Até julho, serviços do INSS serão 
feitos só por internet ou telefone

Até julho, todos os serviços relacionados à Previdência Social poderão ser acessados somente por canais digitais e 
eletrônicos e pelo número de atendimento telefônico 135

Também há casos em que será 
necessário se deslocar, como 
para fazer perícia se dentro do 
processo e obtenção do auxílio-
doença. Contudo, o agendamen-
to desse procedimento pode ser 
feito pela Internet. Até 2020, de 
acordo com o secretário, a meta 
é que mil serviços de diversas 
áreas do governo sejam digita-
lizados. Entre os objetivos, está 
a unifi cação dos canais digitais. 

Em abril, o governo anunciou a 
unifi cação dos sites de órgãos 
vinculados ao Executivo ao 
portal GOV.BR.

Segundo Monteiro, com isso, 
a expectativa é economizar até 
R$ 100 milhões que eram gastos 
com a manutenção das páginas 
de ministérios e outros órgãos 
da administração direta. Ele 
acrescentou que, dentro das 
iniciativas de transformação 

digital do governo, também 
está prevista a disponibilização 
de processos facilitados para 
abertura de empresas pela 
Internet. “Um serviço digital 
oferecido no canal digital é 97% 
mais barato do que o mesmo 
serviço oferecido pro um canal 
presencial. Esses serviços são 
mais baratos, mais rápidos e 
mais agradáveis para os clien-
tes”, afi rmou (ABr).
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Liderança inspiracional: por 
que você deve entender 

esse conceito

Liderança, diz o 

dicionário, é “algo que 

revela autoridade”. 

O líder, então, seria a 

pessoa com espírito de 

ascendência? 

Reduzir o significado 
à semântica é muito 
simplista, porém, traz 

uma refl exão corriqueira em 
empresas e para profi ssionais 
de recursos humanos. Um dos 
grandes desafi os que as organi-
zações enfrentam atualmente 
é encontrar profi ssionais devi-
damente capacitados para as-
sumir funções que demandem 
gestão de pessoas. 

A defi nição ao pé da letra soa 
antiquada e é fácil identifi car o 
porquê. Em tempos de cultura 
atrelada a transformação e 
gestão, uma chefi a autocrática 
– do tipo que não compartilha 
informações e exerce controle 
demasiado – compromete o 
desempenho do negócio. Mas, 
afi nal, que tipo de liderança 
queremos encorajar? Tiro li-
ções das minhas experiências 
ao longo da minha vivência em 
recursos humanos. 

Primeiro, devemos entender 
liderança como uma habilida-
de, não como uma caracterís-
tica de um cargo. É uma ação 
para inspirar e infl uenciar de 
maneira positiva a vida de 
pessoas com um objetivo em 
comum. Nesse contexto, o bom 
líder é, portanto, inspirador: 
desperta o melhor de cada co-
laborador ao passo que motiva 
e envolve a equipe, tornando 
o ambiente e o trabalho em si 
boas experiências. Diversos 
fatores podem levar a essa 
que identifi camos como uma 
liderança inspiracional.

Em uma equipe, a inspiração 
tem função condutora e extraí-
mos o melhor dela quando, nós, 
os líderes, temos clareza da 
visão da empresa e a passamos 
adiante. Só assim podemos 
garantir que temos um lugar 
seguro – até de uma perspec-
tiva psicológica –, permitindo 
que todos os integrantes do 
time sejam eles mesmos. Isso 
gera aproximação. Um outro 
aspecto relevante de uma lide-

rança inspiracional é englobar 
o conceito de unboss. 

A ideia é, basicamente, dis-
sipar o controle e a estrutura 
hierarquizada a que estamos 
acostumados. É sobre dividir 
responsabilidades, abraçar 
eventuais falhas e até cometer 
erros. É possível experimen-
tar diariamente ações que 
refletem a cultura unboss: 
apresentações internas de 
resultados trimestrais, por 
exemplo, podem fi car a cargo 
de analistas; escritório em 
formato open space; assuntos 
estratégicos para a companhia 
tratados de forma horizontal 
por equipes multidisciplinares. 

Só dará certo na prática 
se a companhia for compro-
metida com uma jornada de 
liderança inspiracional, dando 
protagonismo colaboradores 
de todos os níveis e apren-
dendo com eles. O discurso 
da liderança inspiracional só 
se torna coerente a partir de 
um elemento que merece total 
atenção: a comunicação. Se faz 
fundamental porque, além de 
impactar diretamente a pro-
dutividade, a comunicação é a 
via para estabelecer o diálogo 
e traduzir missão e valores da 
empresa, tornando-os claros. 

Sem comunicação, também 
não há engajamento, palavra-
chave de um líder que inspira. 
Transporte para o seu dia a 
dia profi ssional a cultura de 
compartilhar informação com 
os seus funcionários.  A jornada 
inspiracional deve ser pautada 
pela consciência pessoal e 
pela compreensão do impacto 
de sua liderança nos outros. 
Não é simples, uma vez que 
as mudanças devem começar 
internamente. 

Mas, concentrados nisso, é 
viável construir times, delegar 
atividades, gerenciar perfor-
mances, desenvolvendo e, 
principalmente, inspirando os 
colaboradores.  

 
(*) - É diretora de People & 

Organization da Sandoz, divisão 
de genéricos e biossimilares da 

Novartis.

Priscilla Cotti (*)

Tramita no Senado uma sug-
estão de projeto de iniciativa 
popular para criminalizar a 
atividade do coach. Também 
foi apresentada ao Portal 
e-Cidadania outra ideia que 
vai na direção contrária: para 
reconhecer e regulamentar a 
profi ssão. As duas propostas 
são um refl exo da polêmica 
que provoca um debate na 
sociedade sobre esse tipo de 
trabalho já exercido por cerca 
de 70 mil pessoas no Brasil, 
de acordo com a International 
Coach Federation (ICF), a 
maior associação global desses 
profi ssionais.

Em discussão a regulamentação da profi ssão de coaching 
Originária do idioma inglês, 

a palavra coach significa 
treinador. No mercado de 
trabalho, ele é o instrutor 
capacitado a ajudar pessoas a 
atingirem mais rapidamente as 
suas metas na vida pessoal e 
profi ssional. O coach também 
é contratado por empresas na 
busca de resultados em curto 
prazo. Nos Estados Unidos, 
onde a atividade surgiu há 
algumas décadas, a carreira 
já movimenta US$ 2,3 bilhões 
ao ano.

No entanto, nem todos 
encaram a atividade da mes-
ma maneira. Para muita 

gente, o coaching deveria ser 
 considerado crime por explorar 
a boa-fé das pessoas, pois o 
coach não teria habilitação 
necessária para atuar, en-
ganando ao fazer as vezes de 
terapeuta, guru ou “milagreiro”.

Essa é a opinião de William 
Menezes, morador de Sergipe, 
que propôs ao Senado a crim-
inalização da atividade. Sua 
ideia recebeu mais de 20 mil 
apoios. Agora ela foi transfor-
mada em sugestão legislativa e 
tramita na Comissão de Direitos 
Humanos. 

A relatoria é do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que ainda 

está analisando a matéria. Se 
aprovada, pode virar projeto 
ser examinada em outras 
comissões. No sentido oposto, 
também há quem reconheça 
a qualidade e os bons resulta-
dos dessa atividade. Do Rio 
Grande do Sul, veio a ideia de 
regulamentação da profi ssão 
apresentada por Ronald Den-
nis Pantin Filho II. O autor da 
proposta destaca que coaches 
e mentores atuam desde que o 
ser humano existe, mas que so-
mente nos últimos 40 anos essas 
profi ssões ganharam destaque 
no Brasil ajudando milhares de 
pessoas a se desenvolverem 
(Ag.Senado).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

netjen@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 - 3106-4171
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 24 de Maio de 2019. 
Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, São Domingos, São Rogaciano, 

São Domiciano, São Davi I da Escócia, e Dia do Anjo Manaquel, cuja 
virtude é o caráter. Dia Nacional do Milho, Dia do Café, Dia do 
Vestibulando, Dia do Datilógrafo e Dia do Detento.

O nativo do dia
Hoje aniversaria o cantor e compositor Bob Dylan que chega aos 78 

anos, o ator José de Abreu que nasceu em 1946, a atriz, empresária e 
ex-modelo Luiza Brunet que nasceu em 1962 e a atriz e modelo Helena 
Ranaldi que faz 53  anos.

O nativo de Gêmeos deste dia e grau é curioso e mentalmente ex-
pressivo, com a habilidade de entender a essência de qualquer assunto.  
É um geminiano que tem sensibilidade e talento para escrever ou falar, 
nos negócios e nos esportes. Sabe compreender as motivações das 
pessoas e é rápido para notar a falta de sinceridade. Tem a necessidade 
de estudar para que um pensamento claro seja desenvolvido. Uma de 
suas características mais notáveis é a sinceridade. No lado negativo 
decisões precipitadas podem trazer problemas.

Magia dos sonhos
ÁGUA  – A água é símbolo da vida feliz, período em que você 
conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo correrá bem para 
você. Porem a água suja, escura e com detritos é um símbolo 
único de uma vida difícil, com problemas e obstáculos que terão 
de ser enfrentados daqui para frente. Esteja preparado para eles. 
Água do mar também signifi ca difi culdades na vida. Água doce, 
facilidade. Cair na água limpa pode indicar novidades, surpresas 
agradáveis e se for na água suja, surpresas desagradáveis. Números 
de sorte: 06, 22, 46, 56 e 86.

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

Esta sexta é o vigésimo dia da lunação.  A Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita a comunicação, os estudos, as trocas 
e o contato com grupos e amigos. A manhã será positiva para trocar ideias, fazer contatos, escrever, estudar, participar 
de palestras. A tarde pode ser difícil manter a harmonia na comunicação. A Lua em mau aspecto com Vênus pode gerar 
confl itos de ideias e difi culdades no relacionamento com as mulheres, que podem sentir que estão sendo tratadas com 
indiferença. A imposição de ideias pode ocasionar sérios desentendimentos. 
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A Lua em Aquário nesta sexta ajuda 
a romper com estruturas e inovar 
de forma dura e drástica. Tenha 
cuidado apenas com a tendência a 
exageros. Perturbações emocionais 
podem tomar conta no fi nal da noite 
e perturbar as relações íntimas. 
84/784 – Vermelho.

A Lua em mau aspecto com Vênus 
pode gerar confl itos de ideias e difi -
culdades no relacionamento com as 
mulheres, que podem sentir que es-
tão sendo tratadas com indiferença. 
Este é o momento de cuidar melhor 
de você e a noite relaxar e descansar. 
65/465 – Verde.

Bom para dançar, ver fi lmes, ouvir 
música ou ter uma ótima noite de 
sono. Para tomar decisões a sua 
força é total e só deve esperar 
passar o aniversário. Com o Sol em 
seu signo aumenta o idealismo e 
a fi xação em metas mais elevadas 
que serão conquistadas em breve. 
62/962 – Amarelo.

Mantenha a calma, deixe de lado as 
preocupações e evite o sentimento 
de posse para que os atritos não 
sejam exagerados. O sentido pro-
fundo de justiça ajuda na condução 
dos pequenos problemas da rotina. 
No entanto, será noite de Lua Cheia 
e convém não se exaltar 53/453 – 
Verde.

A madrugada promete ansiedade e 
certo grau de desilusão que pode 
permanecer na parte da manhã. Mas 
pode vencer os problemas que vem 
enfrentando se apostar na condução 
da quebra de rotina nesta sexta. A 
atividade social, e as viagens serão 
felizes. 32/832 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
facilita a comunicação, os estudos, 
as trocas e o contato com grupos 
e amigos. Não saia de casa à noite 
nesta sexta esperando muito. À 
tarde maior agitação e tendência a 
interrupções que podem importunar 
e tirar a paz. 15/415 – Cinza.

Final do dia bom para ter uma ótima 
noite de sono. Há uma tendência 
também a exageros que podem 
atrapalhar. Fique perto das pessoas 
intimas e poderá ter um fi nal de dia 
feliz. Pode obter lucro em negócios 
que estejam andamento, leve-os 
adiante. 31/731 – Cores escuras.

No seu signo oposto o Sol ajuda a 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Una-se a alguém 
enquanto o signo de Gêmeos estiver 
iluminado pelo nosso astro rei, o 
Sol. Final da noite de ansiedade 
e descontrole emocional. 34/234 
– Branco.

Há uma tendência a rompimentos nas 
estruturas e mudanças dramáticas na 
sua rotina. Novas situações podem 
surgir se fi zer algo que acredita e que 
vem sendo adiado. Mostre empenho 
e dedicação ao trabalho e não deixe 
que as preocupações atrapalhem. 
18/318 – Amarelo.

Acontecimentos marcantes neste 
fi nal de semana na vida social e no 
relacionamento sexual. O sentido 
profundo o faz objetivo e claro na 
condução dos problemas. Uma 
atividade paralisada começa a ser 
retomada nesta no máximo no início 
da outra semana. 57/557 – Azul.

Na parte da tarde estará mais sociá-
vel e será bom fazer novos contatos e 
participar de atividades novas e que 
lhe sejam atraentes e dê satisfação 
pessoal. Vá aos poucos conquistando 
o que deseja, sem muita pressa e 
afobação. 35/335 – Azul.

Simpatias que funcionam
Ter Sorte e Prosperidade na Vida
Faça em um sábado de Lua Cheia ou Crescente. Prepare um 
braseiro com sementes de girassol, erva mate, raiz de sândalo, 
açúcar mascavo e pó de café. Comece a defumar da frente 
para os fundos de sua casa ou estabelecimento com ercial. 
Deixe no fi nal embaixo da pia da cozinha. Apague com água 
de chuva e jogue tudo em uma planta verde. 

Mantenha a cautela com as suas 
dívidas, evitando gastos de dinheiro 
a mais. Se tiver preocupações fi nan-
ceiras, aguarde soluções. O período 
é bom também para dedicar-se a 
intimidade sexual. A manhã desta 
sexta promete ansiedade e certo 
grau de desilusão. 23/723 – Verde. 

Refl exões
AS FORÇAS DA CRIAÇÃO.

O Crescimento e o desenvolvimento profundos ocorrem 
quando reconhecemos nossa conexão com toda a criação. 
Quando observamos essa conexão, somos capazes de ver como 
as forças elementais da água, terra, ar e fogo formam a base da 
realidade física em que existimos. E como esses elementos são 
refl etidos em nossas emoções, nossos corpos, nossas mentes 
e nossos espíritos. Durante séculos, a humanidade explorou 
o que signifi ca estar em separação, o que nos desconectou 
do mundo natural. Como resultado, esquecemos que a fonte 
primária e a força motriz de toda a criação ocorrem quando 
as forças elementais são ativadas e unifi cadas. A ativação 
ocorre dentro de nós quando unifi camos nosso coração, corpo, 
mente, espírito e alma. Trabalhar para unifi car esses aspectos 
dentro de si mesmo cria uma consciência mais profunda do 
seu poder criativo interior e do seu propósito nesta vida. Es-
tabelecê-los como uma força unifi cada lhe permite ancorar 
melhor as energias cósmicas que chegam, o que, por sua vez, 
estabiliza e o apóia na co-criação da nova realidade da Terra 
que se revela. Reserve agora um momento para se ancorar na 
Terra e unifi car seu corpo, coração, mente, espírito e alma. 
Muito amor. Mensagem diária de Kate Spreckley

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

reginamadr umond@yahoo.com.br
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Simón
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numerada
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(?) abaixo:
desmo-
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pneus feito
no posto 

de gasolina

Trabalhar
muito
(pop.)

(?) e qual: 
exatamente

igual

Pessoa
fácil de 

ser
enganada

Vendas
(?): fontes
de lucro da 

Netflix

"Tumor", 
em "mioma"

Dificulta o 
movimento
do atleta 

A vogal do
jogo da
velha

Vem à
tona

Arco, em
inglês

Estado do
potiguar
(sigla)

Tarefa
realizada
pelo faz-

tudo

A posição 
do PT, quan-
to ao Gover-
no Temer

A história
que causa
aperto no
coração

Papel
impresso
na Casa 

da Moeda

Capitão-(?),
governador
de Capitania

(Hist.)

Fazer
grande
barulho

Dia (?): 6
de junho
de 1944
(Hist.)

Vegetal
espinhoso
da cozinha
do Norte

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

"A (?)
Comeu",
antiga
novela

Pão de (?),
bolo leve
usado na 
confeitaria

Marca o 
andamento
do ritmo
musical

Deus, em
inglês

Com muita 
velocidade

Chefe do
007 (Cin.)

Rio onde se instalou a
usina hidrelétrica de

Belo
Monte

Perna, em
inglês

(?) as asas:
protegido
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pular entre os jovens
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Oi!
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Paleozoica
ou Meso-

zoica

Idade, 
em inglês
Rede local
(Inform.)

"Em Ritmo de (?)",
filme com Jamie Foxx

 Planejamento
antecipado do turista
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como WhatsApp 
e Telegram

Marcação
da agenda

Rapaz,
em inglês
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A série histórica também mostra um aumento daqueles que se declaram pardos no Brasil. 

Segundo levantamento do 
IBGE, dos 207,8 milhões 
dos moradores do país 

em 2018 se declararam pardos 
46,5%, negros 9,3% e brancos 
43,1%. Em 2012, esses percen-
tuais eram respectivamente 
45,3%, 7,4% e 46,6%.

Considerando a série histórica 
desde 2012, a proporção de pes-
soas que se declararam negras 
em 2018 revelou o aumento 
mais expressivo dos últimos seis 
anos. O crescimento foi de 0,7 
ponto percentual, saindo dos 
8,6% de 2017 para 9,3% no ano 
passado. Entre 2012 e 2018, a 
população que se declara preta 
no país saltou de 14,5 milhões 
de pessoas para 19,2 milhões, 
um aumento de 32,1%.

A região com o aumento mais 
expressivo nesse período foi 
o Centro-Oeste, com 56,5%. 
No Norte, Nordeste, Sudeste 
e Sul, os crescimentos foram 
respectivamente de 37,5%, 
35%, 26,4% e 30,7%.

Já a participação da população 
declarada branca reduziu em 
todas as regiões de 2012 para 
2018, principalmente no Nor-
deste, onde a queda foi de 9,8%.

A série histórica também mos-
tra um aumento daqueles que 
se declaram pardos no Brasil, 
que saltaram de 89,6 milhões 
em 2012 para 96,7 milhões de 
pessoas em 2018. No último ano, 
porém, apesar de um pequeno 
crescimento em números abso-
lutos, houve queda proporcional 
dessa população. Em 2017, eles 
eram 96,4 milhões dos 206,2 
milhões de moradores no país, 
isto é, 46,8%. Já em 2018, os 96,7 
milhões de pardos representa-
ram 46,5% dos 207,8 milhões 
que viviam no Brasil.

A pesquisa também revela 
transformações etárias na po-
pulação brasileira. Há uma ten-
dência de queda da proporção 

Em 6 anos, pessoas que se dizem 
negras aumentam em todo o país

Entre 2012 e 2018, o percentual da população que se declarou preta ou parda aumentou em todas as 
regiões do Brasil

de pessoas abaixo de 30 anos de 
idade, que representavam 47,6% 
dos moradores do país em 2012 
e 42,9% no ano passado. Já os 
maiores de 30 anos cresceram, 
saindo de 52,4% em 2012 para 
57,1% em 2018. Os dados eviden-
ciam a tendência de envelheci-
mento populacional. Em 2012, 
os idosos com 60 anos ou mais 
de idade representavam 12,8% 
da população residente total, 
passando para 15,4% em 2018.

O levantamento também 
mostrou que, desde 2012, há 

uma estabilidade na distribuição 
da população do país por sexo. 
No ano passado, 48,3% eram 
homens e 51,7% mulheres. No 
entanto, a população masculina 
apresentou padrão mais jovem 
do que a feminina. Na faixa etária 
até 24 anos, os homens repre-
sentaram 51,1% e as mulheres 
48,9%. Os resultados da pesquisa 
foram obtidos com base em uma 
amostra de aproximadamente 
168 mil residências visitadas.

Além da composição popu-
lacional em termos de sexo, 

idade e raça, são investigadas na 
pesquisa as características dos 
domicílios do Brasil de forma a 
auxiliar a compreensão sobre 
traços sociais e demográfi cos do 
país e os aspectos do mercado 
de trabalho. São publicados 
ainda relatórios mensais e 
trimestrais com informações 
conjunturais relacionadas à 
força de trabalho e suplemen-
tos com periodicidade variada 
que abordam outros temas 
pesquisados, como educação 
e imigração (ABr).
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Um estudioso britânico sobre 
o Renascimento na Itália diz ter 
identifi cado o desenho mais 
antigo atribuído ao gênio Mi-
chelangelo Buonarroti (1475-
1564). Segundo o historiador 
da arte Timothy Clifford, o “Ho-
mem Sentado” data de 1487, 
quando o artista tinha 12 anos 
de idade. Como diz o nome, o 
desenho, aparentemente in-
completo, mostra um indivíduo 
sentado em um trono e com um 
cetro na mão esquerda.

De acordo com Clifford, o estilo 
do desenho, com um homem de 
“queixo arredondado e linhas 
muito duras sob o nariz”, é a pro-
va de que a obra é de autoria do 
jovem Michelangelo. “Nenhum 
outro pupilo de Ghirlandaio 
[professor do gênio renascen-
tista] desenhava desse jeito. É 
um objeto extraordinariamente 
interessante porque Michelan-
gelo era muito novo”, disse o 
estudioso à imprensa britânica.

O desenho pertence a um co-
lecionador britânico anônimo, 
que o comprou em 1989, em 
uma casa de leilões na França, 

Obra teria sido feita quando o 

gênio tinha 12 anos de idade. 

Britânico diz ter 
achado desenho mais 

antigo de Michelangelo

mas está temporariamente 
em exposição no Museu de 
Belas Artes de Budapeste, 
na Hungria. A descoberta, se 
confi rmada, seria ainda mais 
surpreendente porque Mi-
chelangelo queimou inúmeros 
desenhos e rascunhos antes de 
sua morte, por considerá-los 
imperfeitos (ANSA).
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Deutsche Welle/ABr

Os europeus iniciaram ontem (23) 
os quatro dias de votação para o 

Parlamento Europeu, que influenciarão 
não apenas a política feita em Bruxelas 
nos próximos cinco anos, mas também, 
até certo ponto, a própria existência da 
União Europeia (UE). Em 2014, nacio-
nalistas contrários ao projeto de unifi-
cação europeia dobraram sua presença 
no legislativo europeu. Eles lideraram 
também a votação no Reino Unido e, dois 
anos depois, se consagraram vitoriosos 
no referendo que determinou a saída 
britânica do bloco comunitário europeu.

Cinco anos depois, as pesquisas mostram 
que os nacionalistas e eurocéticos poderão 
novamente se sair bem nas urnas em vários 
países, incluindo o Reino Unido, a Itália, 
a Hungria e a França. Mas há também 
reveses para esse grupo. O Brexit ainda 
está para acontecer – ou pode nem mais 
vir a ocorrer. A extrema direita chega à 
eleição europeia atingida pelo escândalo de 
conluio do agora ex-vice-chanceler federal 
da Áustria Heinz-Christian Strache com 

uma suposta sobrinha de um oligarca russo 
interessado em comprar favores.

E também outros populistas que 
chegaram ao poder nacional têm de 
lidar com simpatizantes desiludidos. 
Isso vale especialmente para a coalizão 
italiana, formada pela xenófoba Liga e o 
antissistema Movimento Cinco Estrelas. 
O projeto de união europeia também 
enfrenta desafios externos, que incluem 
um presidente dos Estados Unidos que 
corteja os populistas da Europa e impõe 
tarifas a aliados e a ascensão econômica 
da China.

Mas, ao que tudo indica, os partidos 
políticos pró-europeus, que buscam ações 
comuns em questões como comércio, 
segurança, imigração ou meio ambiente, 
deverão continuar dominando o Parla-
mento Europeu, mesmo se for com uma 
maioria menor. Jean-Claude Juncker, que 
será substituído como presidente da Co-
missão Europeia após as eleições, alertou 
para os perigos de uma crescente onda de 
nacionalismo, e não apenas nas margens 
da sociedade.

EPA

Ativista contra o Brexit deixa colégio eleitoral em Londres.

Os principais partidos que promovem a 
integração da economia da zona do euro 
têm lutado para capturar a atenção de 
um público cansado das elites políticas. O 
presidente da França, Emmanuel Macron, 

descreveu a eleição atual como "indubitavel-
mente a mais importante" desde a primeira, 
realizada em 1979, e pediu a cooperação de 
conservadores, social-democratas e verdes 
para enfrentar as forças contrárias à UE.

UE: começou a eleição mais importante 
para o parlamento

São Paulo, sexta-feira, 24 de maio de 2019Página 8

Especial

As eleições europeias de 2019 
vêm ganhando atenção especial da 
imprensa por causa da perspectiva 
de um crescimento inédito da 
extrema direita eurocética, mas 
até onde os autoproclamados 
"soberanistas" podem chegar?

As pesquisas para o pleito que renovará o Parlamento 
Europeu são unânimes em mostrar que a direita 
ultranacionalista conquistará sua maior bancada na 

história do bloco. Por outro lado, como as eleições acon-
tecem em 28 Estados-membros com realidades e anseios 
diferentes, é difícil projetar se isso será sufi ciente para 
alterar de alguma forma os rumos da política europeia.

As bancadas no Parlamento da UE são formadas por grupos 
supranacionais, constituídos, por sua vez, por partidos que 
existem apenas dentro das fronteiras de cada Estado-mem-
bro. O Partido Popular Europeu (PPE), por exemplo, que hoje 
detém a maior bancada, abriga sob o mesmo guarda-chuva 
desde a conservadora União Democrata-Cristã (CDU), da 
chanceler da Alemanha, Angela Merkel, até o ultranaciona-
lista Fidesz, do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, 
passando pelo Força Itália (FI), de Silvio Berlusconi.

Outra unanimidade das projeções eleitorais é que o PPE 
deve manter a maior bancada no Parlamento Europeu, po-
rém com uma queda considerável em relação a seus atuais 
217 eurodeputados - o site Politico prevê 169 cadeiras para 
os conservadores; o jornal Financial Times, 171. A grande 
novidade das eleições deve estar na briga pela segunda 
posição. Historicamente, a UE é governada por uma coa-
lizão entre o PPE, de centro-direita, o grupo Socialistas e 
Democratas (S&D), de centro-esquerda, e a Aliança dos 
Liberais e Democratas pela Europa (Alde), de centro.

Essas três forças detêm a maioria no Legislativo e dividem os 
cargos de poder do bloco, com predomínio dos conservadores, 

As pesquisas mostram que os nacionalistas e eurocéticos poderão novamente se sair bem nas urnas em vários países.

A extrema direita pode chegar 
ao poder na União Europeia?
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que chefi am a Comissão Europeia (Jean-Claude Juncker), o 
Conselho Europeu (Donald Tusk) e o Parlamento Europeu 
(Antonio Tajani). A diplomacia europeia, por outro lado, 
está nas mãos de Federica Mogherini (S&D), enquanto as 
infl uentes comissárias para Comércio, Cecilia Malmstrom, e 
Concorrência, Margrethe Vestager, pertencem à Alde.

É aí que reside o grande objetivo da extrema direita euro-
cética: conquistar a segunda maior bancada e acabar com a 
maioria em poder de PPE, S&D e Alde. Com isso, os "sobe-
ranistas" esperam ser chamados à mesa de negociações com 
os conservadores e ocupar cargos de destaque em Bruxelas.

"Faço parte de um bloco 
forte como nunca, não de 
direita, mas alternativo aos 
burocratas, e espero que 
ele possa dialogar com os 
conservadores para deixar 
a esquerda de fora", disse 
o ministro do Interior e 
vice-premier da Itália, Mat-
teo Salvini, durante uma 
visita recente à Hungria. 
As projeções mostram 
que tal meta não é fácil 
de se alcançar. Segundo o 
Politico, PPE (169), S&D 
(146) e Alde (106) devem 
conquistar 421 assentos, 
número mais que sufi ciente 
para continuar governando 
a UE. Já o Financial Times 
fala em 419 cadeiras: 171 
para o PPE, 151 para o S&D 
e 97 para a Alde.

Esses números já incluem 
os possíveis resultados do 

República em Marcha, partido do presidente da França, 
Emmanuel Macron, que ainda não pertence a nenhum grupo, 
mas deve aderir à Alde. Ambas as projeções apontam uma 
queda signifi cativa em relação aos atuais 472 eurodeputa-
dos dos três grupos, mas as grandes forças europeístas do 
bloco continuariam compartilhando o poder.

Atualmente, os partidos eurocéticos estão divididos em 
dois grupos. O maior é a Aliança Europeia dos Povos e das 
Nações de Salvini, antigo Europa das Nações e da Liber-
dade, que reúne as principais legendas de extrema direita 
do bloco, da italiana Liga ao francês Reunião Nacional, de 
Marine Le Pen. O outro é o Reformistas e Conservadores 
Europeus (ECR), que engloba o espanhol Vox, o polonês 
Lei e Justiça (PiS), o Partido do Povo da Dinamarca, entre 
outros. Representantes de algumas legendas integrantes 
do ECR participaram de um comício liderado por Salvini 
em Milão e confi rmaram a intenção de formar uma única 
coligação eurocética, a Aliança dos Povos e das Nações.

Pelas projeções de Politico e Financial Times, a aliança de 
Salvini (74 e 55) e o ECR (59 e 57), juntos, somarão, respec-
tivamente, 130 e 112 assentos, números que, no primeiro 
caso, os colocariam na briga com os sociais-democratas. 
Essa combinação não inclui a provável votação expressiva 
do partido Brexit, do Reino Unido, mas o país, ao menos 
em teoria, não fi cará na UE até o fi m da próxima legislatu-
ra. Por outro lado, não é certo que todos os partidos dos 
dois grupos se unam em uma grande coalizão de extrema 
direita. O ultranacionalismo polonês e dos países da antiga 
Cortina de Ferro, por exemplo, veem com desconfi ança a 
proximidade de Salvini e Le Pen com a Rússia.

Além disso, a extrema direita dos países mais ricos, 
como Alemanha, Áustria e os escandinavos, questionam 
os problemas orçamentários do governo da Itália, que, 
com apoio da Liga, aumentou o défi cit e a dívida pública 
(a segunda maior do bloco) para fi nanciar uma expansão 
de despesas (ANSA).Matteo Salvini e Marine Le Pen participam de comício em Milão.
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