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“O boteco é ressoante 
como uma concha 
marinha. 

Todas as vozes 
brasileiras passam
por ele”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro
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Com a presença do 
presidente Jair Bol-
sonaro, o conselho 

deliberativo da Sudene apre-
sentou na sexta-feira (24), 
no Recife, o Plano Regional 
de Desenvolvimento do Nor-
deste, a ser implementado 
em quatro anos, a partir de 
2020, em 41 cidades e nas 9 
capitais da região. Além de 
iniciativas para garantir o 
crescimento, o plano apon-
ta para 2019 quase R$ 24 
bilhões para investimentos 
nos estados. 

“A visão de um Nordeste 
sofrido, precário, difícil, 
tem que fi car para trás. Os 
nordestinos são um povo 
muito forte, com riquezas 

Desenvolvimento: 
Sudene apresenta 
projeto para o Nordeste

naturais diferenciadas, têm 
um potencial muito grande, 
nós só precisamos investir no 
lugar certo, da maneira cor-
reta, para que esse potencial 
possa ser destravado”, disse o 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto.

Todos os nove governadores 
da região, mais os de Minas 
Gerais e do Espírito Santos, 
também integrantes da Sude-
ne, participaram do encontro. 
“A razão de estarmos todos 
aqui demostra o espírito repu-
blicano, esta vontade e clareza 
que, sem o desenvolvimento 
do Nordeste, não haverá o 
desenvolvimento do Brasil”, 
destacou Canuto. O Nordeste 
é a região que concentra mais 

governadores da oposição.
O plano tem como aposta 

estratégia o fortalecimento 
das redes de cidades inter-
mediárias, com as áreas de 
infl uência que possam crescer 
economicamente. Uma das di-
retrizes será o estímulo ao de-
senvolvimento sustentável da 
região, com base em seis eixos 
estratégicos: segurança hídri-
ca e conservação ambiental; 
inovação; desenvolvimento 
institucional; desenvolvimen-
to de capacidades humanas; 
dinamização e diversidade 
produtiva; e desenvolvimento 
social e urbano.

O presidente Bolsonaro 
destacou os trabalhos que o 
governo federal vem fazendo 

Presidente da República, Jair Bolsonaro, na visita ao Castelo São João, onde esta localizada

a coleção de Armas Brancas do Instituto Ricardo Brennand, no Recife.

pelo Nordeste, como a desti-
nação de 200 mil toneladas 
de milho a preços abaixo 
de mercado, que permite o 
acesso de criadores e agroin-
dústrias a estoques públicos. 

Ressaltou ainda a inauguração 
de um polo de pesquisa de 
dessalinização de água e na 
disponibilização de sinal de 
internet em escolas. O presi-
dente Jair Bolsonaro fez ainda 

um apelo aos governadores 
por apoio à reforma da Pre-
vidência, que, segundo ele, 
vai destravar a economia e 
atrair mais recursos para o 
país (ABr).

Suspensos os voos da 
Avianca

A Anac informou que suspendeu 
cautelarmente todas as operações da 
empresa aérea Avianca Brasil. Com 
a medida, estão suspensos todos os 
voos até que a empresa comprove 
capacidade operacional para manter 
as operações com segurança. A Anac 
recomenda que os passageiros com 
voos marcados entrem em contato 
com a empresa e evitem se descolar 
até o aeroporto antes de terem infor-
mações sobre sua situação.

O juiz Marcus Vinicius Reis 
Bastos, da 12ª Vara Federal 
de Brasília, aceitou denún-
cia contra o ex-ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, e 
o ex-presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, no âmbito 
da Operação Bullish. Segundo a 
denúncia, ambos participaram 
em desvios no banco público 
que teriam resultado em bene-
fícios indevidos de até R$ 8,1 
bilhões em favor da empresa 
JBS. As operações irregulares 
ocorreram entre junho de 2007 
e dezembro de 2009, segundo 
acusação do MPF.

Os dois vão responder pelos 
crimes de formação de qua-
drilha, gestão fraudulenta e 
práticas contra o sistema fi nan-
ceiro nacional. Mantega ainda 
responderá por corrupção pas-
siva. A acusação tem entre seus 

Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Beneficiada pelos serviços 
e pela indústria, a criação de 
empregos com carteira assinada 
atingiu, em abril, o maior nível 
para o mês em seis anos. Segundo 
dados divulgados pelo Caged, do 
Ministério do Trabalho, 129.601 
postos formais de trabalho 
foram criados no último mês. 
O indicador mede a diferença 
entre contratações e demissões. 
A última vez em que a criação 
de empregos tinha superado 
esse nível foi em abril de 2013, 
quando as admissões superaram 
as dispensas em 196.913. 

A criação de empregos 
totaliza 313.835 de janeiro a 
abril e 477.896 nos últimos 12 
meses. Na divisão por ramos de 
atividade, todos os oito setores 
pesquisados criaram empregos 
formais em abril. O campeão 

Fila de trabalhadores em busca de emprego.

O papa Francisco nomeou 
pela primeira vez mulheres 
como consultoras da Secre-
taria-Geral do Sínodo dos 
Bispos, principal órgão de 
representação do episcopado 
católico. As indicações foram 
anunciadas na sexta-feira 
(24), no âmbito do desejo 
de Jorge Bergoglio de am-
pliar a participação feminina 
nos processos decisórios da 
Igreja.

As nomeadas são Nathalie 
Becquart, ex-diretora de 

evangelização da Conferência 
Episcopal da França; Ales-
sandra Smerillo, professora 
de Economia na Pontifícia 
Faculdade de Ciências da 
Educação Auxilium, de Roma, 
e conselheira do governo do 
Vaticano; María Luisa Berzosa 
González, diretora da federa-
ção colombiana Fé e Alegria; 
e Cecilia Costa, professora de 
Sociologia na Universidade 
Roma Tre. Com exceção de 
Costa, todas as escolhidas 
pelo Papa são freiras (ANSA).

É a primeira vez que o órgão tem representação feminina.

Arquivo/ABr
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ANSA

Na sexta-feira (24), o secre-
tário especial da Previdência e 
Trabalho, Rogerio Marinho, dis-
se que, se os prazos correrem 
conforme o previsto, a Reforma 
da Previdência começará a ser 
analisada no Senado a partir 
do segundo semestre. “No 
primeiro, nossa perspectiva 
é de que a Câmara faça seu 
papel para que no segundo o 
texto seja debatido e aprovado 
também no Senado”. Ressaltou, 
no entanto, que é o Congresso 
que vai defi nir o tempo. 

Para Marinho, o Parlamento 
está respondendo da forma 
como o governo imaginava, 
diante da necessidade e da 
prioridade da questão previ-
denciária. “Todos aqueles que 
se pronunciam a respeito do 
assunto, mesmo os que fazem 
oposição, compreendem a ne-
cessidade de estruturar o nosso 
sistema e admitem, de forma 

Secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

Fabio Rodrigues/ABr

Abril tem a maior criação de emprego 
formal para o mês desde 2013

Tradicionalmente, a geração 
de emprego é alta em abril, por 
causa do início das safras e do 
aquecimento da indústria e dos 
serviços. Nos serviços, a criação 
de empregos foi puxada pelos 
atendimentos médicos, odon-
tológicos e veterinários, com 
a abertura de 20.589 postos 
formais; seguido pelo comércio 
e administração de imóveis, 
valores mobiliários e serviço 
técnico, com 13.023 vagas. 

Na indústria de transforma-
ção, a criação de empregos foi 
impulsionada pela indústria 
de produtos alimentícios e de 
bebidas (9.884 postos); pela 
indústria química de produtos 
farmacêuticos, veterinários 
e perfumaria (7.680 postos) 
e pela indústria têxtil (1.845 
postos) (ABr).

foi o setor de serviços, com 
a abertura de 66.290 postos, 
seguido pela indústria de trans-
formação (20.470 postos). Em 
terceiro lugar, vem a constru-
ção civil (14.067 postos). 

O nível de emprego aumen-
tou na agropecuária (13.907 

postos); no comércio (12.291 
postos), na administração 
pública (1.241 postos); nos 
serviços industriais de utilidade 
pública, categoria que engloba 
energia e saneamento (867 
postos) e extrativismo mineral 
(454 postos).

O longa brasileiro “A vida 
invisível de Eurídice Gusmão”, 
de Karim Aïnouz, conquistou 
na sexta-feira (24) o principal 
prêmio da mostra “Un Certain 
Regard” (“Um Certo Olhar”), no 
Festival de Cinema de Cannes.

Criada em 1978, a seleção é 
a principal competição para-
lela à disputa pela Palma de 
Ouro, o troféu mais cobiçado 
do festival. 

O fi lme é estrelado por nomes 
como Carol Duarte, Fernanda 
Montenegro, Júlia Stockler e 
Gregório Duvivier e inspirado 
no romance homônimo da 
escritora Martha Batalha. O 
longa conta a história de duas 
irmãs cariocas que veem seus 
sonhos esbarrarem na socie-
dade patriarcal e machista dos 
anos 1950. 

“Estou muito orgulhoso em 

representar o Brasil, estamos 
passando por um momento mui-
to difícil de intolerância”, disse 
Aïnouz. É a primeira vez que o 
cinema brasileiro conquista o 
prêmio principal da mostra Un 
Certain Regard. O país ainda 
está na disputa pela Palma de 
Ouro com “Bacurau”, de Kleber 
Mendonça e Juliano Dornelles, 
e “O Traidor”, do italiano Marco 
Bellocchio e estrelado por Maria 
Fernanda Cândido.

A mostra Un Certain Regard 
ainda premiou o russo Kantemir 
Balagov, de “Beanpole”, como 
melhor diretor; e a italiana Chia-
ra Mastroianni, de “Chambre 
212”, como melhor interpreta-
ção. Já “Liberté”, do espanhol 
Albert Serra, fi cou com o prêmio 
especial do júri, e “O que arde”, 
do francês Oliver Laxe, com o 
prêmio do júri (ANSA).

Júlia Stockler, Karim Aïnouz e Carol Duarte

no Festival de Cannes.

EPA

Filme brasileiro vence 
mostra em Cannes

Papa nomeia consultoras 
do Sínodo dos Bispos

Guido Mantega e Luciano 
Coutinho se tornam réus 

na Justiça Federal

pontos de partida as delações 
premiadas de ex-executivos 
da JBS, entre os quais Joesley 
Batista. Outras três pessoas 
também se tornaram rés: Victor 
Garcia Sandri, Gonçalo Ivens 
Ferraz Da Cunha e Sá e Leo-
nardo Vilardo Mantega. 

A denúncia, apresentada em 
março, abrangia mais seis pes-
soas, incluindo o ex-ministro 
Antônio Palocci, mas o juiz 
considerou que contra elas 
não havia indícios sufi cientes 
para justifi car o recebimento da 
acusação. Segundo narra a de-
núncia, o esquema objetivava 
a aprovação de empréstimos à 
JBS em contrariedade a normas 
da CVM. Em troca, a empresa 
repassava quantias a interme-
diários por meio de notas frias 
e investimentos fi ctícios.

Somente Victor Sandri, ex-
-assessor de Mantega, teria 
recebido R$ 5 bilhões da JBS 
sem prestar qualquer serviço, e 
mais R$ 67 milhões em contas 
no exterior. Ele vai responder 
pelos crimes de formação de 
quadrilha, corrupção, gestão 
fraudulenta e prevaricação. 
À época em que a denúncia 
foi apresentada, o ex-ministro 
Guido Mantega e sua defesa 
preferiram não comentar. A 
defesa de Luciano Coutinho 
negou as acusações (ABr).

Câmara votará reforma 
no 1º semestre

unânime, que há um défi cit que 
precisa ser combatido”.

Segundo o secretário, há 
perspectiva de que, na próxima 
semana, seja apreciada a MP 
que combate fraudes no INSS. 
“Esperamos que o Congresso 
se debruce e vote a MP que vai 
permitir uma economia de mais 
de R$ 10 bilhões por ano ao sis-
tema previdenciário”. Lembrou 
ainda que o prazo de validade 
da MP termina em 3 de junho 
e que, por isso, ela tem que ser 
votada até a próxima semana. 

O secretário destacou que 
todos estão sendo convidados 
a participar do esforço que é 
reequilibrar as contas públicas. 
“Aqueles que têm melhor con-
dição vão contribuir com mais, 
aqueles que têm menos condição 
vão contribuir com menos, mas 
todos vão contribuir. Todos vão 
participar e por fi m a questão do 
equilíbrio fi scal”, ressaltou (ABr).
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OPINIÃO

A automação e
o futuro da

indústria no Brasil
O futuro do modo de 

produção industrial tem 

ganhado cada vez mais 

espaço no cenário global

Discussões são formadas 
a respeito dos mais va-
riados temas: ferramen-

tas de tecnologia adequadas 
para cada tipo de operação, o 
novo papel dos trabalhadores 
nesse novo cenário, o potencial 
de produtividade a ser alcan-
çado mundialmente para que 
companhias possam se manter 
competitivas, entre outros.

Nesse emaranhado de as-
suntos, a automação industrial 
está sempre presente, ainda 
que de forma implícita nessas 
discussões. Hoje, entregar 
produtos com qualidade cada 
vez melhor e aumentar a pro-
dutividade – especialmente na 
indústria de manufatura, por 
exemplo – depende de uma 
série de componentes, que 
podem variar de aplicações 
simples a robôs complexos.

Essa é uma trajetória cujo 
início é marcado por um perí-
odo muito anterior à indústria 
4.0. No Brasil, equipamentos 
da Mitsubishi Electric marcam 
presença desde a década de 
1960, auxiliando a impulsionar 
a indústria nacional por meio 
de ferramentas dedicadas 
a melhorar a produtividade 
dentro das siderúrgicas que 
começavam a ser inauguradas 
dentro do país.

Se antes o esforço era de-
dicado a subsidiar o início da 
produção, hoje as soluções de 
automação industrial estão 
dedicadas a melhorar a compe-
titividade, usando a tecnologia 
para fi nalidades que variam de 
facilitar o trabalho de operado-
res e torná-lo mais seguro até 
ferramentas de inteligência 
artifi cial capazes de auxiliar no 
monitoramento de máquinas.

Hoje, implantar iniciativas 
de automação depende de 
um mapeamento cuidadoso. 
É necessário mapear dados 
críticos para a operação diária 
e como estão distribuídos na 
planta para defi nir quais são 
os equipamentos necessários 
para garantir a integridade 
dos dados e atingir resultados 
de maneira efi caz, evitando 
fraudes. A implantação deve 
ser feita passo a passo, de 
maneira modular e escalável, 

oferecendo retorno de investi-
mento atrativo, servindo assim 
como incentivo para futuras 
instalações.

De maneira prática, é pos-
sível perceber investimentos 
em automação de maneira 
crescente, com foco no longo 
prazo. Reformas de máquinas, 
por exemplo, são atividades 
desempenhadas por aqueles 
que acreditam na tendência 
de recuperação no cenário 
brasileiro.

Ao mesmo tempo, a capaci-
tação de novos profi ssionais 
tem ganhado cada vez mais 
relevância, especialmente no 
que diz respeito ao chão de 
fábrica. 

Alternativas de capacitação 
têm sido estudadas por profi s-
sionais que querem se manter 
atualizados em meio às novas 
tecnologias e exercer funções 
cada vez mais estratégicas 
em um ambiente de rápidas 
mudanças. A realidade da base 
industrial no Brasil mostra 
que há um longo caminho a 
ser trilhado para atingirmos 
um nível de maturidade ex-
pressivo. Hoje, companhias de 
diferentes setores e portes se 
veem desafi adas pelo cenário 
macroeconômico de retomada 
lenta, com aceleração discreta 
no consumo e altos níveis de 
desemprego impactando dire-
tamente o consumo. 

É necessário que lideranças 
estejam cada vez mais atentas 
para perceberem as oportuni-
dades a serem aproveitadas e 
quais são as principais práticas 
a serem adotadas a fi m de ga-
rantirem sua sobrevivência ao 
longo do tempo. Para adotá-las 
e garantir resultados efi cazes, 
é necessário que as lideranças 
da indústria sejam capazes de 
visualizar a importância desse 
tipo de investimento, passando 
a mensurar retornos fi nancei-
ros tangíveis no curto prazo 
para se preparar de maneira 
efi caz.

Com esse tipo de estratégia, 
será possível vencer e acelerar 
o desenvolvimento desse canal 
no País, ampliando a atuação 
das empresas e garantindo 
ainda mais oportunidade de 
competitividade, tornando 
cada vez mais companhias 
pioneiras e efi cazes em um 
futuro de consumo acelerado.

(*) - É gerente de marketing da 
Mitsubishi Electric.

Hélio Sugimura (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Ro-
mério Damascena. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências 
Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Curso de autoconhecimento tem inscrições 
abertas em São Paulo

@Estão abertas as inscrições para o curso Autoconhecimento Na 
Prática, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho em São Paulo. 

Realizada pela Fundação Estudar, a formação orienta o participante 
a exercitar o conhecimento sobre si mesmo para tomar decisões mais 
embasadas e aplicáveis nos campos pessoal e profi ssional. Apesar de, ao 
tomarem decisões relacionadas à carreira, muitas pessoas considerarem 
apenas fatores externos - status da profi ssão, nome da empresa, remu-
neração etc -, olhar para elementos internos e subjetivos é igualmente 
importante, como explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da 
Fundação Estudar: “A partir do momento que esse jovem entende os 
seus valores, suas motivações, onde ele quer chegar, o que no dia a dia 
brilha seus olhos, ele vai começar a encontrar informações intrínsecas 
que deve levar em conta no processo de decisão.” Interessados podem 
se inscrever até o dia 4 de junho pelo site http://bit.ly/2Hxsi1V.

Nova plataforma de e-commerce para 
atacadistas e distribuidores
@A LifeApps acaba de lançar sua nova plataforma de e-commerce, 

denominada LifeApps E-commerce. A ferramenta, que já é 
utilizada pelo mercado B2C (Business to Consumer), agora passa 
a atender também o mercado B2B (Business to Business), em es-
pecial os atacadistas e distribuidores. A reorganização da estratégia 
ocorre após um ano da aquisição da empresa pelo Grupo Máxima, 
que é composto por três empresas - OnNetSystems, voltada para a 
indústria; MáximaTech, um dos principais players de solução para o 
mercado atacado distribuidor; e LifeApps, que fecha o ciclo englo-
bando o atendimento ao varejo. A novidade da plataforma LifeApps 
E-commerce para os atacadistas e distribuidores tem como alvo 
levar a este setor mais um canal de vendas, ou seja, potencializar as 
atividades do RCA (Representante Comercial Autônomo) oferecendo 
aos seus clientes um atendimento 24 horas e com alcance a regiões 
que normalmente não são cobertas.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

“Propósito”. Este conceito expressa a 
maneira única que sua organização fará 

a diferença no mundo. É uma ideia transfor-
madora e cada vez mais presente nos modelos 
de negócio contemporâneos. Conhecer o pro-
pósito e colocá-lo em prática em cada decisão 
da empresa é de suma importância para sua 
perenização.

O propósito está relacionado diretamente 
com a certeza de sabermos aonde queremos 
chegar e o que iremos deixar de legado. Para 
isso, uma empresa deve pensar não só em 
seus colaboradores e clientes, mas em toda a 
comunidade que a circunda.

Especialistas alegam que um dos diferenciais 
das novas gerações que atuam no mercado é, 
justamente, a busca destes grupos por fazer 
aquilo que gostam e o desejo pelo risco de viver 
suas paixões nas carreiras em que pretendem 
seguir.

Uma pesquisa realizada pela Cia. de Talen-
tos em 2017, por exemplo, indica que 56% 
dos jovens entrevistados pretendem abrir um 
negócio próprio, alinhado a suas predileções e 
objetivos pessoais. Com isso, o mercado recebe, 
a cada dia, novas empresas que conectam seus 
negócios com a visão de mundo dos seus em-
preendedores. Neste contexto, o entendimento 
total da missão de uma organização é o que vai 
diferenciá-la das demais.

Somemos a este cenário às novas possibili-
dades tecnológicas e o que teremos, de fato, é 

Defi nição do propósito da empresa: 
sua importância e relevância

a transformação digital como potencializadora 
dos propósitos de uma empresa.

Mas você realmente entende aonde sua 

empresa quer chegar?

Afi nal, qual é o propósito da sua organização? 
Se você não consegue responder a essa pergunta 
de imediato, é necessário repensar os conceitos 
e valores da empresa. Não há uma fórmula 
exata para identifi car o seu propósito, já que 
cada negócio possui características próprias 
e procura atender a necessidades peculiares 
do mercado. Questionar-se, entretanto, é o 
primeiro passo para encontrarmos respostas.

A seguir, um exemplo de propósito bem defi ni-
do: existe uma rede de escolas de idiomas que é 
uma das instituições de ensino mais respeitadas 
do país. Há mais de 50 anos no mercado e com 
mais de 600 mil alunos formados ao longo de 
toda a sua história, ela tem, ao longo dos últi-
mos meses, procurado expandir suas barreiras. 
Embora seu core central continue sempre sendo 
o ensino de excelência, a rede investe muito na 
criação de um sistema de ensino de inglês, para a 
grade intracurricular das escolas regulares, e no 
sistema bilíngue. Ademais, aliam o aprendizado 
de idiomas ao estudo de programação (“coding”), 
pois acreditam que, tanto o Inglês quanto “o 
idioma da tecnologia”, dominarão o mercado de 
trabalho em um futuro bem próximo.

E é este, justamente, o seu propósito: preparar 
crianças e jovens para não só se inserirem na so-
ciedade como indivíduos capazes e exemplares, 

O que o mundo perderia se a sua empresa deixasse de existir? Esta é uma pergunta importante, que pode 
lhe trazer algumas respostas sobre o tema deste meu novo artigo

mas para liderá-la, para suprir as demandas de 
um mercado em evolução e para criar as novas 
transformações disruptivas que estão por vir.

Para tanto, há tamanha dedicação para 
oferecer a melhor experiência de ensino para 
seus alunos, de forma a compreender as ne-
cessidades de cada indivíduo - suas barreiras, 
particularidades e seus anseios.

 
O propósito é a bússola que norteia nossos 

caminhos!

Em outras palavras, ter um propósito é fazer 
com que o seu trabalho tenha um impacto real 
na sociedade como um todo e uma razão para 
nos orgulharmos de nossa trajetória de tudo que, 
enquanto líderes, fi zemos para uma organização, 
seus colaboradores e seu público.

O propósito, por fi m, é uma bússola, que 
norteia a difusão de nossos valores e objetivos, 
motivando pessoas a compartilharem anseios 
comuns em prol do futuro de uma companhia. 
É o foco em algo maior, que estimula nossos 
times a acreditar no lugar em que trabalham 
e em suas realizações, em seu impacto social.

É necessário, pois, entender que a única for-
ma de oferecer algo ao mercado - e não apenas 
extrair algo dele - é descobrir o seu propósito 
verdadeiro. Portanto refl ita, identifi que seus 
prós, contras e metas. Assim, os desafi os serão 
encarados com maior comprometimento e o 
sucesso será uma consequência dos valores 
intangíveis que você oferece.

Milhares de crianças nasci-
das de mães venezuelanas na 
Colômbia estão em situação 
de indefi nição judicial, sem 
documentos de identidade, 
sob risco de se tornarem 
apátridas, informou a Agên-
cia da Organização das Na-
ções Unidas para Refugiados 
(Acnur) nessa quinta-feira 
(23). Aproximadamente 1,3 
milhão de venezuelanos se 
estabeleceram na vizinha Co-
lômbia, fugindo de uma crise 
política e econômica que tem 
provocado grave escassez de 
alimentos e medicamentos. 

Cerca de 20 mil fi lhos de 
pais venezuelanos nasceram 
na Colômbia, de acordos com 
números do governo, e muitos 
não são considerados aptos à 
obtenção de cidadania colom-

Pessoas apátridas não são reconhecidas como cidadãs de 

nenhum país.
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O Parlamento de Taiwan 
– ofi cialmente Repúbli-
ca da China – aprovou 

uma lei que autoriza “uniões 
permanentes exclusivas” para 
casais do mesmo sexo e permite 
que eles solicitem “registro de 
casamento” em agências gover-
namentais – direitos pelos quais 
ativistas LGBT do país lutaram 
por duas décadas.

O ministro do Interior de 
Taiwan, Hsu Kuo-yung, disse 
que cerca de 300 casais do mes-
mo sexo já se registraram para 
casar. Os fundadores da Aliança 
de Taiwan para Promover os Di-
reitos de Parceria Civil estavam 
entre os primeiros casais que 
selaram suas uniões. “Quando 
percebi ser lésbica, aos 15 anos, 
nunca pensei na possibilidade 
de me casar”, disse Victoria 
Hsu, presidente da Aliança. 
Sua esposa Chih-Chieh Chien, 
a secretária-geral do grupo, 
celebrou que os pais do casal 
tenham colocado suas assina-
turas na certidão de casamento.

A assistente social Huang 

Cerca de 300 casais do mesmo sexo já se registraram para casar. 
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Taiwan tem primeiros 
casamentos gays da Ásia

Os primeiros casamentos homossexuais legais na Ásia ocorreram em Taiwan na sexta-feira (24), primeiro 
dia em que a decisão histórica de legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo entrou em vigor

Mei-yu e sua parceira You Ya-
-ting também selaram a união. 
“É tardio, mas estou feliz de 
podermos nos casar ofi cialmen-
te”, disse Huang, após assinar a 
certidão de casamento. 

Taiwan está na vanguarda 
do florescente movimento 
pelos direitos homossexuais 
na Ásia, apesar da fi rme opo-
sição conservadora. A capital 

Taipei sedia a maior parada de 
orgulho gay da Ásia. A questão 
dos direitos LGBT, no entanto, 
polarizou a sociedade local.

Grupos conservadores e 
religiosos se mobilizaram nos 
últimos meses e ganharam 
uma série de referendos em 
novembro, nos quais os elei-
tores rejeitaram o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo. 

A nova legislação aprovada 
pelos parlamentares coloca 
restrições não enfrentadas 
pelos casais heterossexuais. 
Casais do mesmo sexo só po-
dem adotar fi lhos biológicos 
de seus parceiros e só podem 
se casar com estrangeiros de 
países onde o casamento gay 
também é reconhecido e lega-
lizado (Deutsche Welle/ABr).

Filhos de refugiados venezuelanos 
estão se tornando apátridas

“A recomendação que te-
mos é que, qualquer que seja 
o caminho escolhido pelas 
autoridades colombianas, 
seja uma lei, um decreto, ou 
um mecanismo planejado, 
que ele permita que os casos 
registrados atualmente sejam 
resolvidos”, disse Mondelli. 
“Isso passa de um problema 
sobre nacionalidade para um 
problema de documentação”, 
disse ele a jornalistas em 
Bogotá. 

Pessoas apátridas não são 
reconhecidas como cidadãs de 
nenhum país e, muitas vezes, 
não conseguem acesso a ser-
viços de saúde ou educação 
e não podem viajar, se casar, 
abrir uma conta bancária, 
alugar ou ser dono de uma 
casa (Reuters/ABr).

biana, o que os torna apátridas. 
Juan Ignacio Mondelli, ofi cial 

de proteção da Acnur, diz que 
a Colômbia está comprometida 

com a resolução do problema, 
mas precisa desenvolver um 
mecanismo para identifi car se 
crianças são apátridas. 



Como a realidade 
aumentada afetará

as organizações
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Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida. O tema está voltado para os 
‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’. Com isso, pretende explorar 
o compromisso deliberado pela ONU na criação do Plano da Agenda 2030. 
São necessidades apresentadas mundialmente que envolvem também o 
setor privado. Os participantes discutirão ainda estratégias de enfreta-
mento dos custos na área da saúde, os dilemas da saúde do trabalhador 
brasileiro, a economia e a saúde no cenário corporativo, e o futuro da 
informação. Mais informações e inscrições: (congresso.abqv.org.br/).

E - Gift Cards
O Social Bank, fi ntech que permite que as pessoas realizem qualquer 
tipo de transação entre si a partir de uma conta de pagamento digital, 
acaba de anunciar a compra da Vale Presente, maior operação de gift 
cards personalizados da América Latina, que pertencia à HUB Fintech. 
A incorporação impulsionará o número de transações realizadas pela 
Vale Presente, que tem como meta dobrar de tamanho até o 2º semestre 
de 2020, alcançando movimentação de R$ 600 milhões e conquistando 
10 mil novos clientes empresas. Além de oferecer mais robustez nos 
processos da Vale Presente, o Social Bank também planeja ampliar seu 
potencial de aplicação de inovações tecnológicas e usá-las na construção 
de soluções de negócios. Saiba mais em: (www.socialbank.com.br). 

F - Varejo e Indústria 4.0
O Grupo Malwee anunciou um pacote de investimentos da ordem de R$ 
100 milhões para o triênio 2019-2021. Desse total, R$ 10 milhões serão 
destinados exclusivamente a projetos de sustentabilidade. O restante 
está dividido nas frentes de modernização e indústria 4.0, tecnologia da 
informação, varejo e inovação. Considerada uma das maiores empresas 
de moda do Brasil, o Grupo Malwee possui quatro plantas fabris, 5,5 mil 
funcionários e presença em mais de 25 mil lojas em todo o país. Com 
oito marcas no portfólio, entre elas a marca Malwee – líder de vendas 
da companhia - a empresa é reconhecida pelo compromisso social e 
ambiental, fi gurando entre as 10 marcas de moda mais transparentes 
do mundo. Outras informações: (www.grupomalwee.com.br). 

G - Empreendedoras Maduras
No dia 8 de junho, das 9,30h às 19h, na Rua Tomás Carvalhal, 681 (Pa-
raíso), acontece o Primeiro Fórum sobre Empreendedoras Maduras, 

A - Turismo Etílico
Entre os dias 6 e 9 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte, acontece 
a Expocachaça, maior e mais importante feira da cachaça do país. Será 
possível visitar os cerca de 200 expositores da feira e conhecer cachaças 
fabricadas por produtores de 21 Estados. A expectativa é a de receber 
60 mil visitantes e movimentar R$ 55 milhões em negócios durante e 
pós-evento. A Cachaça Cortarelli, fabricada na cidade de Cristais Pau-
listas, interior de São Paulo, é um dos expositores. Ela é originada de 
canavial orgânico, produzida em alambique de cobre e armazenada por 
três anos em tonéis de umburana, ipê, jequitibá, bálsamo e carvalho. 
Saiba mais em  (www.expocachaca.com.br).

B - Encontro com Escritores
No dia 11 de junho, das 19h às 21h, na Universidade do Livro (Praça 
da Sé 108, 7º andar), acontece a série ‘Encontro com os Escritores, 
recebendo as premiadas autoras Ana Maria Machado e Ruth Rocha para 
um bate-papo com seus leitores sobre suas vidas e obras, com mediação 
da editora Lenice Bueno. O evento homenageia os 50 anos da revista 
Recreio, importante publicação infantil descontinuada em 2018 e conta 
com sessão de autógrafos das autoras. A série consiste em um ciclo de 
conversas com autores renomados nos mais diversos segmentos, de ro-
mancistas e poetas a quadrinistas, biógrafos e divulgadores científi cos. É 
preciso inscrever-se previamente pelo site (http://editoraunesp.com.br).

C - Novos Talentos
Na contramão do mercado, startups e fi ntechs estão, cada vez mais, em 
busca de novos talentos. Apenas, na Creditas, principal plataforma online de 
crédito com garantia do Brasil, são mais de 20 vagas abertas apenas no mês 
de maio. A fi ntech, que começou o ano com 500 funcionários, já está com 
quase 700 tripulantes (como são chamados os colaboradores), e pretende 
chegar a 1.000 até o fi nal de 2019. Há vagas para todas as senioridades e em 
diversas áreas: Produto, Tecnologia, Analytics, Risco Imobiliário, Business, 
Comercial, Crédito, Formalização, Marketing, Operações, Recursos Humanos 
e até Summer MBA. Inscrições: (https://jobs.kenoby.com/creditas).

D - Qualidade de Vida
Entre os dias 23 a 25 de junho, no Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa, 
acontece o maior evento do setor de saúde ocupacional do país: 18ª 

realizado pelo Grupo Mulheres do Brasil. O objetivo é inspirar, capacitar 
e promover as empreendedoras 50+ que já estão empreendendo ou 
querem empreender. O evento abordará temas como Marketing Digi-
tal, Plano Estratégico, Vendas, Novas Tecnologias, Branding Pessoal e 
Gestão Financeiras. Workshops, mentorias, palestras e painéis, serão 
conduzidos por líderes como: Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza; 
Ana Fontes, da Rede Mulher; Adriana Carvalho, da ONU Mulheres; 
Mórris Litvak, da Maturijobs; Chieko Aoki, da rede Blue Tree Hotels; 
Bete Marin, da consultoria Hype 60+, entre outros. Mais informações: 
(www.grupomulheresdobrasil.com.br).

H - 100 Aviões
A TAP assinala um marco histórico nos seus 74 anos de vida. A Compa-
nhia tem pela primeira vez 100 aviões na sua frota, depois da chegada 
de mais um A330neo, o CS-TUI, batizado com o nome de D. Afonso 
Henriques. Os novos aviões permitiram abrir novas rotas e diversifi car 
as fontes de receita da empresa. Para celebrar o acontecimento, o Pro-
grama TAP Miles&Go lançou a ação “100 aviões, 100 viagens a leilão”, 
onde os seus clientes poderão licitar as suas milhas e ganhar viagens 
para destinos TAP, e estadias oferecidas pelo Pestana Hotels Group. 
Para obter mais informações ou participar dos leilões basta acessar 
(https://www.fl ytap.com/pt-br/miles-and-go/promocoes/miles-and-go-
-bid-plane-100?accordionid=1).

I - Artes na Educação 
Com a missão de reconhecer a potência do ensino das Artes na Edu-
cação Básica, o Prêmio Arte na Escola Cidadã tem valorizado projetos 
transformadores, capazes de despertar novos olhares e inspirar alunos, 
cidadãos e comunidades. É realizado pelo Instituto Arte na Escola por 
meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco Bradesco. 
Podem participar professores que desenvolveram projetos em Artes 
Visuais, Dança, Música e/ou Teatro, realizados nos anos de 2017, 2018 
e/ou concluídos até este mês, em escolas de ensino regular, públicas 
ou particulares, de todo o território nacional. inscrições até o dia 2 de 
junho em: (www.artenaescola.org.br/premio).

J - Encontro de Ferramentaria
A Villares Metals é patrocinadora da Enafer 2019 – 12° Encontro Nacional 
de Ferramentaria, que acontece nos próximos dias 30 e 31,  no Senai 
Mário Amato, em São Bernardo do Campo. O evento tem o objetivo 
de fomentar discussões entre empresários e órgãos governamentais 
sobre temas comuns ao setor ferramenteiro nacional. Serão abordados 
temas como ações de sustentabilidade do setor ferramenteiro nacional 
e mundial, problemas para a evolução tecnológica e gerencial do setor e 
implicações diretas no desenvolvimento da cadeia produtiva, formatos de 
capacitação técnica e administrativa, além da situação atual do programa 
Rota 20/30 e adoção do conceito Indústria 4.0 nas ferramentarias. Mais 
informações e inscrições: (https://www.enafer.com.br/).

Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida. O tema está voltado para os 
‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’. Com isso, pretende explorar 
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A - Turismo Etílico
Entre os dias 6 e 9 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte, acontece 

Empresas dos mais 

diversos segmentos e ramos 

de atividade estão sempre 

em busca de alternativas 

de investimento em 

inovações digitais

Nesse contexto, a reali-
dade aumentada é uma 
opção amplamente dis-

cutida e considerada. Apesar 
disso, segundo estudo realizado 
pela Harvard Business School, 
a realidade aumentada entrará 
para o rol dos maiores investi-
mentos em inovação a partir de 
2020, chegando à ordem de US$ 
60 bilhões. 

A solução, que é construída a 
partir de um conjunto de tecno-
logias que fazem a visualização 
de dados digitais sobre o mundo 
real, promovendo a interação 
entre ambientes virtuais e o 
mundo físico, ainda está em 
desenvolvimento e, por que não 
dizer, amadurecimento.

Para aqueles que ainda ima-
ginam não conhecer ou nunca 
ouviram falar de realidade au-
mentada, um exemplo clássico 
dessa tecnologia foi o jogo Poké-
mon Go, lançado em 2016. Além 
de apelar para a nostalgia do 
público, o game usava a realida-
de aumentada e a geolocalização 
para mostrar os monstrinhos no 
mapa por meio da câmera dos 
smartphones de seus usuários. 

Para se ter uma ideia do quão 
promissora essa tecnologia pode 
ser, em apenas uma semana de 
seu lançamento, o Pokémon Go 
valorizou as ações da Nintendo 
em US$ 7,5 bilhões, atingindo 
100 milhões de downloads en-
tre Android e iOS em apenas 
5 meses.

Mas, no contexto da Indústria 
4.0 e Manufatura Inteligente, 
precisamos esclarecer que a 
realidade aumentada (ou ex-
pandida ou ampliada) é muito 
diferente da realidade virtual, 
que permite simulações de 
equipamentos e ações em am-
bientes fabris. 

Apesar de constituir uma com-
binação perfeita para alavancar 
soluções digitais em grandes in-
dústrias, a realidade aumentada 
sozinha afetará o modo como as 
corporações podem funcionar - 
de universidades a empresas de 
ponta - possibilitando a mudança 
na maneira com que as empresas 
atendem seus consumidores, 
criam e projetam produtos, 
corrigem erros mecânicos, trei-
nam empregados e até mesmo 
alteram a cadeia de valor de um 
processo produtivo.

Diante disso, não é necessário 
ir muito longe para imaginar 
por que a realidade aumentada 
está tão em alta em diversos 
segmentos, incluindo marketing, 
publicidade, manufatura e até 
indústria do varejo (usando QR 
Codes, por exemplo). 

Os impactos causados por 
essa tecnologia incrementam 
drasticamente a produção ao 
permitirem a alteração na rela-
ção entre homens e máquinas, 
a visualização interativa das ins-
talações industriais, a obtenção 
de informações e o fornecimento 
de soluções para problemas sem 
que haja interrupções na pro-
dução, além de outras infi nitas 
possibilidades que a indústria 
4.0 e suas inovações trazem ao 
nosso dia a dia. 

Entretanto, para que o apri-
moramento do processo da 
tomada de decisão ocorra em 
todos os níveis da indústria, é 
importante que não haja restri-
ções de mobilidade na tecnologia 
utilizada.

Com esse requisito, ela poderá 
ser aplicada desde os níveis ge-
renciais até os de chão de fábrica, 
sem restrições e trazendo bene-
fícios não só para quem as opera, 
mas para todos os usuários que 
sejam capazes de controlar seus 
elementos, tais como sistemas, 
sensores, comunicação, suporte 
entre outros. 

(*) - É Client Service Executive da 
Indústria de Manufatura e Logística 

da Cognizant no Brasil
(www.cognizant.com.br).

Roberta Tozelli (*)

O resultado representa 
uma queda de 3,9 
pontos em relação ao 

mês de abril. Essa foi a quarta 
retração consecutiva no indi-
cador, que havia atingido 65,1 
pontos em janeiro.

Ressalta-se, porém, que, 
mesmo com o esfriamento 
nos ânimos dos empresários, 
o indicador segue acima da 
linha dos 50 pontos pelo 
décimo mês consecutivo, 
mostrando que permanece 
a confiança do empresário, 
mas em patamar inferior ao 
observado no início do ano. O 
ICEI varia de 0 a 100 pontos. 
Na área elétrica, a redução foi 
mais significativa, atingindo 
5 pontos, passando de 55,1 
para 50,1 pontos. No caso da 
eletrônica, o ICEI diminuiu 
2,6 pontos, recuando de 59,6 
para 57,0 pontos.

O resultado do indicador representa um alerta às autoridades.

Adesão facilita a 
internacionalização de 
empresas brasileiras

A integração do Brasil ao 
sistema internacional de regis-
tro de marcas, instituído pelo 
Protocolo de Madri, facilita a 
internacionalização de empre-
sas brasileiras, sobretudo as 
de pequeno e médio portes. 
Por meio do sistema, é possível 
solicitar o registro da mesma 
marca em diferentes países 
simultaneamente, reduzindo 
prazos de análise e custos, que 
podem ser até 75% menores. 

A proteção de marcas é 
fundamental para estimular a 
participação de empresas no 
comércio exterior e atrair inves-
timentos ao país. O Congresso 
Nacional fi nalizou espera de 
quase 20 anos para internalizar 
o acordo internacional e forma-
lizar a adesão do país ao sistema 
de Madri, já utilizado por 120 
países, que representam 80% 
do comércio mundial, entre 
eles parceiros importantes do 
Brasil, como Estados Unidos, 
Japão e China.

“Damos um importante passo 
para a ampliação da integração 
do Brasil ao sistema mundial de 
propriedade intelectual e tam-
bém ao comércio internacional. 
Houve um esforço conjunto da 
indústria, de parlamentares e 
do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) para 
adequar o Brasil às exigências 
do acordo”, afi rma Carlos Abija-
odi, diretor de Desenvolvimen-
to Industrial da Confederação 
Nacional da Indústria (SJ/CNI).

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial do país, re-
gistrou 0,35% em maio deste 
ano. O resultado é inferior ao 
de abril (0,72%), mas superior 
ao de maio de 2018 (0,14%). 
Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística, essa 
é a maior variação do IPCA-15 
para um mês de maio desde 
2016 (0,86%).

O IPCA-15 acumula 2,27% 
no ano e 4,93% em 12 meses, 
acima dos 4,71% observados 
nos 12 meses imediatamente 
anteriores, informou o IBGE. 
Os principais responsáveis 
pela inflação de 0,35% da 
prévia de maio foram os trans-
portes, com taxa de 0,65%, 
saúde e cuidados pessoais, 
com alta de preços de 1,01% 
no período.

A infl ação da saúde e cuida-
dos pessoais foi infl uenciada 
por altas de 2,03% no preço 

Gasolina e etanol fi guram entre os principais itens que 

infl uenciaram a prévia da infl ação.

O governo brasileiro comemorou 
a decisão da Turquia de encerrar a 
investigação de salvaguardas sobre 
produtos de aço brasileiro, sem a 
imposição de medidas defi nitivas. 
“O governo brasileiro tomou conhe-
cimento, com satisfação, da decisão 
do governo da Turquia de encerrar a 
investigação de salvaguardas sobre 
produtos de aço, sem a imposição 
de medidas defi nitivas”, disseram, 
em nota, os ministérios das Relações 
Exteriores e da Economia.

Segundos os ministérios, “o 
governo brasileiro acompanhou 
todas as etapas da investigação 

conduzida pela Turquia, sempre 
buscando demonstrar não haver 
justifi cativas para a aplicação de 
medidas de salvaguardas à luz dos 
acordos da OMC”.

“Trata-se de resultado impor-
tante para a relação econômico-
-comercial entre Brasil e Turquia, 
uma vez que a decisão envolve 
setor de grande relevância para 
ambos os países. Em 2016 e 2017, 
por exemplo, as exportações bra-
sileiras de produtos de aço para 
aquele país alcançaram a média de 
400 mil toneladas/ano”, disseram 
os ministérios (ABr).
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Caiu a confi ança da 
indústria eletroeletrônica
O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico atingiu 53,4 pontos em 
maio de 2019, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), agregados pela Abinee

Para o presidente execu-
tivo da Abinee, Humberto 
Barbato, o resultado do indi-
cador representa um alerta 
às autoridades. “A situação 
do mercado é muito difícil, 
faltam encomendas e os negó-

cios estão rareando”, afi rmou. 
“Precisamos de maior rapidez 
na adoção de medidas que 
possam reverter este quadro 
de paralisia, pois, do contrá-
rio, o próximo índice já será 
negativo”. Barbato considera 

também que o momento atual, 
marcado pela guerra comer-
cial entre Estados Unidos e 
China, pode ser propício para 
ampliar oportunidades de 
exportação para o mercado 
norte-americano (AI/Abinee).

Prévia da infl ação ofi cial é 
de 0,35% em maio

dos remédios, de 0,8% nos 
planos de saúde e de 2,61% nos 
artigos de higiene pessoal. Já 
entre os transportes, os princi-
pais itens que infl uenciaram a 
infl ação foram gasolina (3,29%) 
e etanol (4%), além dos ônibus 
urbanos (0,54%).

Os alimentos e os gastos com 
educação não tiveram variação 

de preços, enquanto comuni-
cação e artigos de residência 
anotaram defl ação (queda de 
preços), de 0,04% e de 0,36%, 
respectivamente.

Os demais grupos de despesa 
tiveram as seguintes taxas de 
infl ação: habitação (0,55%), 
vestuário (0,38%) e despesas 
pessoais (0,16%) (ABr).

Turquia encerra investigação sobre aço

Escritório comercial em Dubai
O Governador João Doria e o Secretário de Re-

lações Internacionais, Julio Serson, anunciaram na 
sexta-feira (24), o cronograma de implantação do 
escritório comercial de São Paulo em Dubai. Será 
o segundo escritório internacional a ser aberto e 
entrará em funcionamento a partir de fevereiro de 
2020, seis meses após a abertura da unidade em 
Xangai, com inauguração marcada para 9 de agosto, 

durante viagem para a China. “O Oriente Médio, assim 
como a China, vêm crescendo muito em relação ao 
movimento de importação de produtos brasileiros 
e, particularmente, no caso de São Paulo”, disse o 
Governador. Essa será uma parceria promissora para 
estreitar a relação comercial com os Emirados Árabes 
Unidos. Assim como o escritório em Xangai, todos os 
custos para a abertura em Dubai fi carão por conta do 
Governo dos Emirados Árabes Unidos e empresas 
parceiras (AI/SRI).
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Lobby não é 
corrupção

Um exemplo bastante 

comum de lobby são 

os populares abaixo-

assinados

Em uma era onde a 
corrupção ganhou os 
holofotes e tornou-se o 

principal fator disruptivo no 
mundo político brasileiro, o 
termo “lobby” é cada vez mais 
utilizado de forma pejorativa. 
Entretanto, temos aí uma 
grande falha de interpretação. 

O lobby é uma iniciativa lícita 
e, diríamos até, necessária para 
que determinados temas, de 
interesse coletivo ou de de-
terminada faixa da população, 
possam ser discutidos junto a 
representantes dos poderes 
Executivo e Legislativo.

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a atividade é uma 
profi ssão reconhecida por lei. 
No país, empresas e pessoas 
físicas contratam os serviços 
de lobistas a todo o momento, 
com o objetivo de defender 
os seus interesses na esfera 
pública. Para os americanos, 
os especialistas deste setor 
podem alcançar resultados 
mais palpáveis, já que conhe-
cem melhor as articulações do 
meio político. 

E são os profi ssionais de 
Relações Governamentais os 
mais ativos neste segmento, 
ainda pouco difundido no Bra-
sil. Segundo dados do Caged, 
existem apenas 96 mil pessoas 
atuando no País. Entretanto, 
com o aumento do número de 
grupos que desejam represen-
tar alguma minoria e pessoas 
que estão em busca de seus 
direitos, acredito que o lobby 
pode ganhar visibilidade em 
breve por aqui. 

Para entrar neste universo, 
é preciso, além de estar inte-
rado sobre o funcionamento 
da política local, ter o desejo 
de mudança e de alcançar 
benfeitorias para o coletivo, 
com a perspectiva de uma 
vida melhor para si e para a 
sua comunidade. Um exemplo 
bastante comum de lobby são 
os populares abaixo-assinados. 

Atualmente, qualquer pes-
soa pode criar este documento, 
tanto na modalidade online 
quanto na física. Certamente, 
você já fez parte de um mo-
vimento como esse ou até já 
encabeçou alguma iniciativa 
em prol de uma causa impor-
tante a ser resguardada. 

Entretanto, é importante 
lembrar que, neste contexto, 
prezar pela ética é mais do 
que fundamental. Acredito 

que regulamentar a atividade 
dos profi ssionais ligados às 
Relações Governamentais, 
com destaque a dos lobistas, 
seria uma excelente maneira 
de reduzir a corrupção e os 
confl itos de interesses neste 
meio, deixando as ações mais 
transparentes e dentro da lei, 
já, que para exercer tal prática, 
é necessária uma comunicação 
constante com funcionários 
públicos e representantes 
políticos.

Segundo a OCDE dez prin-
cípios regem a atividade do 
lobista. São eles:
 1. Todos devem ter acesso 

aos mesmos canais de in-
formação para atuar nos 
processos de formulação 
de políticas públicas;

 2. As regras impostas ao 
lobby devem ser tomadas 
dentro do contexto social 
e político da nação, res-
pondendo às demandas 
da sociedade nesse setor;

 3. A regulamentação do 
lobby deve estar inserida 
nos mesmos princípios 
jurídicos da boa gover-
nança pública;

 4. Os países devem clara-
mente defi nir os termos 
“lobby” e “lobista” para 
fi ns regulatórios;

 5. Os cidadãos, empresas e 
burocratas do país devem 
ter acesso a informações 
sufi cientes sobre o fun-
cionamento do lobby;

 6. O público tem o direito de 
amplo escrutínio sobre as 
atividades de lobby;

 7. Os países devem criar 
uma cultura de integrida-
de na tomada de decisão 
por agentes públicos;

 8. Os grupos de lobby de-
vem agir de forma pro-
fi ssional e transparente;

 9. Os países devem envolver 
todos os grupos inte-
ressados no lobby para 
desenvolver estratégias 
de cumprimento da ética 
e das metas de transpa-
rência;

 10. As normas sobre lobby 
devem ser periodicamen-
te revistas e adaptadas à 
realidade e vontade da 
nação.

E você, tem ido em busca 
dos seus interesses? Fazer 
lobby pode ser o caminho. 
Pense nisso.

(*) - Bacharel em Administração 
de Empresas, Ciências Jurídicas 

e RelGov, é presidente da Emdoc, 
consultoria especializada em 

mobilidade global (www.emdoc.com).

João Marques (*)

O prefeito Bruno Covas sancionou na sexta-feira 
(24), o projeto que proíbe que pessoas condenadas 
por crimes contra a administração pública, ou seja, 
corruptos, possam ser homenageadas com nomes de 
ruas, avenidas, praças ou de equipamentos públicos 
como escolas e teatros na cidade de São Paulo. O 
projeto é de autoria do vereador Rinaldi Digilio (PRB).

A nova lei delimita isso e reduz a subjetividade, 
impedindo que condenados em decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão colegiados refe-
rentes a dez crimes ou condutas diferentes sejam 
homenageadas. “A Operação Lava-Jato vai criar uma 

velha geração de políticos condenados por crimes 
contra o Brasil, que assim que morrerem, poderiam 
ser homenageados com nomes de ruas, praças e até 
escolas. Essa lei vai impedir isso em um ato que parece 
simples, mas preserva o futuro e a memória de nossos 
cidadãos”, disse o vereador Digilio.

“É inaceitável que São Paulo tenha nomes de pessoas 
que mancham nossa história, seja por questões de 
Direitos Humanos ou por corrupção. Agora, corruptos 
não poderão mais ser homenageados aqui e que sirva 
de exemplo para outras cidades do Brasil”, afi rmou o 
vereador (AI/Câmara Municipal SP).

A primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, anunciou 
na sexta-feira (24) sua renúncia 
ao cargo, devido aos impasses 
em relação ao Brexit. May 
informou que 7 de junho será 
seu último dia na liderança do 
governo britânico e do Partido 
Conservador. Em lágrimas, May 
afi rmou que “fez seu melhor” 
e “serviu o país que ama”, mas 
lamentou não ter conseguido 
conduzir a saída do Reino 
Unido da UE, árdua tarefa que 
fi cará para seu sucessor, o qual 
deve ser escolhido pelo Partido 
Conservador e depois indicado 
ofi cialmente a Downing Street.

Um dos nomes mais cogitados 
para assumir o posto de May é o 
ex-ministro de Relações Exte-
riores e ex-prefeito de Londres, 
Boris Johnson, que defende 
um “Brexit hard”, ou seja, um 
desligamento abrupto do Reino 
Unido da UE, sem negociações e 
sem termos pré-acordados. No 
entanto, a oposição pressiona 
para a convocação de novas 
eleições. Até dia 7 de junho, 
May estará no cargo e receberá o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, que fará uma 
viagem ofi cial ao país. 

May deixará o cargo de premier e de líder

do Partido Conservador.

O TRF4 determinou o blo-
queio de mais de R$ 3,57 bi-
lhões. O bloqueio abrange R$ 
1.894.115.049,55 do MDB, de 
Valdir Raupp (MDB-RO), da 
Vital Engenharia Ambiental, 
de André Gustavo de Farias 
Ferreira, de Augusto Amorim 
Costa, de Othon Zanoide de 
Moraes Filho, Petrônio Braz 
Junior e espólio de Ildefon-
so Colares Filho; e mais R$ 
816.846.210,75 do PSB. O 
deputado Eduardo da Fonte 
(PP-PE), por sua vez, teve  R$ 
333.344.350,00 bloqueados. 
Também o senador Fernando 
Bezerra (PSB-PE) que, junto 
com o espólio de Eduardo 
Campos, político do PSB já 
falecido, teve bloqueados R$ 
258.707.112,76. 

Os bloqueios foram pedidos 
pelo MPF no âmbito de uma 
ação de improbidade adminis-
trativa ainda inconclusa que 
trata de desvios na Petrobras 
investigados pela Lava Jato. A 
medida concedida pelo TRF4 
diz respeito a dois esquemas 
de corrupção: um envolvendo 
contratos vinculados à Petro-
bras com a construtora Quei-
roz Galvão; outro, que seria 
o pagamento de propinas no 
âmbito da CPI encarregada de 

Deputado Eduardo da Fonte e senador Fernando Bezerra 

Coelho tiveram bens bloqueados.
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Lula compara 
Bolsonaro a 
Nero

O ex-presidente Lula, que 
cumpre pena por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
em Curitiba, comparou Jair 
Bolsonaro a Nero, o imperador 
que entrou para a história por 
causa do grande incêndio de 
Roma. A declaração foi dada à 
revista alemã Der Spiegel, em 
sua quarta entrevista da cadeia 
em um mês. 

“Bolsonaro é como o impe-
rador romano Nero: incendeia 
todo o país. Não quer construir, 
apenas destruir”, disse Lula, 
acrescentando que o atual 
presidente da República é um 
“perigo”. Nero fi cou famoso por 
causa do incêndio que devastou 
Roma no ano de 64, embora não 
haja nenhuma evidência de que 
ele tenha provocado as chamas. 
Apesar disso, o imperador usou 
o fogo para perseguir seus fi ns 
políticos.

Após a autorização dada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Lula já concedeu quatro 
entrevistas da cadeia. À Der 
Spiegel, voltou a dizer que é alvo 
de um “processo político” e que 
a Justiça ainda não conseguiu 
provar sua culpa. “Queriam 
impedir minha candidatura”, 
afi rmou (ANSA).

Parlamentares do PT, da 
Rede e do Cidadania 
apresentaram projetos 

para derrubar as novas regras. 
Duas proposições estão na CCJ, 
onde aguardam a designação 
de relatores.

Uma das propostas é assinada 
pelos senadores Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) e Fabiano 
Contarato (Rede-ES). Eles 
insistem no argumento de que 
o Estatuto do Desarmamento só 
pode ser alterado por meio de 
lei e acrescentam que as alte-
rações feitas pelo Executivo na 
segunda versão da norma não 
repararam os vícios existentes.

“O Congresso é o local ade-
quado para se realizar qualquer 
alteração no que diz respeito ao 
porte e posse de armas, uma vez 

Senadores Fabiano Contarato e Randolfe Rodrigues pretendem 

anular o decreto sobre uso de armas.
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A CCJ do Senado analisa dois 
projetos que punem a prática 
de perseguição ou stalking. O 
termo em inglês se refere a um 
tipo de violência em que a víti-
ma tem a privacidade invadida 
por ligações telefônicas, men-
sagens eletrônicas ou boatos 
publicados na internet.

O da senadora Rose de Freitas 
(Pode-ES) eleva a pena para 
dois a três anos, sem possibili-
dade de conversão em multa. O 
texto em vigor prevê prisão de 
15 dias a dois meses para quem 
“molestar alguém ou perturbar-
-lhe a tranquilidade”. A pena 
pode ser convertida em multa.

Além disso, a proposição 
amplia o conceito da contra-
venção. Fica sujeito a prisão 
quem “molestar alguém, por 
motivo reprovável, de maneira 

insidiosa ou obsessiva, direta 
ou indiretamente, continuada 
ou episodicamente, com o uso 
de quaisquer meios, de modo 
a prejudicar-lhe a liberdade e 
a autodeterminação”.

“Não se trata de punir, por 
exemplo, um amor platônico, 
mas sim de punir as conse-
quências da externalização 
insidiosa ou obsessiva das pai-
xões contemporâneas”, afi rma 
Rose na justifi cativa do projeto. 
Também prevê a adoção de 
providências previstas na Lei 
Maria da Penha se a vítima 
da perseguição for mulher. O 
projeto aguarda o relatório 
do senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE). O texto não 
recebeu emendas na CCJ, onde 
tramita em caráter terminativo 
(Ag.Senado).

A senadora Rose de Freitas é autora do projeto.

Reforma 
ministerial no 
Senado tem 
foco no Coaf

O líder do PSL no Senado 
Federal, senador Major Olimpio 
(SP), afi rmou que vai apre-
sentar um pedido de destaque 
durante a votação da MP que 
reconfi gurou a estrutura admi-
nistrativa do governo federal. O 
objetivo do destaque é manter 
o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
sob o comando do Ministério 
da Justiça.

“O Coaf com um direciona-
mento melhor, vai rastrear a 
lavagem de dinheiro, o crime 
organizado, o dinheiro das 
milícias, o dinheiro das facções 
criminosas e o dinheiro do cri-
minoso político. Principalmen-
te por isso que foi arrancado [do 
Ministério da Justiça], eu não 
tenho a menor dúvida disso. É 
fundamental para o combate à 
corrupção que a estrutura posta 
pelo governo seja mantida. O 
Senado tem obrigação de de-
bater”, afi rmou Major Olimpio.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse não ser 
aconselhável correr o risco de 
a MP perder a validade. Mas 
ponderou que é um direito do 
Parlamento fazer modifi cações 
nos textos editados pelo Exe-
cutivo. “O Senado está atento 
a essa questão, o governo tem 
todo o direito de construir a sua 
estrutura através dessa MP e o 
Parlamento tem todo o direito 
de aprimorar, de melhorar, de 
modifi car a redação encaminha-
da pelo governo federal, que é 
o que foi feito pela Câmara em 
alguns pontos” (Ag.Senado).

Geraldo Magela/Ag.Senado

Senadores tentam sustar novo 
decreto de armas de Bolsonaro

A segunda versão do decreto sobre armas de fogo, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, não convenceu 
alguns senadores que insistem na inconstitucionalidade da norma

pública devidamente aprovada 
pelo Legislativo, instância ade-
quada para o debate”, justifi cam 
os parlamentares no texto.

Na mesma linha, outro pro-
jeto foi apresentado por sete 
senadores do PT. Segundo 
eles, a tentativa do presidente 
de minimizar impactos negati-
vos do primeiro decreto “não 
afastam a responsabilidade 
do Legislativo em proteger 
suas prerrogativas e extirpar 
do ordenamento jurídico esta 
verdadeira desregulamentação 
do Estatuto do Desarmamen-
to”. Os oposicionistas também 
alegam que não houve qualquer 
estudo de impacto da medida 
para o sistema de saúde pública 
e apostam em um refl exo nega-
tivo para o setor (Ag.Senado). 

que está havendo criação de 
direitos. Tal medida burla clara-
mente os princípios da reserva 

legal e da separação dos Poderes 
[...] Não se pode deixar o Poder 
Executivo alterar uma política 

Bloqueados R$ 3,57 bilhões do 
MDB, PSB, políticos e empresas

apurar os fatos, para acobertar 
o esquema instaurado pelas 
empreiteiras e ex-dirigentes.

A Justiça pediu ainda o blo-
queio de R$ 107.781.450,00 do 
espólio de Sérgio Guerra; R$ 
200.000,00 de Maria Cleia San-
tos de Oliveira e Pedro Roberto 
Rocha; R$ 162.899.489,88 de 
Aldo Guedes Álvaro e 3% do 
faturamento da Queiroz Galvão. 
O MDB disse, por meio de nota, 
que o bloqueio não se refere ao 
MDB Nacional, que não é parte 
no processo. O PSB disse que o 
bloqueio se mostra “indevido, 
precipitado e exorbitante”. O 

partido acrescenta que o STF 
“já rejeitou denúncia contra o 
senador Fernando Bezerra”.

Sobre o bloqueio, o deputa-
do Eduardo da Fonte (PP-PE) 
disse ter fi cado “surpreso pelo 
absurdo”. Ele acrescentou que 
“esse caso já foi rejeitado pelo 
STF”. O ex-senador Valdir 
Raupp (MDB-RO) disse que a 
decisão da Justiça Federal se 
refere a uma doação eleitoral 
feita ao diretório regional do 
MDB/RO e não a sua pessoa. A 
Queiroz Galvão disse que não 
comentará a decisão judicial 
(ABr).

Theresa May renuncia devido 
aos impasses do Brexit

Depois, o Partido Conserva-
dor se reunirá para indicar um 
novo premier. Mas isso pode 
ocorrer somente no fi m de ju-
lho, a apenas três meses antes 
do prazo de 31 de outubro ne-
gociado com a União Europeia 
como data limite para o país se 
desligar do bloco. May estava 
no cargo há três anos, desde a 
renúncia do ex-premier David 
Cameron. Contrário à decisão 
dos britânicos nas urnas de 
votarem pelo “sim” ao Brexit, 
Cameron deixou o governo 
em 2016 e May assumiu com a 
função negociar o processo de 
saída com a União Europeia. 

Com 62 anos de idade, May 
tentou por três vezes aprovar 
no Parlamento o acordo com a 
UE. Em todas as vezes, a Casa 
rejeitou o texto. Na última 
tentativa, May prometeu que 
deixaria o cargo caso o acordo 
fosse aprovado e até chegou a 
propor um segundo referendo 
sobre o Brexit. A decisão de 
May tem sido recebida com res-
peito pelos líderes europeus. O 
presidente francês, Emmanuel 
Macron, disse que May fez um 
“trabalho corajoso” e pediu 
que as autoridades britânicas 
“esclareçam rapidamente” a 
questão do Brexit (ANSA).

Projeto barra homenagem a Lula e Maluf como nomes de rua

Senadora sugere prisão 
para casos de stalking
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br 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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CELULAR PESSOAL PARA USO DA EMPRESA
Vendedor interno, pode usar o celular pessoal para fazer vendas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS PRÊMIOS NÃO CONSTITUEM BASE DE INCIDÊNCIA DE QUALQUER 
ENCARGO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO, EXISTE INCIDÊNCIA DO IRRF?

Considerando tratar-se das referidas verbas de prêmios, para o Imposto 
de Renda, haverá a incidência conforme dispõe os artigos 732 e 733 
do Decreto 9.580/2010 - RIR/18.

PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATIVIDADES CONCOMITANTES
Empresa optante do simples nacional, cujas atividades permitem a 
utilização dos anexos III e IV, como deve proceder para distribuir o 
cálculo para pagamento da GPS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

POSSIBILIDADE DO MEI CONTRATAR FAMÍLIA
O MEI pode contratar cônjuge ou companheiro, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONAR FALTA DE ACOMPANHAMENTO
Funcionária acompanhou seu pai idoso em internação, existe obrigação 
legal para a empresa abonar a falta? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO E COMISSÕES NA LICENÇA-MATERNIDADE
Funcionária que recebe salário e comissões, após comprovação de 
pagamento de vendas parceladas, se afastou por licença-maternidade, 
como proceder para calcular a média de salário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO FUNRURAL
Qual a legislação de pagamento de Funrural de venda de animal vivo 
PJ produtor rural vendendo para PF produtor rural com IE? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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

Ana Paula Siqueira Lazzareschi de Mesqui-

ta – Lex – Uma prática, quase que habitual nas 
escolas de todo mundo, que vinha tomando um 
enorme espaço, principalmente no cotidiano 
dos estudantes: Bullying. Palavra de origem 

inglesa para identifi car, abusos e  violência psicológica 
ou física. Com muita propriedade, empatia e profundida-
de, a autora analisa e nos informa de maneira bastante 
simples – sem ser simplória – o teor da lei, seu alcance, 
aplicabilidade bem como sua importância social. Deve 
ser lido por pais, responsáveis, diretores de escolas e 
profi ssionais do Direito. Super oportuna!

Comentários à Lei do Bullying 
nº 13.185/2015

Will Afl agal – Livrus – Título apropriado para 
uma obra ímpar. Poesias em forma de canção.

Poemas que arejam almas e pensamentos, 
escritos em diversos momentos da vida desse 
batalhador da literatura brasileira. Sua pugna 
literata mostra-se vencedora, nas páginas deste 
pequeno grande livro. Algumas letras pintadas 

com ternura, outras cruas, resta contudo, uma boa certeza, 
trata-se de um “artista” dotado com muita sensibilidade! 
Tomara alcance o merecido sucesso!

Pavimento

Rúbia de Sousa – Thomas Nelson Brasil – 
Trata-se de um relato multifacetado de uma real 
ocorrência, escrito pela bispa autora. Um acidente 
automobilístico incendiou um veículo com um 

ocupante: seu fi lho. Tudo conspirava para o pior. Cinto de 
segurança travado, portas idem. Em suma: morte certa. 
Felizmente a fé numa Força superior evitou o indesejável 
desfecho. Esse é o pano de fundo deste relato emocionado, 
realista, eivado de dor; ternura; emoção; fraternidade, e 
principalmente, muito senso familiar positivo, lastreado 
numa inabalável fé. Pode ser lido por não sectários. 

No Vale da Sombra da Morte: 
Como confi ar em Deus quando 
chega o dia mau

Zeh Gustavo – Viés – Gingado, malevolência, 
e um belo tom colorido carioca é o que há nesta 
obra “catimbada” e tocada, pela interessante 
alma poética desse verdadeiro artista do lin-

guajar. Suas peripécias idiomáticas calcadas numa muito 
bem demonstrada cultura, levarão leitores ao delírio e 
muita curiosidade. Um belo passatempo!

Eu Algum na Multidão de 
Motocicletas Verdes Agonizantes

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Orient Relógios do Brasil S. A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 29/04/2019
Data: 29/04/2019 Hora: 09h. Sede Social: Avenida das Nações Unidas 10.989 - 7º. Andar - Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, 
SP-SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados no DOESP e Empresas & Negócios em 16, 17 e 18/04/2019. Presença: 
Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente, 
Nabor Rony Anzanello, Secretário, Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dispensada a leitura, por ser do conhecimento 
dos presentes. Deliberações: a) Aprovados por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Pa-
trimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicados simultaneamente nos 
jornais DOESP e Empresas & Negócios no dia 29/03/2019; b) Aprovada por unanimidade, com as abstenções legais, a destina-
ção do lucro liquido do exercício, a saber: 1. Constituição de Reserva Legal no montante de R$ 1.000.220,05; 2. Distribuição de 
dividendos aos acionistas no montante de R$ 19.004.180,98; c) Aprovada por unanimidade a distribuição de dividendos no mon-
tante de R$ 9.495.819,02, provenientes de saldo acumulado da conta de Reserva de Lucros. Deliberado também que o pagamen-
to dos dividendos será efetuado até o dia 28/06/2019. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 
sendo lavrada a ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lida e aprovada, assinada pelos membros da 
mesa e pelos acionistas presentes. SP, 29/04/2019. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anza-
nello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello e Rodrigo Cas-
tilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente da Mesa; Marcelo 
Castilhos Anzanello - Secretário da Mesa. JUCESP n° 267.407/19-1 em 21/05/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luminae S.A.
CNPJ/MF nº 09.584.001/0002-86 - NIRE 35.300.504.194

Ata de Reunião de Conselho de Administração 1/04/19
Aos 1/04/19, às 10hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: André Luiz Cunha Ferreira - Presidente; Alexandre 
Oliveira Alvim - Secretário. Deliberações: 1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do 
parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/1976. 2. Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia do Sr. Alexandre 
Oliveira Alvim, acima qualificado, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, recebido pela Companhia em 29/03/19, 
com efeitos a partir de 1/04/19, conforme Termo de Renúncia. 3. Eleger, por unanimidade de votos, o Rodrigo Arantes 
Giacometti, CPF/MF nº 349.350.578-74, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, Felipe Seki Trevisan, CPF/
MF nº 339.639.528-06, ao cargo de Diretor, ambos para um mandato de 03 anos a contar da presente data. 3.1. Os 
Diretores ora eleitos declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. 
Encerramento: Nada mais. Osasco/SP, 1/04/19. Jucesp nº 256.944/19-2 em 15/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

MOBAR S.A.
CNPJ 05.364.792/0001-05

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em Reais
Balanço Patrimonial 

Ativo 2018 2017
Circulante 10.288.170,28 9.198.963,05
Disponível 10.288.170,28 9.175.580,84
Outros Créditos 0,00 23.382,21
Permanente 5.542.366,25 5.846.138,60
Imobilizado 5.542.366,25 5.846.138,60
Total Ativo 15.830.536,53 15.045.101,65

Passivo 2018 2017
 Circulante 116.871,78 114.516,78
 Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher 901,48 3.902,72
 Impostos e Contribuições a Recolher 95.594,30 90.602,06
 Demais Contas a Pagar 20.376,00 20.012,00
 Patrimônio Líquido 15.713.664,75 14.930.584,87
 Capital Social 9.150.000,00 9.150.000,00
 Lucros ou Prejuízos Acumulados 6.563.664,75 5.780.584,87
 Total Passivo 15.830.536,53 15.045.101,65

 2018 2017
Receitas de Aluguéis 3.161.260,11 3.132.387,24
Impostos sobre Aluguéis -115.386,02 -114.332,20
Lucro Bruto 3.045.874,09 3.018.055,04
Despesas Operacionais -1.005.232,00 -1.028.795,36
Encargos Financeiros Líquidos 511.155,73 887.268,09
Resultado Operacional (antes IR e CS) 2.551.797,82 2.876.527,77
Imposto de Renda e CS sobre Lucro -493.717,94 -618.460,56
Lucro Distribuídos no Período -1.275.000,00 -735.000,00
Resultado Líquido  783.079,88 1.523.067,21

 2018 2017
Origens e Recursos 2.361.852,23 2.609.157,12
Lucro Líquido do Exercício 2.058.079,88 2.258.067,21
Depreciações e Amortizações 303.772,35 351.089,91
Baixa de direitos do Imobilizado - -
Aplicações de Recursos -1.275.000,00 735.000,00
Aquisição de direitos do Imobilizado 0,00 0,00
Remuneração Acionistas -1.275.000,00 735.000,00
Aumento/Diminuição
 do Capital Circulante Líquido 1.086.852,23 1.874.157,12

 2018 2017
 Patrimônio Líquido Inicial 14.930.584,87 13.407.517,66
 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 2.551.797,82 2.876.527,77
 Imposto sobre o Lucro Líquido  -493.717,94 -618.460,56
 Lucros Distribuídos no Período -1.275.000,00 -735.000,00
 Patrimônio Líquido Final 15.713.664,75 14.930.584,87
 2018 2017
Ativo Circulante 10.288.170,28 9.198.963,05
Passivo Circulante -116.871,78 -114.516,78
Capital Circulante Líquido 10.171.298,50 9.084.446,27
Variação 1.086.852,23 1.874.157,12

Notas Explicativas
1. Diretrizes Contábeis - As demonstrações  financeiras foram elaboradas 
em conformidade com  as disposições contidas  na Lei 6.404/76  e legisla-
ção  específica posterior. 2. Capital Social  -  é  de R$ 9.150.000,00 dividido 
em 915.000 ações  ordinárias  nominativas, sem valor nominal. 3. Distri-
buição  de  Lucros  no  Período  -  foram  distribuídos lucros no decorrer  
do exercício no valor de R$ 1.275.000,00, referente a Lucros do Exercício.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Demonstração do Resultado 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Sérgio Luiz De Moraes Barros - Diretor
Hélio Hissáo Kamizaki - Contador CRC-SP 126021/O-1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração Capital Circulante Líquido

Isabela Perrella (*)

De acordo com a Corte 
Superior, só é possível 
haver restrição por meio 

de convenção ou regimento 
condominial, se existir razoa-
bilidade de forma a justifi car a 
proibição da criação ou guarda 
de animais de estimação, como 
em casos de risco à incolumida-
de e tranquilidade dos demais 
moradores do condomínio. 

Segundo a decisão, a res-
trição só se justifi caria caso 
o condomínio comprovasse 
que o animal de estimação 
provocasse prejuízos a segu-
rança, à higiene, à saúde e ao 
sossego dos demais moradores. 
De forma que, não havendo 
justifi cativa ou razoabilidade 
para a restrição, é proibido 
que condomínios impeçam a 
criação ou a guarda de animais 
de quaisquer espécies em uni-
dades autônomas. 

Em seu voto, o relator do 
caso, ministro Villas Bôas 
Cueva, destacou que o artigo 
19, da Lei 4.591/1964 deixa 
expresso que o condômino 
tem o direito de “usar e fruir, 
com exclusividade, de sua uni-
dade autônoma, segundo suas 
conveniências e interesses, 

Condomínio não pode proibir 
morador de ter animal de estimação
Decisão recente da 3ª Turma do STJ determinou que condomínios não podem proibir a criação de 
animais de quaisquer espécies em unidades autônomas

Divulgação/Freepik

condicionados às normas de 
boa vizinhança, e poderá usar 
as partes e coisas comuns de 
maneira a não causar dano ou 
incômodo aos demais morado-
res, nem obstáculo ou emba-
raço ao bom uso das mesmas 
partes por todos”.

Ainda, durante o voto, o rela-
tor trouxe que na hipótese de a 
convenção não regular sobre a 
criação de animais nas unidades 
autônomas, é permitida a sua 

criação, porém a inexistência 
não confere uma autorização 
irrestrita para a manutenção de 
bichos de estimação em partes 
exclusivas, trazendo a seguinte 
lição doutrinária: “Embora a lei 
não proíba animais em aparta-
mentos, não se há de imaginar 
que só por isso se deve admitir 
a entrada indiscriminada de 
feras, a criação de um ambiente 
de verdadeiro pavor e sobres-
salto entre os moradores.”

Sendo assim, de plano, não 
há qualquer ilegalidade a norma 
condominial que vede a perma-
nência de animais causadores 
de incômodos aos demais con-
dôminos, devendo prevalecer o 
ajustado entre os condôminos 
na convenção do condomínio, 
desde que haja razoabilidade e 
seja justifi cado, podendo o Po-
der Judiciário intervir e analisar 
caso a caso. 

(*) - É advogada do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advogados.

Deve prevalecer o ajustado entre os condôminos na convenção do condomínio, desde que haja 

razoabilidade e seja justifi cado, podendo o Poder Judiciário intervir e analisar caso a caso.

O ex-produtor de cinema 
Harvey Weinstein chegou a um 
acordo com a Justiça dos Es-
tados Unidos, no valor de US$ 
44 milhões, para encerrar os 
processos aos quais responde 
por abusos sexuais, informou 
na sexta-feira (24) o jornal 
“The Wall Street Journal”. 
Pelo acordo, cerca de US$ 
30 milhões seriam destinados 
às vítimas como forma de 
indenização e também a ex-
funcionários de sua empresa, 
a “The Weinstein Company”, 
e a credores. 

Os US$ 14 milhões restantes 
iriam para os custos proces-
suais. O acordo judicial, que 
ainda não foi assinado e tenta 
conter todas as ações civis 
contra Weinstein, não o livra, 
porém, do processo criminal 
ao qual responde pelas de-
núncias de abusos sexuais. O 
julgamento está marcado para 
9 de setembro e ele pode ser 
condenado à prisão perpétua. 

Estopim do Me Too, Weinstein 
faz acordo de indenização

Harvey Weinstein no Festival de Cannes em 2015.
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As denúncias contra Weinstein 
foram o estopim para a criação 
do movimento mundial “Me 
Too”. 

O produtor, no entanto, de-
clara-se inocente. Em outubro 
de 2017, começaram a surgir 
várias denúncias contra Harvey 
Weinstein, que até então era um 
dos nomes mais poderosos de 

Hollywood. Algumas fi zeram 
acusações de abuso sexual, 
mas outras alegaram que 
foram estupradas pelo pro-
dutor. Ashley Judd, Angelina 
Jolie e Salma Hayek foram 
algumas das atrizes que dis-
seram ter sido constrangidas 
ou abusadas sexualmente por 
Weinstein (ANSA).

Arqueólogos 
descobrem estátua 
da era imperial em 
Roma

Arqueólogos italianos en-
contraram nesta sexta-feira 
(24) uma estátua de mármore 
branco da época imperial (I 
a.C - V d.C.), em escavações no 
centro de Roma. A peça, que 
representa a cabeça de uma 
divindade, foi encontrada na 
via Alessandrina, perto do Foro 
Romano, por arqueólogos da 
Superintendência Capitolina 
de Bens Culturais.

A estátua está em ótimo es-
tado de conservação, de acordo 
com os especialistas, que defi -
niram a descoberta como “uma 
surpresa ótima”.

“Foi encontrada há pouco 
nas escavações da via Alessan-
drina essa belíssima cabeça”, 
anunciou o vice-prefeito de 
Roma, Luca Bergamo, postando 
uma foto da estátua nas redes 
sociais. 

A prefeita Virgina Raggi 
também celebrou a nova des-
coberta. Roma surpreende e 
nos presenteia com emoções 
todos os dias”, escreveu em sua 
página no Facebook (ANSA).

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 01/04/2019
Data/Hora/Local: 01/04/2019, na sede social em São Paulo/SP, que assinaram esta Ata, aceitaram o
pedido de demissão formulado pelo Vice-Presidente Econômico e Financeiro Eiji Seki. Ainda na forma
prevista no Artigo 15 §1º do Estatuto Social, elegeram a Diretoria para 1  mandato com validade até
a AGO a realizar-se no 1º quadrimestre de 2020 ou até a eleição de novos Diretores a saber: (a) Pre-
sidente-Masazumi Takata; RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74, (b) Vice-Presidente Econô-
mico e Financeiro-Hiroshi Obuchi, RNE V020952-0, CPF/MF 103.116.958-09, (c) Vice-Presidente
Executivo-Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, CPF/MF 046.785.098-44,
e (c) Diretor Geral das Operações Brasil-Yasushi Tanabe, CNPJ/MF 241.933.298-95,  SISMIGRA da
Polícia Federal RNM nº F035249L. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Opera-
ções Brasil e de Diretor de Controle e Finanças. Os Diretores eleitos declaram não estarem inclusos em
nenhum crime que os impeçam de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados
pelos conselheiros que a subscrevem. SP, 01/04/2019. (a.a.) Masazumi Takata-Presidente; Roberto Fe-
lipe Klos-Secretário. Conselheiros: Masazumi Takata; Yukio Hioki, Toshiyuki Otake e Toshiya Matsuki.
JUCESP nº 257.886/19-9 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Confi ança do comércio cai
5,4 pontos de abril para maio

O Índice de Confi ança do Comércio, medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 5,4 pon-
tos de abril para maio, e passou para 91,4 pontos, 
em uma escala de zero a 200. Com o resultado, o 
indicador retornou ao mesmo nível de setembro de 
2018. Em maio, a queda da confi ança atingiu em-
presários de onze dos treze segmentos analisados. 

O Índice de Expectativas, que mede a con-
fi ança nos próximos meses, caiu 6,6 pontos e 
voltou a registrar valor abaixo de 100 pontos 
(94,8 pontos). O Índice de Situação, que mede a 
confi ança no presente, diminuiu quatro pontos 
para 88,3 pontos, menor valor desde janeiro do 
ano passado. Segundo o pesquisador Rodolpho 
Tobler, da FGV, o resultado sugere que os 
empresários do setor ainda estão encontrando 
difi culdades com o ritmo de vendas no segundo 

trimestre. Para ele, os indicadores de situação 
atual refl etem o desempenho fraco do comércio 
no início do ano. Além disso, por causa desses 
resultados negativos, os empresários estão 
revendo suas expectativas.

Tobler acredita que a volta da recuperação 
da confi ança “ainda depende da redução dos 
níveis de incerteza, dos números mais positivos 
do mercado de trabalho e da retomada da con-
fi ança do consumidor” (ABr).
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No último dia 30 de abril 

de 2019, foi promulgada 

a MP que “Institui a 

Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica, que 

estabelece garantias de 

livre mercado. 

Em linhas gerais, a MP da 
Liberdade Econômica 
alterou normas e prin-

cípios que antes eram vistos 
como intervencionistas, e tem 
como fi nalidade principal dar 
mais autonomia aos particula-
res e desburocratizar o dia a 
dia do empresariado. Trouxe 
consigo, portanto, propostas 
interessantes para a socieda-
de, especialmente por buscar 
a facilitação dos negócios pri-
vados e, consequentemente, 
propiciar o aquecimento da 
economia. 

Nesse sentido, a MP visou 
a presunção da boa-fé do em-
presário e reafi rmou a antiga 
máxima de que a boa-fé se 
presume, enquanto a má-fé 
se prova. Embora ainda haja 
discussões sobre a constitu-
cionalidade da MP, vale a sua 
breve análise desde já com 
foco na desconsideração da 
personalidade jurídica e, mais 
especifi camente, na nova re-
dação do caput e na inclusão 
dos §1º e §5º, ambos do artigo 
50 do Código Civil (CC), sem, 
contudo, esgotar o tema.

Em poucas palavras, antes 
da publicação da MP, o CC 
somente tinha o artigo 50, sem 
nenhum inciso e parágrafo, 
para conceituar o instituto 
da desconsideração da per-
sonalidade jurídica, cabendo 
à doutrina e ao próprio CPC o 
aprimorado do instituto. A MP 
incluiu 5 (cinco) parágrafos 
para melhor disciplinar o tema 
e, dentre as novas regras, exi-
ge o dolo para a confi guração 
do desvio de fi nalidade (§1º) 
e também para comprovar 
a expansão e/ou alteração 
da fi nalidade da empresa de 
maneira a lesar credores (§5º).

O caput do artigo 50 do 
CC passou a considerar que 
responderão pelo ato lesivo 
somente aqueles que efeti-
vamente foram benefi ciados 
pelo ato. Grande parte da dou-
trina já defendia a necessidade 
dessa mudança, justamente 
para a proteção dos sócios de 
boa-fé que, muitas vezes, se-
quer tinham conhecimento do 
ilícito praticado em nome da 
sociedade, evitando, assim, o 
uso desproporcional e desme-
dido da desconsideração. Sem 
prejuízo da evolução do caput 
do artigo 50 do CC, os §§s 1º 
e 5º demandam uma análise 
ainda mais ponderada, pois 
aparentemente representam 
um retrocesso na legislação. 
Vejamos:

A MP reformou totalmente 
um entendimento que antes 
era unanime e passou a tratar 
o dolo como condição sine qua 
non para o reconhecimento 
do desvio de fi nalidade da 
empresa (§1º). Vale lembrar 
que dolo, na ótica do Direito 
Civil, consiste na prática de 
um determinado ato com a 
intenção de obter um resulta-
do ilícito, como por exemplo 
lesar credores.

Desta forma, além de poder 
gerar mais dificuldade na 
aplicação da desconsideração, 
que por si só já consiste em 

medida processual excepcio-
nal, a comprovação do dolo 
nessas situações pode impli-
car prova de difícil, senão de 
impossível produção. Ao invés 
de se comprovar “somente” 
a utilização ilícita da pessoa 
jurídica, que já se mostra 
muito trabalhoso, os lesados 
terão que provar o dolo do 
sócio ao agir deste modo, com 
a intenção de lesar credores.

Ainda nesse sentido, impor-
tante ponderar que a alteração 
contraria jurisprudência paci-
fi cada do STJ, que entende ser 
o dolo essencial apenas para 
os casos de encerramento 
irregular da empresa, mas não 
de desvio de fi nalidade. O dolo 
também passou a ser elemento 
indispensável à aplicação da 
desconsideração em casos 
de expansão e/ou alteração 
da fi nalidade da sociedade, 
na intenção de lesar credores 
(§5º). 

Parece que a MP contri-
buiu negativamente para o 
assunto, uma vez que, como 
sabemos, aquele que altera a 
fi nalidade original da atividade 
econômica da empresa, muito 
provavelmente, desvia o seu 
propósito . Assim, condicionar 
essa hipótese de desconside-
ração da personalidade jurí-
dica à comprovação do dolo 
resulta em um ônus excessivo 
à parte lesada e, ao mesmo 
tempo, difi culta ainda mais a 
sua aplicação.

Com efeito, essa nova ideia 
deve ser cuidadosamente 
analisada, mesmo porque 
sabemos que infelizmente é 
comum em nosso país se uti-
lizar de pessoa jurídica para 
fi ns escusos, com a intenção 
de lesar credores, o que tam-
bém justifi ca a “avalanche” de 
pedidos judiciais de desconsi-
deração.

Nesse sentido, a necessi-
dade de se comprovar o dolo 
para ambos os casos mencio-
nados (desvio de fi nalidade 
e expansão e/ou alteração 
da finalidade da empresa) 
pode representar uma enor-
me contradição aos próprios 
objetivos da MP da Liberdade 
Econômica, uma vez que, ao 
mesmo tempo em que visa 
a estimular a economia na-
cional, credores poderão ser 
vítimas do mal-uso da pessoa 
jurídica e ter difi cultada na 
satisfação de seus créditos.

Todavia, os §§1º e 5º de-
vem ser analisados com 
parcimônia, uma vez que, 
se por um lado fortalecem a 
distinção da pessoa jurídica 
da pessoa de seu sócio, o que 
é demasiado importante no 
desenvolvimento da atividade 
empresarial, podem acabar 
por proteger demasiadamente 
os “empresários” que abusam 
da personalidade jurídica, ao 
condicionar a aplicação da 
desconsideração, na maioria 
dos casos, à comprovação 
do dolo.

(*) - É sócia fundado do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 
de direito privado, contencioso cível, 

arbitragem, imobiliário, família e 
sucessões (elisa.fi gueiredo@ffl  aw.

com.br);
(**) - É Advogado do FF Advogados, 

atua na área de Contencioso Cível
(thiago.schapiro@ffl  aw.com.br).
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O profi ssional terá de se adaptar a esse novo tempo para absorver mais e novas demandas.

É o que mostra a Michael 
Page, consultoria espe-
cializada no recrutamen-

to de alta e média gerência. De 
acordo com a companhia, os 
executivos do futuro terão de es-
tudar mais, atuar em novas pro-
fi ssões, trabalhar remotamente 
e enfrentar maior concorrência.

“O mercado de trabalho 
está passando por profundas 
transformações. Assim como 
a sociedade de modo geral, o 
meio corporativo e as tarefas do 
dia a dia serão impactados pelo 
alto e rápido desenvolvimento 
da tecnologia e da ciência. O 
profi ssional terá de se adaptar a 
esse novo tempo para absorver 
mais e novas demandas”, ex-
plica Ricardo Basaglia, diretor 
geral da Michael Page.

Confi ra as oito mudanças que 
devem impactar o mercado de 
trabalho:

1. Mais concorrência pro-
fi ssional - As empresas irão 
selecionar o candidato mais 
atrativo para a vaga em questão, 
sem se importarem com gênero, 
idade ou com o lugar onde este 
profi ssional vive - mesmo que 
seja a quilômetros do escritório;

2.  Adeus trabalho de uma vida 
inteira - Os profi ssionais serão 
cada vez mais internacionais e 
buscados para trabalharem em 
projetos específi cos. Portanto, a 
troca de emprego será algo mais 
do que normal, será necessária;

3. Mais estudos - Para serem 
bem remuneradas, as pessoas 
terão que estudar mais e mais. 
Graduações e MBAs não serão 
diferenciais. Cursos pontuais 
e reciclagens ditarão o futuro 
educacional;

Escritório remoto, mais tempo 
de estudos, novas profi ssões

O profi ssional que pretende ter uma graduação, trabalhar em uma única empresa e com endereço fi xo pode estar 
com os dias contados

4. Escritório onde você quiser 
- No parque, no café, em casa, 
em um coworking. Trabalhar de 
qualquer lugar fora do escritó-
rio será mais do que permitido, 
será uma ação encorajadora. 
Networking, novos negócios e 
bem-estar para o profi ssional 
são somente alguns dos bene-
fícios com a prática; 

5. Mudanças de horários 
- Mais fl exibilidade e maior 
preocupação com o bem-estar 
do funcionário entrarão para os 
temas de fi scalização de órgãos 
governamentais;

6. Desenvolvimento tecnoló-
gico - A demanda e procura por 
profi ssionais qualifi cados para 
lidar com novas tecnologias 
passará a aumentar de maneira 
considerável. Mecanismos e 
colaboradores que permitam 
maior produtividade e mudanças 
nas relações de trabalho como 
conhecemos atualmente serão 
muito, mas muito valorizados.

7. Globalização econômica - 
Faz tempo que ouvimos sobre 
globalização, não é mesmo? A 
geografi a não é mais um limite e, 
devido aos avances tecnológicos 
e logísticos, o comércio exterior 

estará ainda mais interligado. No-
vas rotas comerciais, maneiras 
de entrega, gestão de pedidos, 
e-commerce... um mundo à parte 
será criado para dar conta de 
tanta inovação;

8. Novas profi ssões - Irão surgir 
novas tarefas para profi ssões que 
ainda estão por vir. Curioso, não? 
Fruto da evolução científi ca e 
tecnológica, cerca de 70% das 
crianças de hoje em dia traba-
lharão em profi ssões que ainda 
não existem.

Fonte e mais informações: (www.
michaelpage.com.br).
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Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Thiago Schapiro (**)

A MP da liberdade econômica 
e seus primeiros refl exos

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: LUIS CARLOS DE PAULA LISBOA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (03/08/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel de Paula Lisboa e de Luzia dos Santos Lisboa. A pretendente: 
EDILEUZA APARECIDA ALVES AREÃO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Ubiratã - PR, no dia (29/12/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Terto Alves e de Maria Aparecida Padoin Alves.

O pretendente: SÉRGIO DE CASTRO BALLAN, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (11/02/1962), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Anuar Ballan e de Dalva de Castro Ballan. A pretendente: ANA 
CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (18/01/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvio Nunes de Oliveira e de Ana Maria. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (22/05/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião da Silva e de Terezinha da Silva. A 
pretendente: SILVANA JOSE VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Ouro Verde - PR, no dia (30/10/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Jose Vieira e de Izilda Marques Vieira.

O pretendente: RONALDO ARANTES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo - SP (Registrado 1º Distrito de São Gonçalo - RJ), no dia (02/07/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria da Soledade Arante. A pre-
tendente: GABRIELA LEDO DA PONTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (25/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisca Ledo Guimarães.

O pretendente: FAUSTO DE SOUSA MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Rio Grande do Piauí - PI, no dia (04/04/1967), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Cardoso de Macêdo e de Maria Antônia de 
Sousa Macêdo. A pretendente: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Bezerros - PE, no dia (21/11/1969), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Dudu de Oliveira 
e de Margarida Sidronia da Silva.

O pretendente: AGUINALDO VICENTE BARBOSA, estado civil divorciodo, profi ssão 
agente de viagens, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/09/1969), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva Barbosa e de Inez Vicente Barbosa. 
A pretendente: CLAUDETE SAMPEDRO, estado civil solteira, profi ssão dona de casa, 
nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (08/12/1973), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sampedro e de Francisca Sanches Sampedro.

O pretendente: GERSON ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em Francisco Badaró - MG (Registrado  Distrito Jenipapo de Minas), no dia 
(08/07/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Secundo 
Alves Pereira e de Maria Leite Barbosa Alves. A pretendente: GERCI LEITE DA MOTA, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Francisco Badaró - MG (Registrada 
Distrito de Jenipapo de Minas), no dia (04/06/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nunes Ferreira da Mota e de Rita Leite de Matos.

O pretendente: RAFAEL BUENO DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/03/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir de Souza Ferreira e de Katia 
Bueno de Souza Ferreira. A pretendente: BIANCA CORREA DE TOLEDO ORMAS-
TRONI, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 
(03/01/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio 
Claudir Ormastroni e de Beatriz Correa de Toledo Ormastroni.

O pretendente: HENRIQUE DE MORAES PRINCESA DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profi ssão desenvolvedor, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no 
dia (01/12/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson 
Princesa dos Santos e de Rosana de Moraes Princesa dos Santos. A pretendente: SUE-
LEN SANTOS SERAFIM, estado civil solteira, profi ssão monitor, nascida nesta Capital, 
Pari - SP, no dia (25/08/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ademir Teodoro Serafi m e de Selma Leite dos Santos Serafi m.

O pretendente: JEFFERSON AMORIM MARTINS GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro civil, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (08/03/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Martins Gonçalves e de 
Lucimar de Jesus Amorim Martins Gonçalves. A pretendente: TATIANE DOS SANTOS 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Tucuruvi 
- SP, no dia (01/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Pinheiro de Oliveira e de Teresinha Maria de Oliveira.

O pretendente: EBERT CESAR DE SOUZA PEREIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão analista de suporte, nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/04/1971), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Pereira e de Clarice 
de Souza Pereira. A pretendente: JANE CARLA JUVENTINA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Caratinga - MG, no dia (27/07/1978), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Juventina da Silva.

O pretendente: JORGE LOURENÇO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Brasópolis - MG, no dia (23/05/1942), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Lourenço da Silva e de Maria José. A preten-
dente: MARIA DE LOURDES LOURENÇO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Adamantina - SP, no dia (21/05/1953), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valmiro Gomes de Mendonça e de Maria Anunciata de Mendonça.

O pretendente: RAFAEL TARDINI MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão atleta 
profi cional, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (25/01/1992), residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Cleiton Monteiro e de Maria Apare-
cida Tardini Monteiro. A pretendente: AMANDA LOBO VALIM, estado civil solteira, 
profi ssão pricing, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (21/01/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cledster Augusto 
de Paula Valim e de Celeide Barbosa Lobo Valim. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço do Município de São Caetano do Sul, neste Estado, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: VINÍCIUS SALVAGNO, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Jundiaí, SP, no dia (20/08/1990), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Michele Salvagno e de Aparecida Rodrigues Farinha Salvagno. A pretendente: 
THAÍS MACIEJEWSKI DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, analista de marketing e 
pesquisa, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdir de Campos e de Carla Alves Maciejewski.

O pretendente: LUIZ RICARDO MARINI MARCONDES DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, administrador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1976), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Athos Marcondes de Oliveira e 
de Geter Miran Marini de Oliveira. A pretendente: MICHELLE REGINA DA SILVA AL-
VES, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(23/05/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amaro da Silva Alves 
e de Neusa Gomes da Silva Alves.

O pretendente: FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
designer, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Elcy Rodrigues de Araujo e de Marcia Regina de Souza. O 
pretendente: JOEL THOMAS NIEDFELDT, de nacionalidade americana, programador, 
solteiro, nascido em Fond Du Lac - Estados Unidos da América, no dia (18/10/1977), 
residente no Estados Unidos da América e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Thomas 
Edward Niedfeldt e de Linda Jane Schaller.

O pretendente: ANDERSON VILLELA DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, contro-
lador de acesso, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/06/1977), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Clodomiro Cavalcante de Amorim e de Elizabete 
da Silva Villela. A pretendente: JUBERLITA PINHEIRO DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, divorciada, nascida em Arara, PB, no dia (11/08/1964), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Pinheiro de Sousa e de Rita Moreira 
de Sousa Pinheiro.

O convivente: RODRIGO BRAVIM ANGELLA, de nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, funcionário público estadual, nascido em Botucatu, SP, no dia (11/03/1986) 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emílio Angella Neto e de Márcia 
Inês Bravim Angella. A convivente: MARÍLIA DA COSTA GOLFIERI, de nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, advogada, nascida em Cascavel, PR, no dia (26/07/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Humberto Golfi eri Junior e de Mônica 
Ferreira da Costa Golfi eri.

O convivente: FELIPE SOEIRO CHAIMOVICH, de nacionalidade brasileira, solteiro, pro-
fessor, nascido em Santiago, Chile, no dia (16/06/1968), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Hernan Chaimovich Guralnyk e de Vera Figuer Soeiro Chaimovich. O 
convivente: SÍLVIO CURADO COELHO, de nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteto, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1963), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Plinio da Silva Coelho e de Luisa Curado Coelho.

Refl exões
ENCONTRE O SEU VERDADEIRO CHAMADO.

Inspiração diária de Kate Spreckley.

As mudanças de energia que sofremos até agora facilita-
ram a incorporação gradual de nossa alma. Este processo 
foi bastante acelerado, o que traz muitos novos caminhos, 
direções e oportunidades. É sempre nossa escolha aceitar 
essas novas possibilidades. Podemos optar por continuar em 
nosso caminho de crescimento e recriarmos a nossa realidade, 
ou podemos permanecer imutáveis na destruição e no caos 
do velho mundo. As energias que chegam estão revelando as 
motivações ocultas por trás de tudo o que você faz, expan-
dindo e aprofundando sua consciência. Os aspectos internos 
de sua alma estão sendo expostos, o que está mudando sua 
realidade externa e mudando sua vida de acordo com isso. 
É hora de encontrar seu verdadeiro chamado sem medo ou 
apego. Muito amor.

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

reginamadrumond@yahoo.com.br

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: ANTÔNIO WILSON GOMES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Gomes da Silva e de Adeilda 
Mila Gomes. A pretendente: DANIELLE LOPES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
27/03/1981, residente e domiciliada em São José dos Campos, SP, fi lha de Arnaldo 
Lopes dos Santos e de Ivone de Melo Lima Santos.
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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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 27 de Maio de 2019. 
Dia de Santo Agostinho da Cantuária, São Bruno, Santa Melângela, 

São Ranuldo e Dia do Anjo Rochel, cuja virtude é a força. Dia do 

Profi ssional Liberal e Dia Mundial dos Meios de Comunicação. 
Hoje aniversaria o corredor Zequinha Barbosa, que nasceu em 1961, 
o tenista Pat Cash, que nasceu em 1965, a atriz Bel Kutner que faz 49 
anos e a cantora Ivete Sangalo que chega aos 47 anos. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui uma mente ao mesmo 

tempo criativa e racional. O fascínio pelas pessoas e pela mudança 
pode levá-lo a viver diversas experiências na sua busca por novidades 
e desafi os mentais. Isso o mantém ativo e pode até levá-lo a fazer via-
gem para vários lugares do mundo. A capacidade de compreender e 
solidarizar-se com o sofrimento alheio é freqüente na pessoa deste dia, 
que costuma ter também a habilidade de extrair um saldo positivo de 
quase tudo, mesmo quando aparentemente parece estar perdendo. No 
lado negativo deve evitar a rigidez mental, pois pode como resultado, 
fi car nervoso, cínico ou ter difi culdade de comunicação.

Magia dos sonhos
BANCO – Estar nele e fazer operações bancárias corresponde a 

sucessos econômicos e melhorar fi nanceiramente. Sonhar que é dono do 
banco, desejo egoísta. Um banco de madeira é aviso de que promessas 
serão cumpridas. De ferro, lucros em negócios. Sentar-se em um banco, 
traição de pessoa de confi ança.Números de sorte: 05, 11, 18, 21 e 68.

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

Esta segunda é o vigésimo terceiro dia da lunação. A parte da manhã é de muita sensibilidade e habilidade, para usar a 
energia que a Lua e Netuno produzem. Ainda pode haver alguma dispersão e não é uma boa hora para tentar se organizar 
ou colocar as coisas em seus devidos lugares, como se deseja. À tarde, o mau aspecto entre o Sol e a Lua na fase minguante, 
aconselha a pôr ponto fi nal nas coisas. Não será bom pedir ajuda e colaboração, pois a tendência é que se esvazie qualquer 
apoio desejado. À noite emoções difíceis serão superadas e quaisquer ressentimentos devem fi car em segundo plano no 
fi nal desta segunda.
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O Sol em Gêmeos torna o momento 
vibrante para as relações amorosas 
e a satisfação sexual. À tarde, o mau 
aspecto entre o Sol e a Lua na fase 
minguante, aconselha a pôr ponto 
fi nal nas coisas. O afeto e a com-
preensão levam ao entendimento 
conjugal. 67/467 – Marrom.

O bom aspecto da casa dois neste fi nal 
de maio aumenta o interesse pelas 
viagens e ajuda na elevação material. 
Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida. Evite a atitudes 
muito fi xas que serão negativas na sua 
carreira profi ssional. 51/251 – Azul. 

O Sol em seu signo dá maior confi an-
ça e provoca decisões importantes. 
Pode encontrar difi culdades que 
devem ser superadas de forma estra-
tégica e com muita diplomacia. Boa 
disposição para a intimidade sexual 
depois que passar seu aniversário. 
58/858 – Branco.

A parte da manhã é de muita sensibi-
lidade e habilidade, para usar a ener-
gia que a Lua e Netuno produzem. 
Está vivendo a fase mais delicada do 
ano, com possibilidade de atritos no 
trabalho e impedimento para que o 
que deseja não se concretize logo. 
43/243 – Amarelo. 

Terão novidades e boas perspectivas 
que poderão mudar sua vida neste 
mês de junho. Antes de qualquer 
coisa precisa ter paciência, dosando a 
autoconfi ança e o otimismo exagera-
do e negativo. Termine o mês sendo 
uma pessoa determinada a resolver 
pendências. 59/659 – Amarelo.

Faça planos bem elaborados e deter-
minantes. É importante aprimorar a 
questões em andamento e encontrar 
soluções para os obstáculos. No fi nal 
do dia as pessoas se voltam para suas 
responsabilidades e compromissos 
e fi cam dispostas a fazer o que é 
necessário fazer. 66/566 – Verde.

Estará mais realista e menos român-
tico, o que ajuda a ter certeza com 
quem poderá contar. As dúvidas 
vão desaparecendo a as certezas 
surgindo. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. 
Bom para amar na relação sexual. 
41/741 – Cinza.

Sua disposição vai melhorar neste 
fi nal de mês. Cultive o bem-estar 
tanto material como emocional. 
Faça aquilo que lhe agrada e dê 
satisfação. Não deixe nada para 
depois já que a tarde mostra grandes 
possibilidades de resolver situações 
pendentes. 21/321 – Cores claras.

A Lua em Peixes o faz mais sensível e 
saberá com quem poderá contar para 
o que pretende alcançar. Aproveite 
para conviver com a pessoa amada, 
amigos e com a família. Neste começo 
de semana haverá grande harmonia 
que tornará a vida sexual plena e 
feliz. 89/889 – Amarelo.

Com a Lua em Peixes saberá que 
grande parte de sua segurança 
emocional vem do trabalho. Não se 
sobrecarregue de tarefas e coisas 
novas para fazer, como é bem do seu 
estilo. Algumas atividades podem 
parecer mais lentas, mas isso será 
algo passageiro. 77/377 - Azul

O momento é ótimo para avaliar uma 
relação, enxergando tudo de forma 
mais clara. Não será bom pedir ajuda 
e colaboração, pois a tendência é que 
se esvazie qualquer apoio desejado. 
O bom entendimento com a pessoa 
amada leva a uma troca intensa de 
afeto. 76/776 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para espantar o desânimo
A realização do banho é indicada para momentos em que se procura 

por uma vaga de emprego, podendo também ser tomado em um dia antes 
do seu aniversário, na virada do ano ou demais momentos de mudança 
na vida. Ingredientes: 03 ramos de sálvia, a fi m de estimular a energia 
pessoal; 03 pedaços de canela em pau, para lhe fornecer uma dose extra 
de prosperidade; 03 ramos de manjericão, poderosa erva para cortar olho 
gordo de pessoas invejosas que querem te ver sempre para baixo; 01 litro 
de água. Como fazer: Com todos os ingredientes em mãos, ferva-os na 
água, coando o conteúdo em seguida. Reserve e deixe amornar enquanto 
toma um banho comum de higiene. Assim que o conteúdo para o banho 
espanta desânimo estiver em uma temperatura agradável, despeje todo 
o preparo sobre seu corpo, sempre dos ombros para baixo.

O rendimento no trabalho será 
maior por estar mais concentrado, 
realista e efi ciente. Bons momentos 
ao lado de pessoas queridas, ami-
gos, familiares e da pessoa amada, 
tornando a vida sexual mais ativa. 
O Sol em Gêmeos faz a família ter 
uma maior atenção e proximidade. 
43/443 – Cinza.

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

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Época de
proibição
da pesca 
e da caça

Diz-se de
produtos
de alta

qualidade

É analisa-
do pelos
técnicos

da Anvisa

Repetir
(música)
em show

Berílio
(símbolo)

Proteger o
casco de
(cavalo)

Prêmio
ganho por 
Marie Curie
duas vezes

É respon-
sável pelo

Unicef
(sigla)

Princípio
do efeito
borboleta

(Fís.)

Acostu-
mado;

habituado

Posto mé-
dico de

emergência
(sigla)

Como posa
a modelo
na revista

erótica

O ponto do
globo onde
se situa
um polo

O efeito 
do botox, 
quando 

bem feito

"Privado",
no jargão
da internet

O Velho
Lobo do
futebol

brasileiro

Ana Néri, 
enfermeira
brasileira

Ter boa re-
percussão
(a notícia)

Fonte de
geração

de energia
das usinas

Xícara, 
em inglês

Antes de
Cristo

(abrev.)

Prova do
sertão

brasileiro
(autom.)

Pequena
ave que
voa até
98 km/h

(?) chip,
recurso 

de smart-
phones

Fórmula de tratamento
aplicada a deputados,

senadores e
presidente

Situação que gera inde-
nização para o cliente
Números (?): são repre-
sentados por "R" (Mat.)

(?) de galo, competi-
ção proibida no Brasil
"Partido",

em PT
Rapaz, 

em inglês

O espírito
do mochi-

leiro

Passe para
gol (fut.)

Antigo
material
de velas

Dente da
parte de 

trás da boca
Cenário de 
"Assassina-
to no Expres-
so do Ori-
ente" (Lit.)

Passeio,
em inglês
Indígena
brasileiro

 Atitude 
do esnobe
Proteção
cirúrgica

Pokémon
de pedra

Transação
bancária
Volta ao 
passado

Sonho de
consumo
brasileiro

Carlos
Lacerda,
político

DOLC
AVENTUREIRO

OFIMEBEB
SEBOMOLAR

ASSISTENCIA
CAOSRDSN

EAFEITOÇ
EXTREMONUA

CRTUPI
DESPREZOAN

LUVAAUGAD
DETREGRIDE
ONIXCARV

CLCOLIBRI
IDUALLAD

CASAPROPRIA

3/cup — lad — ted. 4/ônix — tour — tupi. 6/defeso.

Cientistas da Universidade 
Hebraica de Jerusalém, em Isra-
el, anunciaram na quarta-feira 
(22), que conseguiram recriar 
uma cerveja semelhante à que 
os faraós consumiam há cinco 
mil anos

De acordo com a revista 
“Mbio”, o primeiro passo dos 
pesquisadores foi extrair leve-
dura de jarros antigos feitos de 
terracota encontrados em sítios 
arqueológicos, com mais de três 
e cinco mil anos.

Os pesquisadores informa-
ram que essa foi a primeira vez 
que a levedura foi utilizada para 
recriar uma cerveja. A bebida, 

Bebida foi produzida com levedura de jarros antigos. 

que possui 6% de teor alcoólico, 
foi degustada por jornalistas e 
outros cientistas. 

“Quando obtivemos esta 
cerveja, nos sentamos em 
volta de uma mesa, bebemos 
e brindamos. Então eu disse, 
tudo vai fi car bem ou todos 
estaremos mortos em cinco mi-
nutos. Sobrevivemos e estamos 
aqui para contar esta história”, 
explicou o pesquisador Aren 
Maeir.

“A maior surpresa foi des-
cobrir que as colônias de 
leveduras haviam sobrevivido 
nos navios de milhares de anos 
atrás e que elas nos permitiram 

Cientistas israelenses recriam 
a ‘cerveja dos faraós’

criar uma cerveja que era como 
a que os antigos egípcios e 
filisteus bebiam”, apontou 
Ronen Hazan, um dos líderes 
do estudo. A cerveja era a 
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INICÍO A COLUNA comentando a nova novela 
das 21 horas da Globo ‘A Dona do Pedaço’. A história co-
meça com Maria da Paz (Juliana Paes) conhecendo Ama-
deu (Marcos Palmeiras) durante um passeio a cavalo.

SEM SABER QUE ELE pertence á família de justiceiros 
rival a sua, ela se apaixonará pelo advogado e lutará para rom-
per o ódio entre os parentes dos dois, Eles farão um pacto de 
paz, só que ela será traída pela irmã Zenaide (Maeve Jinkings).

PORÉM, A CONTAR QUE já na primeira semana Zenai-
de dará um tiro certeiro na hora do casamento; sem contar que a 
história, já nos seus primeiros capítulos, começa mostrando Maria 
da Paz (Juliana Paes), que é a principal protagonista, fazendo 
bolos com a avó Dulce (Fernanda Montenegro) na infância.

JÁ ADULTA, ELA SERÁ cobrada por nunca ter se 
casado, depois que o namorado que tinha e foi morto pelo Ma-
theus. Maria da Paz então, voltará a se apaixonar justamente 
pelo herdeiro que os Mateus mandaram estudar na capital.

AS CENAS SÃO GRAVADAS na cidade  Vitória, 
cidade que Maria da Paz não conhecia. Mas a saga será am-
bientada na segunda parte da novela na cidade fi ctícia de 
Rio Vermelho. Disposta a viver esse amor, Maria da Paz toma 
uma atitude inesperada e cria um grande impacto na história.

COM ISSO O AUTOR escreveu que em cada dia 
que passa haverá modifi cações na personalidade de Maria 
da Paz, e ela estará disposta a convencer os seus paren-
tes, os Ramires, a selar um pacto de paz com os Matheus.

 A BEM DA VERDADE ‘A Dona do Pedaço’ vai falar 
com todas as mulheres que são donas de si, que se fi zeram pelo 
valor do esforço, que são do próprio sucesso e essa identifi ca-
ção será crescente a cada semana no desenrolar da história.

O FOLHETIM VAI MOSTRAR  como vive e 
age as mulheres independentes donas das próprias ré-
dias. Essa palavra “empoderamento”, que está na moda, 
tem tudo a ver segundo a principal protagonista Julia-
na Paes e a história dará mais incentivo a todas elas.

POR OUTRO LADO a Globo, através de seu departa-
mento de dramaturgia espera que a novela volte dar à emissora 
absoluta tranquilidade ao que se refere á audiência, ultrapas-
sando o fi asco da última novela do horário ‘O Sétimo Guardião’, 
que foi um verdadeiro vexame junto para os telespectadores.

FRASE FINAL :  O primeiro dever da inte-
ligência é desconfiar dela mesma (Albert Einstein).   

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

central-noticia@bol.com.br

O Mar de Tétis, durante o 
período Mesozoico, sepa-
rava as duas massas con-

tinentais Laurásia (norte) e Gon-
dwana (ao sul). De acordo com 
o paleontólogo italiano Cristiano 
Dal Sasso, fósseis de dinossauros 
mostram que o território onde 
hoje está a Itália emergiu antes 
do que os cientistas acreditavam: 
há 230 milhões de anos. 

“Os primeiros indícios de 
um dinossauro italiano foram 
descobertos nos anos 1940, no 
Monte Pisano, na Toscana, com 
230 milhões de anos, e é uma das 
pegadas mais antigas do mundo 
de dinossauros”, disse Dal Sasso, 
que participa do Congresso da 
Sociedade Italiana de Paleon-
tologia, que está ocorrendo em 
Benevento e Pietraroja.

Nos anos 1980, perto de 
Rovereto e Trento, na região 
de Trentino-Alto Ádige, foram 
descobertas novas pegadas de 
dinossauros vividos há 200 mi-
lhões de ano. “Dessa maneira, 
começamos a entender que os 
dinossauros caminharam sobre 
o território atual da Itália e que, 
entre o período geológico Tri-
ássico e Jurássico, as porções 
de terra da península italiana 
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Território italiano já foi uma 
porção de ilhas tropicais

A Itália, conhecida por sua geografi a no formato de uma “bota”, já foi um porção de ilhas tropicais que 
emergiram do antigo Oceano de Tétis

já estavam emersas”, explicou 
o especialista.

Um dos momentos mais im-
portantes para a reconstrução 
da história da Itália e dos seus 

dinossauros ocorreu em 1980, 
com a descoberta do fóssil de 
um dinossauro bebê Scipionyx 
Samniticus, um carnívoro que 
viveu há 110 milhões de anos em 

Pietraroja. Desde então, foram 
descobertos mais quatro fósseis 
de dinossauros italianos. Todos 
tinham estatura menor porque 
viviam nas ilhas (ANSA).

Os primeiros indícios de um dinossauro italiano foram descobertos nos anos 1940

bebida favorita dos egípcios, 
ela tinha um significado 
religioso e de cura, sempre 
sendo consumida durante as 
refeições(ANSA).



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Antônio Conselheiro tem seu 
nome inscrito no Panteão
dos Heróis da Pátria
Antônio Conselheiro, o líder religioso acusado de ser monarquista pelos republicanos e o suposto mentor de uma 
resistência às forças governamentais, denominada Guerra dos Canudos, entre 1896 e 1897, foi transformado em herói 
da pátria após aprovação no Congresso Nacional e sanção do presidente Jair Bolsonaro, do projeto da deputada federal 
Luizianne Lins (PT-CE)

do Nunes*

O confronto de Canudos que se deu no interior da 
Bahia foi narrado em texto por Euclides da Cunha, 
contratado pelo jornal O Estado de S. Paulo para ser 

o correspondente de guerra daqueles acontecimentos. De-
pois, seu trabalho seria transformado no livro “Os Sertões”, 
publicado em 1902. Além de Antônio Conselheiro morreram 
no episódio cerca de 25 mil sertanejos da comunidade de 
Belo Monte, fundada pelo líder religioso, além de 15 mil 
soldados do exército brasileiro, entre feridos ou mortos.

Euclides viajou com a informação da existência de um 
grupo armado de enfrentamento às tropas federais for-
mado por "bandidos sob a orientação de um fanático”. Ao 
chegar permaneceu retido alguns dias em Salvador até 
obter autorização para ingressar na área do confl ito. De 
lá, escreve sua primeira reportagem detalhando o retorno 
dos soldados provenientes de Canudos aos quais descreve 
como “trôpegos e alquebrados”. No total foram 22 cartas 
e 55 telegramas enviados ao jornal para a série, “Diário de 
uma Expedição”. 

Sua entrada no arraial de Belo Monte acontece em 10 
de setembro de 1897 e a saída em 3 de outubro, dois 
dias antes do fi m da guerra, 
por causa de permanentes 
acessos de febre. Nas car-
tas enviadas com intervalos 
maiores havia análises da 
situação e nos telegramas qua-
se diários, Euclides passava 
informações pontuais sobre 
os acontecimentos. Militar 
reformado com treinamento 
para enfrentar difi culdades, o 
correspondente se depara no 
trajeto rumo ao sertão baiano, 
com inúmeros corpos huma-
nos putrefatos pelo caminho. 
Pessoas que morriam vítimas 
da sede e do cansaço. 

Eram retirantes tentando 
fugir a pé da fome e da seca, 
debaixo de um sol dilacerante, 
sem nenhum meio de transporte ou assistência. Os habi-
tantes do arraial liderado por Antônio Conselheiro, o guia 
religioso de milhares de pessoas, haviam rechaçado duas 
pequenas expedições do exército enviadas para combatê-
-los, entre outubro de 1896 e janeiro de 1897. O fato que 
fez a notícia se espalhar pelo País, entretanto, foi a derrota 
de uma terceira expedição, em março daquele ano.

Comandada pelo coronel Moreira César, conhecido como 
corta-cabeças, após sua atuação para combater anos an-
tes, uma revolta no sul do País, chegou à Bahia com 1300 
homens. Achando possível entrar em Canudos e resolver 
a situação com facilidade chegou a dizer. “Vamos almoçar 
lá!”, demonstrando otimismo e subestimando o adversário. 
Os sertanejos, por sua vez, esperaram a tropa se aproximar 
e a surpreenderam. Moreira César foi morto antes mesmo 
pôr os pés em Belo Monte.

Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, 
nasceu em 13 de março de 1830, em Quixeramobim, então 
um pequeno povoado perdido em meio à caatinga do sertão 

do Ceará. Seus pais queriam que ele seguisse a carreira 
sacerdotal. Entrar para o clero naquela época, era uma das 
poucas possibilidades que os pobres tinham para ascender 
socialmente. Mas, com a morte de sua mãe, a meta de se 
tornar padre não se concretiza. Seu pai se casa novamente 
e a madrasta passa a maltratá-lo.

Aos 17 anos, Antônio decide se casar com uma prima, 
Brasilina Laurentina de Lima. Logo após o casamento, a 
encontra dentro de sua casa em traição conjugal com um 
sargento da polícia. Humilhado, para não ser vítima de 
comentários, desaparece do lugar onde morava e passa 
a peregrinar pelos sertões do nordeste. No ano de 1877, 
quando ocorre a Grande Seca, uma das mais calamitosas 
de toda a história, levas de fl agelados famintos abandonam 
suas lavouras, passando a caminhar em grupos por todas 
as regiões nordestinas, a procura de ajuda ou de alguma 
graça divina. 

Os que encontravam Antônio Vicente, já transformado 
em pregador religioso, passavam a segui-lo fazendo dele 
seu conselheiro espiritual e uma espécie de santo. Anos 

depois, cansado de peregri-
nar, o líder decide se fi xar à 
margem de um rio próximo 
à cidade de Canudos, fun-
dando um arraial ao qual dá 
o nome de Belo Monte, por 
estar em um vale cercado 
de colinas. Todos que o 
seguiam passam a viver sob 
seus preceitos, inspirados 
na lei de Deus, sem aceitar 
a presença do estado ou 
de qualquer outro tipo de 
autoridade. E se municiam 
de armas para defender a 
comunidade, rechaçando 
assim todo tipo de inter-
ferência, partisse ela de 
fazendeiros, policiais ou 
mesmo do exército. 

Entre os republicanos 
surge a informação que os sertanejos agiam contra a con-
solidação do novo regime e em defesa da extinta monar-
quia. No dia 5 de abril de 1897 tem início a quarta e última 
expedição militar contra Canudos e desta vez o cerco é 
implacável. Até mesmo os que se renderam terminaram 
mortos, inclusive mulheres e crianças. Eliminar o arraial de 
Belo Monte e seus habitantes se tornou questão de honra 
para o exército da época. 

Euclides da Cunha foi até lá para fazer essa cobertura 
de guerra, mas ao deparar com a tragédia social existente 
escreveu após a série de reportagens, sua grande obra, 
hoje um clássico da literatura nacional no qual se destaca 
a frase: “O sertanejo é antes de tudo um forte”.

Não se sabe ao certo qual foi a real causa da morte de 
Antônio Conselheiro. Existem duas versões, uma delas 
diz respeito a ferimentos causados por uma granada e 
outra por ter sido ele vítima de uma forte “caminheira”, 
ou disenteria. 

O corpo do Conselheiro foi sepultado no Santuário de 
Canudos, mas logo depois sua cabeça é cortada e levada 
para a Faculdade de Medicina de Salvador onde um médico 
legista, o Dr. Nina Rodrigues, se encarrega de fazer estu-
dos pelo fato da ciência na época entender que a loucura, 
a demência e o fanatismo poderiam ser diagnosticados 
por traços do rosto ou do crânio. Um incêndio, porém, no 
prédio da antiga Faculdade de Medicina de Salvador, no 
ano de 1905, fez perder para sempre o crânio de Antônio 
Conselheiro e todos os estudos deixados a seu respeito.

Para a deputada Luizianne Lins, a justifi cativa do projeto 
transformando o Conselheiro em herói nacional, se deu 
pelo fato dele servir de exemplo para o enfrentamento de 
problemas relacionados às desigualdades sociais que ainda 
ocorrem em nossos dias. O Livro dos Heróis e Heroínas é um 
documento que preserva os nomes de fi guras que marcaram 
a história do Brasil. O chamado Livro de Aço encontra-se no 
Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Fontes: Agência Câmara, Infográfi cos Estadão – Euclides capítulo 1 - Wikipedia.
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Especial

Vista parcial de Canudos ao sul. Segundo o registro ofi cial do exército, foram contados 5200 casebres no arraial 
de Antônio Conselheiro, 1897.

Flávio de Barros/Acervo Museu da República

A única foto conhecida de Antonio Conselheiro, 
místico rebelde e líder espiritual do arraial de Canudos 
(1893-1897), Bahia, Brasil. Foto tirada duas semanas 

após sua morte, pelo fotógrafo Flávio de Barros, a 
serviço do Exército.

Reprodução/Internet
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