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“Há mais força no 
perdão do que na 
ofensa, há mais 
força no reparo 
do que no erro”.
Raduan Nassar (1935)
Escritor brasileiro 

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular
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O crescimento que o 
setor automotivo vem 
registrando neste ano 

ainda não é sufi ciente para re-
cuperar as perdas da indústria 
nos últimos anos, disse ontem 
(6) o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes. “É um 
crescimento muito pequeno 
ainda para recuperar todas as 
perdas que tivemos no perío-
do de 2014 a 2016”, afi rmou, 
durante a apresentação dos 
resultados do setor. Nesse 
período, as montadoras en-
frentaram retração de cerca 
de 40%.

Ele disse que a retomada 
da produção e das vendas 
está sendo possível devido à 

Setor automotivo cresce, 
mas não recupera 
perdas dos últimos anos 

melhora no cenário econômico 
do país. Enfatizou, entretanto, 
que “ainda é muito pouco” para 
que a indústria volte ao pata-
mar anterior à crise. Para ele, é 
preciso que o país obtenha um 
crescimento econômico mais 
robusto. “A gente precisa de 
mais PIB”, afi rmou. O balanço da 
Anfavea mostra que a produção 
de veículos teve alta de 29,9% 
em maio, em comparação com 
o mesmo mês de 2018. Foram 
montados ao longo de maio 275,7 
mil unidades, contra 212,3 no 
mesmo período do ano passado. 
Em relação a abril, o crescimento 
na fabricação foi de 3,1%.

No acumulado de janeiro a 
maio, o setor registrou uma ex-

pansão de 5,3% em comparação 
com os primeiros cinco meses 
de 2018. Foram fabricados nes-
te ano 1,24 milhão de veículos, 
enquanto no mesmo período 
do ano passado foram 1,17 
milhão de unidades. As vendas  
tiveram alta de 21,6% em maio 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Em rela-
ção a abril, o crescimento nos 
emplacamentos foi de 5,8%. 
No resultado acumulado dos 
primeiros cinco meses de 2019, 
foram licenciados 1,08 milhão 
de veículos, uma expansão de 
12,5%.

A fabricação de caminhões 
cresceu 51,3% em maio, com 
a montagem de 11,2 mil unida-

Para voltar ao patamar anterior à crise, é preciso mais PIB.

des. No acumulado de janeiro a 
maio, o setor cresceu 10,9% em 
relação ao mesmo período de 
2018, com a produção de 45,4 
mil caminhões. De acordo com 

Moraes, a expansão do setor de 
caminhões está sendo puxada 
pelo segmento extrapesado. 
“Mas nós já começarmos a ver 
outros setores, semipesado e 

leve, começando a crescer. 
Isso significa que outros 
segmentos de distribuição 
urbana estão começando a 
renovar a sua frota” (ABr).

Divulgação AUDI

O presidente Jair Bolsonaro 
conclamou ontem (6) os argen-
tinos a votar com responsabili-
dade, nas eleições presidenciais 
marcadas para outubro. “Muita 
razão e menos emoção”, disse, 
acrescentando que o Brasil quer 
continuar parceiro ‘na economia 
e na liberdade’. “Conclamo ao 
povo argentino, que Deus aben-
çoe a todos eles, porque terão 
pela frente eleições, e todos 
têm que ter, assim como no 
Brasil, responsabilidade, razão 
e menos emoção para decidir o 
futuro desse país maravilhoso”, 
disse, na declaração conjunta 
lida ao lado do presidente Mau-
ricio Macri.

“Nós queremos continuar 
parceiros na economia e na 
liberdade, valor esse que não 
podemos abrir mão. Que os 
argentinos possam escolher 
o melhor, porque dessa forma 
teremos paz, prosperidade e 

Bolsonaro conclama argentinos a votar 
com responsabilidade em outubro

sua reeleição em outubro. Em 
declarações recentes, o presi-
dente brasileiro tem criticado 
a possibilidade de setores de 
esquerda voltarem ao poder no 
país. Ontem (6), em visita ofi cial 
ao país, Bolsonaro reafi rmou 
que “toda a América do Sul está 
preocupada que não tenhamos 
novas Venezuelas na região”.

Bolsonaro elogiou a atua-
ção de Macri na negociação 
do acordo entre Mercosul e 
União Europeia, e que o acordo 
trará oportunidades que per-
mitirão dar novo dinamismo 
aos mercados dos países do 
bloco sul-americano. Além do 
Mercosul, os dois presidentes 
conversaram sobre questões de 
interesse entre os países, como 
o combate ao crime organizado, 
logística, ciência e tecnologia, 
empreendedorismo e inte-
gração energética e energias 
renováveis (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, 

Mauricio Macri, durante encontro.
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alegrias entre nossos povos”, 
completou. Em sua declaração, 
o presidente Mauricio Macri 
disse que, durante a conversa 
com Bolsonaro, ratificaram 
o compromisso de continuar 
trabalhando para restabelecer 

a democracia na Venezuela e 
de fortalecer as instituições e 
os sistemas democráticos de 
Brasil e Argentina.

Em meio a um agravamento 
da crise econômica da Argenti-
na, Macri anunciou que tentará 

Recife lidera o ranking de congestionamentos no Brasil.

O trânsito da cidade de Reci-
fe, em Pernambuco, foi eleito 
como o pior do Brasil e fi gura 
entre os 10 mais caóticos do 
mundo, de acordo com a edição 
2018 do ranking “Traffi c Index”, 
feito pela empresa de GPS 
Tomtom. A pesquisa avaliou 
403 cidades, em 56 países e 
seis continentes.

Mumbai, na Índia, ficou com 
a primeira colocação de “pior 
trânsito” do mundo, seguida 
por Bogotá, Lima, Nova Deli, 

Moscou, Istambul, Jacarta, 
Bangkok e Cidade do México. 
Recife é a primeira cidade 
brasileira no ranking, na 10ª 
colocação. Depois, aparece 
São Paulo, na 21ª, e Rio de 
Janeiro, na 22ª. Roma, por 
sua vez, foi apontada como 
a cidade com o pior tráfego 
de toda Itália, na 12ª posição 
do ranking mundial. Palermo 
é a segunda mais congestio-
nada da Itália, na 48ª posição 
(ANSA).

Recife tem o 10º pior 
trânsito do mundo EPA

Até 2014, os brasileiros depositavam mais do que retiravam

da poupança.

Pelo segundo mês seguido, 
a poupança voltou a registrar 
mais retiradas que depósitos. 
No mês passado, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 718,7 milhões, informou o 
Banco Central. Em maio do ano 
passado, os correntistas tinham 
depositado R$ 2,4 bilhões a 
mais do que tinham retirado. 
Com o resultado de maio, a ca-
derneta de poupança acumula 
saques líquidos de R$ 16,997 
bilhões nos cinco primeiros 
meses de 2019. 

No mesmo período do 
ano passado, as captações 
(depósitos) tinham supera-
do as retiradas em R$ 1,71 
bilhão. Até 2014, os brasi-
leiros depositavam mais do 
que retiravam da poupança. 
Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 
para cobrir dívidas, em um 

cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 
foram sacados da poupança, 
a maior retirada líquida da 
história. Em 2016, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 40,7 bilhões. A tendência 
inverteu-se em 2017, quando 
as captações excederam as 
retiradas em R$ 17,12 bilhões, 
e em 2018 (captação líquida 
de R$ 38,26 bilhões. Com ren-
dimento de 70% da Taxa Selic, 
a poupança está se tornando 
menos atrativa porque os juros 
básicos estão no menor nível da 
história, em 6,5% ao ano. 

Nos últimos meses, o inves-
timento não tem conseguido 
garantir rendimentos acima 
da infl ação. Nos 12 meses ter-
minados em abril, a poupança 
rendeu 4,16%. O IPCA-15, que 
funciona como uma prévia da 
infl ação ofi cial, acumula 4,93% 
no mesmo período. Hoje (7), o 
IBGE divulga o IPCA cheio de 
maio (ABr).

Poupança: no ano, saques 
superam depósitos

Intenet/Reprodução

Presidente da comissão da 

Previdência, Marcelo Ramos 

(PL-AM).

Depois de reunir a imprensa 
para fazer uma balanço da 
tramitação da Reforma da Pre-
vidência na Comissão Especial 
da Câmara, o presidente do 
colegiado, deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM), disse ontem 
(6) que a data de votação da 
proposta dependerá do am-
biente político e do nível de 
acordo que for obtido para o 
texto. “Não adianta ter o relató-
rio pronto na comissão sem ter a 
perspectiva de alcançar os 308 
votos no plenário. Minha função 
é preparar a matéria para votar. 
Não é minha função conseguir 
os votos para aprovação da 
matéria”.

Sem a presença do relator 
da reforma, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), na entre-
vista, Ramos não quis confi rmar 
a apresentação do relatório 
para a próxima terça-feira 
(11), muito menos adiantar 
pontos do texto. Apresentado 
o relatório, há um prazo de 24 
horas para ser lido na comissão. 
Feita a leitura do documento, 
é concedido pedido de vistas 
de duas sessões. A partir daí é 
iniciado o processo de debate. 

Sobre se a votação deve fi car 
só para o segundo semestre, 

Não adianta ter relatório 
se não tem votos, diz 

presidente de Comissão
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Ramos disse que tudo depende 
da articulação de quem quer 
adiar e de quem tem pressa na 
matéria. A tradição de quórum 
esvaziado na Casa, por conta 
dos festejos juninos, pode 
prejudicar o andamento da 
proposta. Avaliou ainda que a 
proposta não tem os 308 votos 
necessários para ser aprovada 
no plenário da Casa, mas que o 
texto construído pelos deputa-
dos deve ter mais força. 

“Se eles calçarem as sandálias 
da humildade, vierem à Câmara, 
reconhecerem que não tiveram 
coragem de fazer suas reformas 
e pedirem aos deputados que 
ajudem fazendo o trabalho que 
eles não tiveram coragem de 
fazer”, afi rmou. A pressão feita 
pelos governadores só atrapa-
lha e aumenta a resistência de 
parlamentares a incluir estados 
e municípios no texto. Apesar 
disso, reconheceu que, com esse 
argumento, os prefeitos tem 
mais chances de sensibilizar os 
deputados (ABr).

O STF aprovou ontem (6), 
em sessão administrativa, por 
10 votos a 1, a ampliação dos 
tipos de processos que podem 
ser julgados em plenário virtu-
al, sem reunião ou discussão 
presencial entre os ministros. 
Agora, poderão ser julgados 
em ambiente virtual qualquer 
medida cautelar em ações de 
controle concentrado, como 
as ações diretas de inconstitu-
cionalidade (ADI) e ações de 
descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF), entre 
outras.

Também poderão ser jul-
gados no plenário virtual 
qualquer tipo de ação, de 
qualquer classe processual, 
caso já exista no Supremo 
uma jurisprudência dominante 
sobre o assunto tratado. Antes, 
somente podiam ser julgados 
no plenário virtual o reco-
nhecimento de repercussão 
geral em recursos de casos 
concretos feitos ao tribunal e 
dois outros tipos específi cos de 
recurso: os agravos internos e 
os embargos de declaração.  

Para o ministro Luiz Fux, 
que preside a comissão de regi-
mento interno que deu parecer 
favorável à proposta, a medida 

Supremo amplia rol de 
casos a serem julgados 

em plenário virtual

é “extremamente efi ciente e 
benéfi ca à gestão processual”, 
sem prejudicar em nada as 
partes. Para Edson Fachin, a 
iniciativa é positiva também 
por desafogar a congestionada 
pauta presencial. O ministro 
Luís Roberto Barroso, por 
sua vez, apresentou proposta 
para que em vez de opcional, 
“se torne obrigatório” o julga-
mento em cinco dias ou em 48 
horas, nos casos mais urgen-
tes, do referendo de qualquer 
medida cautelar proferida por 
qualquer ministro, em todos os 
tipos de processo (ABr).
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Lote de restituição do IR
Cerca de 2,55 milhões de con-

tribuintes que declararam IR 
vão receber dinheiro do Fisco. A 
Receita abre nesta segunda-feira 
(10), consulta ao primeiro lote de 
restituição. Serão desembolsados 
R$ 4,99 bilhões do lote deste ano. 
Também pagará R$ 109,6 milhões 
a 20.087 mil contribuintes que 
fi zeram a declaração entre 2008 e 
2018, mas estavam na malha fi na. A 
lista com os nomes estará disponível 
a partir das 9h no site da Receita.
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Na era da 
transformação é 

preciso se reinventar

O que fazer quando 

de repente surge um 

trem desgovernado, 

impossível de ser freado, 

chamado digital? 

O que se viu foi uma 
corrida para se alinhar 
às novas exigências de 

um mercado em transforma-
ção, regido pelo novo perfi l 
do consumidor, empoderado, 
hiperconectado, exigente e 
volúvel. Na busca frenética por 
esse alinhamento, as empresas 
se reinventaram com novos 
modelos de negócio, adotando 
estratégias e recursos dife-
renciados como metodologias 
ágeis, Devops e colaboração, 
tanto as que adotavam tecnolo-
gias disruptivas, protagonistas 
dessa evolução, como as que 
as forneciam. 

Assim, muitas organizações, 
quando se deram conta, já 
estavam transformadas ou em 
processo de evolução. Muitas 
tiveram de apresentar ao 
mercado seu novo posiciona-
mento, mais amplo, mais ágil, 
mais ousado.  A Intel recen-
temente acenou com foco em 
Experiência do Usuário em seu 
tradicional evento de canais, a 
SAP também anunciou no seu 
evento Sapphire Now 2019, 
que experiência e inteligência 
ganharam destaque em sua 
estratégia com inovação em 
Inteligência Artifi cial, modelos 
preditivos e integração prota-
gonizando seu atual modelo 
de atuação. 

O Iguatemi Porto Alegre, 
por sua vez, com novo slogan 
“Viva bem do seu jeito”, se re-
posicionou para alinhar-se aos 
novos hábitos de consumo dos 
clientes do shopping. Diferen-
temente desses exemplos, a 
transformação em alguns casos 
exige também o reposiciona-
mento da marca (rebranding), 
visto que a atual já não traduz 
a nova atuação. Esse processo 
demanda reinvenção contínua 
e precisa fazer parte das com-
panhias como uma caracterís-
tica inerente dos novos tempos 
digitais, em que os clientes têm 
o poder nas mãos. 

Contudo, não se trata de 
abrir mão da essência de uma 
marca ou do desejo inicial de 
uma ideia. Também não se 
resume a mudar somente a 
identidade visual, com trocas 
de cores e remodelagem do 
site. É preciso ir além, bus-
cando modelos de negócio que 
impulsionem suas receitas e, 
ao mesmo tempo, maximizem 

a satisfação dos consumidores, 
oferecendo experiências úni-
cas e completas.

E quando falamos em essên-
cia, estamos falando de pesso-
as. Quando falamos em trans-
formação digital, processo de 
evolução e reposicionamento 
de marca, também estamos 
falando de pessoas. Por isso, 
o engajamento é fundamental 
para a sustentação de mudan-
ças estratégicas. Os colabora-
dores devem ser integrados e 
se tornarem parte essencial 
desse processo e multiplica-
dores da nova cultura. 

O objetivo de um processo de 
rebranding, portanto, é passar 
ao mercado a identidade de 
uma empresa mais adequada 
e alinhada às expectativas dos 
consumidores, com uma jorna-
da de atuação mais inovadora, 
robusta e completa. Está em 
jogo, portanto, não apenas a 
utilização de TI, mas sim a visão 
estratégica de como a transfor-
mação digital será colocada em 
prática na operação. 

Esse é o diferencial. Reposi-
cionar a marca é um processo 
de releitura dos objetivos da 
companhia, entendendo como 
as inovações e novidades do 
mundo podem ser adiciona-
das ao serviço oferecido ao 
cliente. Isso exige pesquisa de 
mercado, análise de grupos de 
consumo e muita observação 
– inclusive dos concorrentes 
diretos e indiretos. 

Essa jornada de ajustes se 
refl ete no mercado com inú-
meras mensagens, como por 
exemplo, que a empresa se 
importa com os clientes e está 
atenta às diretrizes atuais, dis-
posta a mudar. Afi nal, estamos 
na era da mudança permanen-
te, com novas possibilidades 
desafi ando as corporações a 
todo o momento. Identifi car 
como a empresa poderá agre-
gar valor à rotina dos clientes 
e avaliar o portfólio de serviços 
são demandas indiscutíveis e 
constantes. 

O reposicionamento de 
marca pode ser uma oportuni-
dade para mostrar o real valor 
das organizações a clientes 
e prospects, apresentar seu 
diferencial e reforçar que está 
em linha com as tendências, 
inovando e comprometida com 
as evoluções. E mais: mostrar 
que está credenciada na arte 
de se reinventar e de ajudar os 
seus clientes a fazer o mesmo.

(*) - É Vice-Presidente de Marketing, 
Inovação e Capital Humano da 

Resource.

Fabiana Batistela (*) 

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 
Romério Damascena. Revisão: Caroline Costa. 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
Sabesp prorroga prazo de inscrições de concurso 
público de estágio para dia 10
@As inscrições para o concurso público na Sabesp para o  pre-

enchimento de 947 vagas de estágio para estudantes do ensino 
médio  regular, técnico e superior foram prorrogadas para o dia 10 
de junho, às 14 horas. As oportunidades são para a Região Metropo-
litana de São Paulo,  interior e litoral. Para pessoas com defi ciência 
estão reservadas 10% das  vagas por modalidade de curso e região de 
classifi cação. Os interessados  devem realizar a inscrição via internet 
pelo site www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas, insti-
tuição responsável pelo concurso público. O edital completo e outras 
informações também podem ser obtidos no  endereço eletrônico.

Entre as melhores empresas para mulheres 
trabalharem no Brasil
@Pelo segundo ano consecutivo, a Accenture é considerada uma 

das melhores empresas para as mulheres trabalharem no país, 
de acordo com o ranking do Great Place to Work (GPTW) Mulher. A 
proposta da avaliação é dar destaque ao trabalho de grandes e médias 
empresas brasileiras que promovem a equidade de gênero no ambiente 
corporativo. Entre as mais de 400 companhias mais bem avaliadas pela 
pesquisa, a Accenture foi premiada durante cerimônia de divulgação 
dos resultados, neste dia 5 de junho, com a 12ª colocação no ranking 
das empresas de grande porte. Entre outros fatores, o levantamento 
do GPTW pontua questões que integram o ambiente de trabalho, como 
promoções, participação na tomada de decisões e rotatividade voluntária. 
Mais do que medir os índices de igualdade de gênero, boas práticas e 
números de lideranças femininas, as empresas também são avaliadas 
pelo desenvolvimento das discussões sobre esse tema. Neste ano, 55 em-
presas se inscreveram no ranking GPTW Mulher (www.accenture.com).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Luiz Alexandre Castanha (*)

Levando essa divisão para o campo da Inteligência 
Artifi cial, temos essas duas últimas etapas se 

sobrepondo quase que ininterruptamente – entre 
a descoberta de um novo mecanismo e outro se 
tornando obsoleto – e, assim, também podemos usá-
-la, porém, em três períodos, como parâmetro para 
explicar a evolução dos robôs.

Se na primeira geração, em meados dos anos 60, as 
máquinas apenas reproduziam movimentos simples, 
assim como crianças com limitações inerentes à idade. 
Na segunda, os robôs foram construídos e programa-
dos para fazer praticamente tudo que conhecemos 
hoje. Nesta fase evoluímos muito, imagine que ela 
nos trouxe até aqui com vários sistemas complexos e 
muita tecnologia, desde celulares até naves espaciais 
foram criadas com essa lógica, onde programávamos 
e as máquinas executavam.

Assim como uma pessoa adulta, aterceira geração é 
caracterizada pela capacidade de o robô tomar decisões 
autônomas. São máquinas mais robustas, para as quais 
um operador não precisa dar todas as pistas. Robôs 
“com faro”, usando sensores, algoritmos e qualquer 
outro elemento de controle disponível para buscar, 
testar e emitir respostas consideradas inteligentes.

Stephen Hawking dizia que a terceira geração dos 
robôs representava um salto tão grande na robótica 
que era como se, agora, o “gênio estivesse fora da 
lâmpada”. O físico defendia que a IA poderia subs-
tituir os humanos completamente, e que essa nova 
relação poderia se estabelecer como uma ajuda ou 
como uma disputa.

Terceira geração de robôs e o despertar para novas funções

Fato é que é fascinante demais ver a evolução para a 
qual estamos caminhando. Quem diria que estaríamos 
assistindo a cirurgias robóticas e por telementoria, 
uma conquista alcançada recentemente, em fevereiro 
de 2019? Não só a comunidade médico-científi ca, 
como entidades e empresas no setor de tecnologia, 
estão dando passos largos no uso da IA a nosso favor.

Cada vez mais, a Inteligência Artifi cial aplicada à 
Saúde, aliás, indica que teremos ações preventivas 
muito mais embasadas e aprofundadas para resolver 
questões até agora insolúveis, especialmente no 
campo do bem-estar humano. 

Parte daí a noção de que a nova geração de 
tecnologia pode nos ajudar a resolver a lidar com 
problemas coletivos tão complexos, como a fome 
no mundo ou doenças sérias e incuráveis, e de cada 
indivíduo, ao tornar capaz a fabricação de wearables 
que meçam a pressão sanguínea, emitam mensagens 
e alarmes na rotina, enfi m, facilitem a vida do sujeito, 
por exemplo.

Embora se tenha a ideia de que o avanço robótico 
é algo assustadoramente incontrolável, penso que 
é fundamental acompanharmos essas mudançasde 
perto, para entender seus possíveis impactos dentro 
de um mundo globalizado, em que as decisões tomadas 
por grandes empresas do setor e por governos geram 
transformações diretas no nosso dia a dia. 

De qualquer forma, você pode estar ainda se per-
guntando: essa nova leva de robôs, como Hawking 
acreditava, não pode, de fato, provocar uma desleal 
luta entre homens e máquinas em alguns setores, 
especialmente relacionados ao papel do ser humano 
no trabalho?

A vida humana se defi ne, inclusive para efeito de estudo da Saúde e da Ciência, em quatro momentos: infância, adolescência, fase 
adulta e velhice

Pensar assim, considerando a capacidade de pro-
cessamento dos robôs inteligentes, é de fato algo de-
sanimador. Uma segunda estratégia se faz necessária: 
é preciso aliar a capacidade atual das máquinas, cada 
vez mais “afi adas” na leitura de dados, informações 
em redes sociais, imagens, resultados de exames, com 
sua facilidade de cruzar toda a informação e tomar 
esse rico material para se ter a decisão (humana) 
mais acertada.

Isso vale tanto para informações mais ou menos 
triviais, como a previsão do tempo que interferirá 
nos seus planos de viagem, a formulação de lista de 
compras que manterá a dispensa em diaou quanti-
dade de nutrientes que você precisa ingerir em uma 
refeição para ser mais saudável quanto para grandes 
decisões de mercado e de governos. Ou seja, bater o 
martelo em algumas situações fi cará cada vez mais 
fácil com a parceria “robô-humano”.

Cabe ainda lembrar que, quando surge um novo 
panorama, surgem novas demandas. Neste sentido, 
se abre um mercado de profi ssionais de capacitação 
de robôs que, literalmente, casam o conhecimento 
humano com aquilo que as máquinas mostram de mais 
relevante. Instituições de vários países, especialistas 
em robótica já estão de olho nessas novas funções. 
Você já pensou nessa possibilidade de ser um professor 
de robôs? Essa será uma profi ssão muito interessante, 
não é mesmo? Então, que tal começar agora mesmo.

(*) É diretor geral da Telefônica Educação Digital – 
Brasil e especialista em Gestão de Conhecimento 

e Tecnologias Educacionais. Mais informações em 
https://alexandrecastanha.wordpress.com.

Sancionada pelo presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Políti-
cas Públicas sobre Drogas e 
as condições de atenção aos 
usuários ou dependentes e 
para tratar do fi nanciamento 
das políticas sobre drogas.

O tratamento do depen-
dente de drogas deverá ser 
ordenado em uma rede de 
atenção à saúde, com prio-
ridade para as modalidades 
de tratamento ambulatorial, 
incluindo “formas de inter-
nação em unidades de saúde 
e hospitais gerais articuladas 
com os serviços de assistência 
social e em etapas”, e deverá 
ser autorizada por médico de-
vidamente registrado no CRM 
do estado onde se localize o 
estabelecimento no qual se 
dará a internação”.

Serão consideradas dois ti-
pos de internação: voluntária 
e involuntária. Na internação 
involuntária, o texto diz que 
ela deve ser realizada após a 
formalização da decisão por 
“médico responsável e indica-

Com nova lei, Prefeitura estuda internação involuntária de dependentes de drogas.

Alpinistas nepaleses recu-
peraram quatro corpos e reco-
lheram cerca de 11 toneladas 
de lixo acumulado durante 
décadas no Monte Everest 
e em um acesso abaixo do 
acampamento-base. A ação 
faz parte de uma iniciativa 
para limpar a montanha mais 
alta do mundo, disse o governo 
nessa quarta-feira.

Alpinistas que voltavam da 
montanha, de 8.850 metros, 
disseram que as encostas 
estão repletas de excremento 
humano, cilindros de oxigênio 
usados, barracas rasgadas, 
cordas, escadas quebradas, 
latas e plásticos deixados pe-
los alpinistas, um constrangi-
mento para um país que obtém 
renda valiosa das expedições 
ao Everest.

O lixo, assim como os corpos 
de cerca de 300 pessoas que 
morreram ao longo dos anos 
nas encostas do Everest, fi ca 
soterrado debaixo da neve 
durante o inverno, mas se 
torna visível no verão, quando 

O Everest foi desbravado pelo neozelandês sir Edmund Hillary 

e pelo sherpa Tenzing Norgay em 1953.

Papa Francisco 
receberá Putin no 
Vaticano 

O papa Francisco se reunirá 
com o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, no próximo dia 
4 de julho, anunciou o Vaticano 
ontem (6). “Posso confi rmar 
que o Santo padre receberá em 
audiência no Vaticano o presi-
dente da Federação da Rússia, 
Vladimir Putin, em 4 de julho”, 
afirmou Alessandro Gisotti, 
porta-voz interino da Santa Sé. 
Este será o terceiro encontro 
entre o Pontífi ce e o líder russo.

A primeira vez que os dois se 
reuniram no Vaticano foi em 25 de 
novembro de 2013 e a segunda em 
10 de junho de 2015, quando Jorge 
Bergoglio pediu a Putin ajuda para 
obter a paz na Ucrânia. A audiên-
cia acontecerá precisamente às 
vésperas da cúpula que Francisco 
realizará no Vaticano, entre os dias 
5 e 6 de julho, com arcebispos, 
membros do Sínodo e da Igreja 
Greco-Católica Ucraniana, na 
“delicada e complexa situação em 
que se encontra a Ucrânia”.

A Santa Sé e a Rússia estabe-
leceram relações diplomáticas 
em 2009, após retomar o diálogo 
em 1990. Em 2011, o então pre-
sidente russo Dmitri Medvedev 
foi recebido pelo papa Bento XVI 
(ANSA).
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Publicada lei que trata de internação 
involuntária de usuário de droga

A Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, que prevê, entre outras medidas, a internação involuntária de 
dependente de drogas, foi publicada no DOU de ontem (6)

da depois da avaliação sobre 
o tipo de droga utilizada, o 
padrão de uso e na hipótese 
comprovada da impossibili-
dade de utilização de outras 
alternativas terapêuticas 
previstas na rede de atenção 
à saúde”.

A internação involuntária 

deverá ocorrer no prazo de 
tempo necessário à desintoxi-
cação do paciente, “no prazo 
máximo de 90 dias, tendo seu 
término determinado pelo 
médico responsável; e que 
a família ou o representan-
te legal poderá, a qualquer 
tempo, requerer ao médico a 

interrupção do tratamento”. 
Todas as internações e altas 
deverão ser informadas, em, 
no máximo, de 72 horas, ao 
Ministério Público, à Defenso-
ria Pública e a outros órgãos 
de fi scalização, por meio de 
sistema informatizado único” 
(ABr).

Nepal recupera 4 corpos e retira 
11 toneladas de lixo no Everest

a neve derrete.
Uma equipe de limpeza de 20 

sherpas (guias ou carregadores 
que ajudam os alpinistas) reco-
lheu cinco toneladas de lixo em 
abril e maio, em vários campos 
situados acima do acampamen-
to-base, e mais seis toneladas 
de áreas abaixo, disse Dandu 
Raj Ghimire, diretor-geral do 
Departamento de Turismo.

“Infelizmente, não foi possí-
vel trazer para baixo uma parte 
do lixo coletado em sacolas no 
Colo Sul por causa do clima 
ruim”, disse Ghimire. O Eve-
rest foi desbravado pelo neo-
zelandês sir Edmund Hillary 
e pelo sherpa Tenzing Norgay 
em 1953 e, desde então, cerca 
de 5 mil pessoas chegaram ao 
seu pico (Reuters /ABr).
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D - Assessoria para Casamentos 
O Dia dos Namorados é uma data especial. É o momento perfeito de reafi rmar 
o amor. Para celebrar esse sentimento, o Mais Shopping (Rua Amador Bueno, 
229, Santo Amaro) oferece assessoria gratuita para quem quer pensar adiante 
no relacionamento e se preparar para dizer o “Sim” defi nitivo. A Organize 
Casamento, plataforma virtual que auxilia no planejamento das cerimônias, 
que promove um plantão inédito e presencial com assessoras para tirar dúvidas 
sobre como projetar uma festa sem dor de cabeça. A equipe estará presente 
até o próximo dia 12, das 10h às 22h. O regulamento completo da promoção 
pode ser encontrado no site (www.maisshopping.com.br).

E - Corrida e Caminhada 
O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer realiza no dia 29 de setem-
bro, a 58ª edição da Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. O 
evento ocorre a partir das 7h, no Campo de Marte, e terá os percursos 
de corrida de 5km e 10 km e caminhada de 3km para mulheres e ho-
mens. A corrida é uma forma de engajamento na luta contra a doença 
mostrando a prevenção e detecção precoce como fator de superação. 
Os participantes procuram bater recordes pessoais, mas são as histórias 
de vida de cada um que fazem a diferença nesse dia. As inscrições já 
podem ser feitas no site (www.corridaibcc.com.br).

F - Setor Infantojuvenil
O setor varejista de moda infantojuvenil também precisa se adaptar às 
mudanças do mercado. Na prática, é preciso lidar com as inúmeras variações 
que afetam a tomada de decisões. Para ajudar a encarar as transforma-
ções, um profi ssional de Business Intelligence é o mais indicado para dar 
aquela “guinada” no seu negócio. Os desafi os do varejo, principalmente 
ligados à gestão, terão destaque no no Ciclo de Palestras Trend Forum 
da FIT 0/16, Feira Internacional do Setor Infantojuvenil, o maior evento 
deste setor na América Latina, que acontece entre os próximos dias 13 
e 16, no Expo Center Norte. Outras informações: (www.fi t016.com.br). 

G - Venda de Combustíveis
Em 2018, o mercado brasileiro de combustíveis registrou o segundo ano 

A - Poluição e Saúde 
Morar em grandes metrópoles tem um ponto negativo que afeta dire-
tamente a saúde de quem vive nesses locais: a poluição. Uma condição 
que prejudica o sistema respiratório diariamente, devido à quantidade de 
fumaça e poluentes. Com o objetivo de discutir como podemos reduzir 
esses efeitos em nosso corpo, a rede Drogaria São Paulo promove um 
encontro nesta segunda-feira (10), às 16h, no Teatro Eva Herz, com o 
tema “Poluição e saúde respiratória”. O evento é gratuito e será mediado 
pelo médico Dr. Drauzio Varella, com a participação da pneumologista 
e professora da FMUSP, Elnara Negri.

B - Gestão Socioambiental
Entre os próximos dias 26 e 28, no Hotel Blue Tree Premium Morumbi, 
acontece o Congresso Ambiental, que reunirá profi ssionais dos setores 
ambiental, social e jurídico de empresas de infraestrutura, indústrias 
e do governo, em um encontro que abordará todas as facetas do setor 
socioambiental. Contará com sessões simultâneas, técnicas e executivas, 
e proporcionará uma troca de conhecimento e fomento de negócios. As 
sessões abordarão temas como: tendências da legislação, licenciamento 
ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, uso da água, zoneamento 
territorial, serviços ecossistêmicos, componentes sociais e históricos 
e inovação e tecnologias ambientais. Outras informações e inscrições: 
(www.congressoambiental.com.br).

C - Auditores Fiscais
Entre os próximos dias 16 a 19, na Sala São Paulo, acontece o 4º Con-
gresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, com a participação das 
maiores entidades dos fi scos do Brasil e de Portugal (Febrafi te, APIT – de 
Portugal –, Unafi sco Nacional e Sindifi sco Nacional). Terá como tema 
central: “Novo paradigma na relação fi sco-contribuinte”, questão que 
tem sido discutida com mais força desde que o Programa de Estímulo à 
Conformidade Tributária - “Nos Conformes” - foi lançado pelo estado de 
São Paulo em 2018. Entre os palestrantes, o economista Bernard Appy, 
mentor da proposta de Reforma Tributária que tramita na Câmara. Mais 
informaçoes e inscrições no site:  (www.congressolusobrasileiro.org.br). 

seguido de crescimento, com 125 bilhões de litros vendidos, numa curva 
ascendente que deve continuar. É nesse cenário positivo que acontece a 
14ª edição da ExpoPostos & Conveniência – Feira e Fórum Internacional 
de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência & Food 
Service, entre os dias 13 e 15 de agosto no São Paulo Expo. Refl etindo 
o ânimo do setor, a feira reúne os principais representantes de distribui-
ção e revenda de combustíveis, equipamentos e lojas de conveniência 
para apresentar novidades, produtos, serviços, tecnologias e soluções 
voltados ao mercado. Mais informações: (http://expopostos.com.br/).

H - Certifi cação da Anac
A Icon Aviation, companhia de aviação executiva do Grupo CB, acaba de 
receber o Certifi cado de Organização de Manutenção, da Anac – Agên-
cia Nacional de Aviação Civil. Essa certifi cação permite a ampliação na 
prestação de serviços de manutenção por parte da Icon a aeronaves 
próprias e de terceiros, incluindo os modelos Beechcraft King Air mo-
delos B200 e B200GT, e o Cessna Citation Excel. A empresa possui a 
frota mais moderna e diversifi cada da América Latina, composta por 19 
aeronaves de asa fi xa e seis de asa rotativa, e conta com 12 hangares nos 
principais polos de aviação executiva do Brasil: São Paulo, Sorocaba, 
Brasília e Rio de Janeiro. Mais informações: (www.iconaviation.com.br).

I - Negócios do Mundo
De 21 a 28 de julho, empreendedores brasileiros e estudantes terão a opor-
tunidade de fazer uma imersão sobre empreendedorismo e inovação em 
um programa internacional de uma semana, com palestras de professores 
e especialistas em negócios do mundo todo, dentro do campus da Lasell 
College em Boston. O curso é voltado para alunos de graduação e pós 
nas áreas de administração, negócios e marketing, além de empresários e 
gestores de empresas e comunidade em geral. O único pré-requisito é ter 
domínio da língua inglesa. Além de frequentar as aulas, os interessados 
farão visitas a Harvard, ao MIT, e a empresas da região. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas no link (www.uninterusa.com). 

J - Relações com Investidores 
O “RI estratégico nas mudanças empresariais” será tema do segundo 
painel no 21º Encontro Internacional de Relações com Investidores 
e Mercado de Capitais, evento promovido anualmente pelo Instituto 
Brasileiro de Relações com Investidores e pela Associação Brasileira 
das Companhias Abertas, nos próximos dias 26 e 27, no WTC Events 
Center. Mudanças geradas por fusões e aquisições, investimentos e re-
posicionamentos empresariais impactam atividades dos profi ssionais de 
RI e contribuem para uma atuação ainda mais estratégica, alimentando 
a Alta Administração com as expectativas do mercado. Informações e 
inscrições: (http://encontroderi.com.br/).

D - Assessoria para Casamentos 
O Dia dos Namorados é uma data especial. É o momento perfeito de reafi rmar 

A - Poluição e Saúde 
Morar em grandes metrópoles tem um ponto negativo que afeta dire-

Comecei a trabalhar com 

16 anos, numa época 

em que não existia 

tanta oportunidade de 

trabalho

Ou se trabalhava em 
empresas familiares, ou 
dava a sorte de encontrar 

algum emprego para menores de 
idade. Basicamente, eu montava 
caixas no arquivo municipal da 
minha cidade e trocava os papéis 
das caixas velhas para as novas. 
Desde então, entre freelancer e 
registros, troquei de emprego 10 
vezes em 11 anos. 

Para algumas pessoas, o sinô-
nimo de felicidade é estar segu-
ro, para outras é estar realizado 
com sua atividade profi ssional. 
No meu caso, estar seguro nunca 
foi sufi ciente, eu sempre preci-
sei de mais. Quando comecei a 
estudar Publicidade e Propa-
ganda tinha um emprego bem 
legal de editor de vídeo em uma 
pequena emissora de televisão 
em Curitiba, mas não era o sufi -
ciente para minhas pretensões: 
eu queria exercer o que estava 
estudando na faculdade. Então, 
pela primeira vez, saí da minha 
zona de conforto.

Com o respaldo fi nanceiro 
da minha família, troquei um 
emprego consolidado para 
ganhar menos como estagiário. 
Conclusão: a primeira melhor 
decisão da minha vida profi s-
sional. Do segmento de áudio 
e vídeo, me arrisquei uma área 
que nunca sequer havia ouvido 
falar: mídia digital. Da calmaria 
de uma pequena produtora de 
cinco pessoas, me joguei em uma 
grande agência de publicidade, 
com mais de 150 funcionários.  

Quando você muda, é ne-
cessário recomeçar. É como se 
eu tivesse vivido em um lago 
e fosse jogado em um grande 
oceano, aprendendo a nadar 
do começo, em meio a muitas 
pessoas experientes, de forma 
que cada braçada e cada respira-
ção eram importantes. Busquei 
todo o aprendizado possível 
nesta empresa e depois de três 
anos decidi fechar esse ciclo 
buscando novas experiências. A 
decisão foi tomada em cima da 
necessidade de aprender mais 
e conhecer outros modelos de 
negócio.  E eu tive a oportunida-
de de realmente vivenciar isso.

Outras duas agências de 
publicidade, duas startups e 
um grupo de comunicação no 
Paraná. Cada lugar em que 
trabalhei me trouxe dezenas de 
experiências gratifi cantes, que 
se caso tivesse permanecido na 
minha zona de conforto, talvez 
nunca as tivesse conhecido. Por 
ter esse perfi l inquieto, depen-

dendo da proposta, sempre tive 
difi culdade em dizer não para 
uma nova oportunidade. No 
entanto no meio do percurso fui 
questionado sobre isso. 

Em uma entrevista o entre-
vistador olhou meu CV e afi r-
mou: “Depois que você saiu da 
empresa em que trabalhou por 
três anos, você não construiu 
mais nada na carreira”. Aquilo 
fi cou refl etindo na minha cabeça 
desde então... Será mesmo que 
vivenciar outros cargos, outras 
áreas, outras empresas, outras 
experiências não me ajudaram 
a construir nada? Será que 
manter-se um ano a mais no seu 
emprego signifi ca mais sucesso, 
mais respaldo, mais visibilida-
de, do que sair da sua zona de 
conforto e conhecer o mundo? 

Ouvi depois de uma pessoa 
muito legal e experiente no mer-
cado publicitário, que pessoas 
inquietas são as que mudam o 
mundo, e que a coragem de mu-
dar é um sentimento muito mais 
bonito do que se manter na bolha 
do medo. Mesmo inconsciente-
mente, descobri que esse era e 
sempre havia sido o meu lema 
de vida. O medo de fracassar em 
uma nova aventura é sempre um 
empecilho na hora de tomar uma 
decisão, em contraponto com o 
que temos hoje. Mas atualmente 
temos várias oportunidades de 
conhecer o dia-a-dia de uma 
empresa e como os seus cola-
boradores pensam.  

LinkedIn, Love Mondays, Fa-
cebook e outras ferramentas nos 
ajudam a entender a jornada de 
trabalho, benefícios, deveres e 
até mesmo o que essas empresas 
pensam antes de efetivar uma 
troca de emprego. Ainda não 
mostra tudo que precisamos 
saber, mas é um bom indicativo 
do que esperar. Com 27 anos e 
mais de 10 experiências profi s-
sionais, incluindo as de grande 
proveito e as que não foram tão 
boas assim, acredito que todos 
nós sentimos quando é a hora 
de mudar. 

É certo que existem variáveis, 
como momento da vida, família e 
salário, porém, quando possível, 
as mudanças são benéfi cas e nos 
ajudam a sair do patamar que es-
tamos, trazendo conhecimento 
e crescimento.

Na busca do emprego no qual 
você se sinta realizado, feliz 
com o que faz, e fi nanceira-
mente recompensado, busque 
sempre sair da sua zona de 
conforto. Como diria Heráclito, 
“nada é permanente, exceto a 
mudança”. 

 
(*) - É publicitário e atua como 

professor do curso de Gestão de 
Mídias Sociais do Centro Europeu

(www.centroeuropeu.com.br). 

Thayan Acevedo (*)

O faturamento bruto atin-
giu R$ 3,9 trilhões. Des-
se valor, 82,5% são rela-

tivos à receita bruta da venda de 
produtos e serviços industriais.  
Os números fazem parte da 
Pesquisa Industrial feita pelo 
IBGE e divulgada ontem (6). 
“Em termos de faturamento, 
comparando 2016 com 2017, 
aumentou em 1,8%. Não foi um 
crescimento tão grande, mas 
como em 2015 e 2016 foram 
anos muito ruins, aí a base de 
comparação é muito baixa”, 
revelou a gerente da pesquisa, 
Synthia Santana.

Segundo a pesquisadora, em 
caso de reativação da econo-
mia brasileira a indústria tem 
potencial de apresentar uma 
recuperação mais rápida.  Em 
comparação a 2008, a indústria 
perdeu em torno de 145,8 mil 
empregos em 2017. Grande 
parte desse total ocorreu na 
indústria de transformação, 
com queda de 2,4% do pessoal 
ocupado no período. 

Entre 2015 e 2014 a perda 
fi cou em 652.133 vagas. No pe-
ríodo 2016-2015 foram perdidos 
407.445 postos. 

Na recuperação de vagas 
mostrada na pesquisa de 2017, 

Em caso de reativação da economia, a indústria tem potencial de apresentar

uma recuperação mais rápida.

Caiu a infl ação para 
famílias com renda 
mais baixa 

O Índice de Preços ao Consu-
midor – Classe 1 (IPC-C1), que 
registra a variação da cesta de 
compras de famílias com renda 
até 2,5 salários mínimos, teve 
infl ação de 0,26% em maio, se-
gundo a FGV, com taxa  inferior 
à observada em abril (0,73%). O 
IPC-C1 acumula taxas de infl a-
ção de 2,79% no ano e de 5,5% 
em 12 meses, de acordo com a 
FGV. As taxas fi caram acima das 
observadas no Índice de Preços 
ao Consumidor,  que mede a 
infl ação para todas as faixas de 
renda, e que fi cou em 0,22% em 
maio e em 4,99% em 12 meses.

De abril para maio, sete 
das oito classes de despesa 
componentes do índice regis-
traram queda em suas taxas 
de variação: alimentação (de 
0,76% em abril para 0,26% em 
maio), transportes (de 1,67% 
para 0,28%), saúde e cuida-
dos pessoais (de 1,08% para 
0,75%), vestuário (de 0,71% 
para 0,13%), educação, leitura 
e recreação (de 0,35% para 
0,03%), despesas diversas (de 
0,24% para 0,08%) e comuni-
cação (de 0,02% para 0,12%). 
Por outro lado, o grupo habi-
tação foi o único a apresentar 
aumento da taxa de infl ação na 
passagem de abril (0,31%) para 
maio (0,79%) (ABr).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ame-
açou impor tarifas sobre “pelo 
menos” mais US$ 300 bilhões 
em produtos chineses, mas 
disse acreditar que tanto a 
China quanto o México que-
rem fazer acordos nas disputas 
comerciais. As tensões entre 
as duas maiores economias do 
mundo aumentaram acentua-
damente desde que as conver-
sas que visavam a acabar com 
uma guerra comercial acirrada 
fracassaram no início de maio.

Embora Trump tenha dito 
ontem (6) que as conversas 
com a China prosseguem, não 
houve encontros bilaterais 
desde 10 de maio, dia em 
que ele aumentou em 25% as 
tarifas sobre US$ 200 bilhões 
em produtos chineses, levan-
do Pequim a retaliar. “Nossas 
conversas com a China, muitas 
coisas interessantes estão 
acontecendo. Veremos o que 
ocorre... eu poderia aumentar 
ao menos outros US$ 300 bi-
lhões, e o farei na hora certa”, 
disse Trump a repórteres, 
sem especifi car quais bens 
poderiam se afetados.

“Mas acho que a China quer 
fazer um acordo e acho que 

Aumentaram as tensões entre as duas maiores

economias do mundo.
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Pesquisa indica leve recuperação no 
setor industrial entre 2016 e 2017

A produção industrial brasileira alcançou em 2017 o valor bruto de R$ 2,7 trilhões

a indústria extrativa foi a que 
teve melhor resultado. Synthia 
informou que duas atividades 
puxaram os números da in-
dústria extrativa. Em toda a 
indústria a que mais emprega é 
a alimentícia, que é também a de 
maior valor de transformação 
industrial. O salário médio nas 
indústrias extrativas fi cou na 
faixa de 4,7 salários mínimos, 

enquanto na de transformação 
bateu em 3,2 salários. 

A pesquisadora destacou o 
incremento da indústria de 
papel e celulose no Centro-
-Oeste. No Nordeste também 
houve crescimento da indús-
tria de papel e celulose, em 
especial no Maranhão e, em 
Pernambuco, derivados de pe-
tróleo e fabricação de veículos 

automotores. Na Região Sul, 
Santa Catarina teve destaque 
com a indústria têxtil. O Su-
deste, apesar de ter perdido 
a representatividade ao longo 
dos últimos dez anos, foi res-
ponsável por 58,0% do valor 
de transformação industrial 
em 2017, mantendo-se na lide-
rança do ranking da produção 
industrial brasileira (ABr).

Trump ameaça China com tarifas 
sobre mais US$ 300 bilhões

o México quer muito fazer um 
acordo”, disse Trump antes de 
subir a bordo do Força Aérea 
1, no aeroporto irlandês de 
Shannon, para acompanhar 
as comemorações do Dia D na 
França. Em Pequim, o Ministé-
rio do Comércio chinês adotou 
um tom desafi ador. “Se os Es-
tados Unidos decidirem escalar 
as tensões propositalmente, 
lutaremos até o fi m”, disse o 
porta-voz do ministério, Gao 
Feng, em boletim à imprensa.

“A China não quer travar 
uma guerra comercial, mas 
tampouco tem medo de uma. 

Se os Estados Unidos de-
cidirem escalar as tensões 
propositalmente, adotaremos 
as contramedidas necessárias 
e salvaguardaremos resoluta-
mente os interesses da China 
e de seu povo”. O Ministério 
do Comércio também divul-
gou relatório sobre como os 
EUA se benefi ciaram de anos 
de cooperação econômica e 
comercial com a China, afi r-
mando que as alegações norte-
-americanas de que Pequim 
se aproveitou do comércio 
bilateral são infundadas (Reu-
ters/ABr).
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Política, crise e a 
indagação: como 

cortar custos e inovar? 
Há empresas que já têm 

a casa arrumada e por 

isso estão focadas em 

inovar

A instabilidade política e 
macroeconômica que 
atingiu o Brasil nos 

últimos anos com juros, crise 
fi scal, infl ação, desemprego 
e turbulências no comércio 
exterior volta a afetar o mer-
cado que estava eufórico com 
a eleição do novo presidente. 
Depois deste primeiro tri-
mestre, vemos um mercado 
apurando resultados com uma 
esperança cautelosa.

A crise permanece, prin-
cipalmente por causa das 
promessas econômicas de 
campanha que ainda não foram 
cumpridas, como a reforma da 
Previdência. Há também os 
problemas com a articulação 
política nacional e interna-
cional, como percebe-se no 
episódio do escritório comer-
cial aberto em Jerusalém, que 
criou um clima nada favorável 
com os países que seguem 
preceitos muçulmanos. Isso 
porque estes são os principais 
mercados compradores das 
carnes exportadas pelo Brasil 
dentro do processo de abate 
Halal, que movimenta trilhões 
no mundo.

Grandes empresas, como a 
BRF, que é o grupo que detém 
as marcas Perdigão e Sadia, já 
comunicou aos funcionários da 
planta de Carambeí, no Para-
ná, que pretende suspender a 
produção por 60 dias a partir 
de junho e que essa medida 
pode durar até cinco meses, 
período que os trabalhado-
res teriam que viver com o 
seguro-desemprego. Se as 
exportações brasileiras para os 
países árabes não voltarem ao 
normal, cerca de 1,5 mil pes-
soas podem perder o emprego 
ainda em 2019.

O que antes era considerado 
por especialistas de mercado 
como falta de previsibilidade 
da crise, agora é tratado com 
projetos urgentes para reduzir 
custos e aumentar receitas. 
Como consequência deste 
cenário, percebemos que cada 
vez mais a parcela de empresas 
que historicamente apostavam 
alto em inovação para mante-
rem a liderança nos seus seg-
mentos, agora também passam 
a olhar com mais carinho para 
os projetos que conseguem 

diagnosticar a redução de 
custos rapidamente. 

Partindo deste ponto sobre 
inovar e sobreviver, vemos 
quatro situações ocorrendo 
no mercado: há empresas que 
já têm a casa arrumada e por 
isso estão focadas em inovar, 
há outras querendo inovar, 
mas não estão com a operação 
preparada, assim como exis-
tem companhias que querem 
se organizar para inovar e 
ao mesmo tempo pretendem 
iniciar algum projeto de ino-
vação para não perder tempo 
e, por fi m, temos as empresas 
que estão desesperadamente 
tentando se estabelecer para 
não fecharem.

Para todos esses cenários, 
ainda há uma luz no fi m do 
túnel. Entre inovar e reduzir 
custos, é possível fazer os dois. 
Mas para isso, é preciso buscar 
o apoio consultivo de empre-
sas que executam projetos 
com resultados mais exatos, 
rápidos e baratos. Isso sem es-
quecer que este trabalho deve 
atender às necessidades de 
mapeamento sobre onde estão 
as maiores oportunidades para 
a implementação de técnicas 
e de soluções inovadoras que 
reduzem custos e aumentam 
receitas.

Esse caminho é uma saída 
ideal para o momento atual, 
pois diante desta situação, 
que deve perdurar ainda no 
segundo semestre, temos uma 
única certeza: as empresas que 
não se adaptarem e não toma-
rem nenhuma ação inovadora 
correm o risco de não sobre-
viverem quando a retomada 
acontecer. E, para se preparar 
dessa maneira dentro de casa, 
o processo é lento e caro.

O fato é que enquanto não 
houver uma estabilidade po-
lítica e, consequentemente 
econômica, muitas empresas 
deixarão de experimentar 
novos projetos, tornando o 
momento ainda mais tenso 
em busca de assertividade 
para conter riscos e reduzir 
custos. Por isso, é importante 
ressaltar: o olhar sobre o que 
deve ser feito precisa se voltar 
ao problema de hoje, mas quem 
não espiar o futuro próximo 
pode morrer no amanhã.

(*) - É sócio-gestor da Geravalor, 
consultoria especializada em 

Inovação, Estratégias e Business 
Assessment para negócios de

todos os tamanhos e segmentos,
incluindo Comércio Exterior

(www.geravalor.net.br).

Alexandre Gera (*)

Deputadas brasileiras viajaram 
para o Uruguai, o país mais enve-
lhecido da América Latina, para 
conhecer iniciativas e políticas 
públicas de atenção às pessoas 
idosas. Lídice da Mata (PSB) 
está em Montevidéu, acompa-
nhada das deputadas Leandre 
(PV) e Tereza Nelma (PSDB). 
As parlamentares cumprem 
uma agenda de compromissos 
e reuniões com autoridades e 
instituições especializadas em 
cuidados de idosos.

“A iniciativa da viagem se 
deu pela necessidade que tí-
nhamos de conhecer e poder 
aprofundar a nossa política de 
cuidados com o idoso. Temos 
informações de que, no Uru-
guai, há uma política sendo 
desenvolvida com este objetivo. 
Como nós pretendemos fazer 
um seminário internacional 
ainda este ano, para debater a 
questão, viemos até o Uruguai 
para conhecer a sua experiên-
cia”, afi rmou Lídice.

Para a deputada Leandre, o 
modelo que o Uruguai adota 
nos cuidados com a população 
mais velha, pode servir de ins-
piração para o Brasil. “O que 
nos chamou atenção é que é 

O modelo que o Uruguai adota nos cuidados com a população 

mais velha, pode servir de inspiração para o Brasil.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Roberto Rocha (relator) na sessão 

deliberativa ontem (6).

O marco regulatório está 
contido no projeto 
apresentado por Tasso 

Jereissati (PSDB-CE) para 
substituir a MP que perdeu a 
validade antes de ser votada. 
A proposta abre caminho para 
a exploração privada dos ser-
viços de saneamento. Caberá 
à Agência Nacional de Águas 
(ANA) estabelecer normas de 
referência para o setor.

Para os defensores da ideia, 
um avanço que vai permitir 
a melhora do setor e a maior 
cobertura para a população. 
Os críticos do projeto, por sua 
vez, alegam que as empresas 
privadas vão querer operar 
apenas nos grandes centros 
urbanos, onde seria mais rentá-
vel, deixando cidades menores 
e mais afastadas de lado. Além 
disso, poderia decretar o fi m das 
empresas públicas municipais 
e estaduais.

A proposta foi aprovada 
graças a acordos que pos-
sibilitaram a aceitação de 
emendas por parte do relator, 

O Congresso rejeitou um veto 
do ex-presidente Temer ao 
projeto que permitia o retor-
no de microempreendedores 
individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte, 
ao Simples Nacional. Esses 
microempreendedores ha-
viam sido excluídos do regime 
simplifi cado de tributação por 
inadimplência. Para o Poder 
Executivo, o projeto era con-
trário ao interesse público e 
inconstitucional.

“O Simples Nacional é um re-
gime de tributação favorecida, 
e o retorno dos inadimplentes 

ampliaria a renúncia de receita 
sem atender condicionantes 
das legislações orçamentária e 
fi nanceira”, argumentou Temer 
no veto. Também afi rmou que o 
projeto prejudicava  os esforços 
de consolidação fi scal.

Com o veto derrubado, os 
optantes do regime especial 
poderão retornar ao programa 
se aderirem a um plano especí-
fi co de regularização tributária. 
A estimativa é de que 600 mil 
contribuintes receberam aviso 
de exclusão por estarem em 
débito com o Simples Nacional 
(Ag.Senado).

Menores não podem 
entrar em eventos 
com bebida liberada

A Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado aprovou ontem (6) 
uma proposta que proíbe a en-
trada de crianças e adolescentes 
em qualquer evento em que haja 
o livre fornecimento de bebidas 
alcoólicas. O projeto impõe multa 
e permite o fechamento de esta-
belecimentos, em caso de reinci-
dência, que admitam a entrada 
ou a permanência de criança ou 
de adolescente nesses eventos.

Originalmente, o texto mencio-
nava explicitamente a proibição 
de menores de 18 anos em bai-
les funk, mas o relator, senador 
Eduardo Girão (Pode-CE), aca-
tou uma emenda que retirou a 
expressão do texto. De acordo 
com ele, falar exclusivamente de 
baile funk restringia o âmbito da 
proposta. “A expressão, em ver-
dade, diminui a universalidade da 
proposição, retirando-lhe força ao 
fragilizá-la perante a Constituição. 
Falar especifi camente dos bailes 
funk seria discriminatório. Além 
disso, a proibição deve se dar de 
maneira ampla”, explicou.

A proposta foi uma das 33 
resultantes da CPI dos Maus-
-Tratos. Além dessa proibição 
de menores de idade em alguns 
eventos culturais, os projetos tra-
tam de temas como atendimento 
psicológico e educação emocional 
no currículo escolar e punições 
maiores para profissionais (e 
pessoas em geral) que lidem com 
menores de 18 anos e cometam 
abusos. O projeto ainda deve pas-
sar pela Comissão de Educação e 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Senado).

O possível vazamento de 
dados do INSS e práticas abu-
sivas de instituições fi nancei-
ras, na oferta de empréstimos 
consignados, foram debatidos 
ontem (6), na Comissão de 
Transparência do Senado. 
O presidente do colegiado e 
autor do requerimento para 
a audiência pública, senador 
Rodrigo Cunha (PSDB-AL), 
baseou o pedido em notícias 
divulgadas pela imprensa em 
abril, segundo as quais o pre-
sidente do INSS, Renato Ro-
drigues Vieira, teria admitido 
a possibilidade de vazamento 
e uso inapropriado das infor-
mações pela DataPrev. 

O senador citou o Boletim 
Estatístico da Previdência 
Social, que aponta que o INSS 
totalizava mais de 35 milhões 
de empréstimos emitidos até 
dezembro de 2018. Cunha 
pediu explicações sobre essa 
exploração, principalmente 
contra os idosos, e quis saber 
se há vulnerabilidades no siste-
ma do INSS. De acordo com o 
parlamentar, há suspeita de que 
os dados pessoais de todos os 
cadastrados estariam expostos.

O presidente do INSS expli-
cou que o órgão é responsável 

Presidente do INSS, Renato Vieira, e o presidente da Comissão,  

senador Rodrigo Cunha.

Putin diz que não 
fornece mais armas 
para Venezuela

O presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, afi rmou ontem (6) 
que não fornece mais armas 
para a Venezuela. Em encontro 
com agências internacionais em 
São Petersburgo, o mandatário 
afi rmou que vendia armamentos 
ao país latino, mas que agora a 
parceria se resume à manutenção 
dos equipamentos.

“Isso é uma coisa que devemos 
fazer, é estipulado por contra-
to, mas não temos um posto 
avançado militar na Venezuela”, 
disse, acrescentando que a Rús-
sia não está deslocando forças 
para apoiar o regime de Nicolás 
Maduro. “Até os aliados dos Es-
tados Unidos, pelo que sei, não 
apoiam uma intervenção militar 
na Venezuela, e isso é bom”, 
declarou Putin.

Mais tarde, no Fórum Econô-
mico de São Petersburgo, o pre-
sidente russo afi rmou que Juan 
Guaidó, autoproclamado chefe 
de Estado interino da Venezuela, 
é uma “pessoa simpática”, mas 
que apenas “loucos” o apoiam. 
“Se aceitarmos como normal tal 
modo de subir ao poder, haverá 
caos em todo o mundo. Vamos 
eleger desta maneira um presi-
dente nos EUA ou em qualquer 
outro país, o premier no Reino 
Unido, o presidente na França? 
O que acontecerá? Gostaria de 
perguntar a quem apoia tudo 
isso: vocês ficaram loucos?”, 
questionou (ANSA).
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Marco do Saneamento é aprovado 
no Senado e vai à Câmara

O Plenário do  Senado aprovou na manhã de ontem (6) um novo conjunto de regras para o saneamento 
básico no Brasil

Roberto Rocha (PSDB-MA). 
Ele procurou atender, na me-
dida do possível, a todos, de 
modo a assegurar o objetivo 
maior da proposição: ampliar 
a competição no setor e atrair 
investimentos, “estabelecendo 
uma transição suave, capaz de 
preservar a higidez fi nanceira 

das empresas estaduais”.
O senador Randolfe Rodri-

gues (Rede-AP) disse encarar 
a proposta com um misto de 
esperança e temor. Segundo 
ele, é certo que o atual mo-
delo fracassou, todavia seria 
necessário mais tempo para 
resolver todas as controvérsias 

do projeto. Para os que foram 
a favor do projeto, a iniciativa 
vai garantir recursos que não 
estão ao alcance  do setor pú-
blico. O senador Carlos Viana 
(PSD-MG) deu o exemplo de 
Minas Gerais: dos 853 municí-
pios, apenas 300 têm plano de 
saneamento (Ag.Senado).

Práticas abusivas na oferta de 
consignados a aposentados

pela concessão dos benefícios, 
mas não é o único envolvido 
nesse processo. Segundo Vieira, 
os dados das pessoas são res-
ponsabilidade da DataPrev, que 
garante o sigilo das informações. 
Ele explicou que a liberação gera 
um crédito para o usuário e que 
o detalhamento fi ca registrado 
numa base de dados, sendo 
repassado para as instituições 
fi nanceiras por meio de uma 
linha de transmissão privada. 
Informou que o INSS abriu 
processos administrativos para 
apurar condutas indevidas.

O advogado do Idec, Michel 
Roberto Oliveira de Souza, 
destacou que as empresas fa-
zem um “marketing agressivo” 
e um “assédio constante”, por 
meio de ligações diárias, men-
sagens e cartas, resultando 
num superendividamento da 
população. O senador Rodrigo 
Cunha frisou que o assédio 
aos aposentados chega a ser 
“irresistível e impositivo” 
e ressaltou que as famílias 
brasileiras não sabem mais a 
quem recorrer para garantir 
seus direitos (Ag.Senado).

Brasil se inspira no Uruguai para 
adotar políticas para idosos

uma política instituída por lei, 
então ela tem continuidade. 
É um modelo que eu acredito 
que a gente pode ter como 
referência, talvez não em sua 
totalidade, mas muitas coisas 
dá para aproveitar e adaptar”. 
Ressaltou a relevância da políti-
ca dos cuidadores cadastrados, 
existente no Uruguai. 

No país, os cuidadores de 
idosos recebem formação do 
Estado, em cursos realizados 
nas universidades, e integram 
um cadastro nacional. A bra-

sileira Teresa Cunha, 63 anos, 
é jornalista aposentada e cui-
dadora de idosos. Ela afi rmou 
que a criação de um cadastro 
de profi ssionais vinculados ao 
Estado seria uma iniciativa in-
teressante. “Tendo um cadastro 
fi caria mais fácil de conseguir 
que idosos carentes fossem 
atendidos por profissionais 
capacitados para entender suas 
necessidades”, afi rmou. Lídice 
ressaltou que no Uruguai há 
uma política clara de formação 
de cuidadores (ABr).

Inadimplentes podem 
retornar ao Simples

Projeto do deputado Hercu-
lano Passos (MDB-SP), que es-
timula o escotismo nas escolas 
públicas de ensino fundamental 
e médio, tramira na Câmara.  
Conforme o texto, os sistemas 
de ensino estimularão a prática 
como atividade extracurricular, 
com a participação voluntária 
de alunos, de professores e da 
comunidade, nas áreas aber-
tas e nas quadras de esportes 
escolares.

“O movimento escoteiro 
é uma organização mundial 

de jovens para jovens, com a 
colaboração de adultos, uni-
dos pelo compromisso livre e 
voluntário”, defende Passos. 
“O propósito é contribuir 
para que os jovens assumam 
seu próprio desenvolvimento, 
especialmente de caráter, 
ajudando-os a realizar suas 
potencialidades físicas, in-
telectuais, sociais, afetivas 
e espirituais, como cidadãos 
responsáveis, participantes e 
úteis em suas comunidades” 
(Ag.Câmara).

Projeto incentiva escotismo 
nas escolas públicas
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Imagine pagar o metrô, 

mercado, cinema e 

restaurante com o 

mesmo cartão, sem levar 

nem um segundo sequer 

para fechar cada uma 

dessas transações..

Para mais de 500 
milhões de pessoas 
em todo o mundo, 

isso já é possível, graças à 
nova geração de meios de 
pagamentos por aproximação 
- ou contactless, em inglês. 
Estamos falando de um mer-
cado em constante evolução 
e com amplo potencial. Hoje, 
por exemplo, mais de 40% 
das operações de pagamento 
na Europa já são realizadas 
por meio de tecnologias “sem 
contato” e a tendência é que 
esse número cresça ainda mais 
até o fi m desse ano. 

Na Austrália, outro mercado 
em destaque, aproximada-
mente 90% dos pagamentos 
são feitos com o uso de cartões 
e gadgets habilitados ao pa-
gamento à distância. Mesmo 
com todo esse sucesso mundo 
afora, é bem possível que você 
esteja pensando em quando 
será a nossa vez aqui no Brasil. 
De fato, nosso País ainda está 
longe de apresentar números 
como os dos mercados citados 
acima. A expectativa, porém, 
é que esse cenário mude 
rapidamente nos próximos 
anos, à medida que as ofertas 
amadureçam e conquistem a 
simpatia e atenção dos con-
sumidores.

As projeções da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs) indicam que o volu-
me de transações com cartão 
de crédito e débito no Brasil 
deverá crescer 17% este ano 
e é esperado que as opções 
contactless representem uma 
boa fatia desse crescimento, 
ampliando sua presença no 
total de operações. Hoje, o 
pagamento sem contato é res-
ponsável por menos de 5% de 
todas as transações ao redor 
do País e a expectativa é que 
essa quantidade mais do que 
dobre até 2020.

O mais interessante, porém, 
é notar que já existe uma boa 
base para o uso das tecnologias 
contactless dentro de nosso 
mercado interno. Estima-se, 
por exemplo, que mais de 
cinco milhões de cartões pre-
parados para o pagamento por 
aproximação já estejam em 
circulação no ambiente na-
cional. Além disso, quase 70% 
das máquinas de pagamento 
contam com a tecnologia NFC 
(Near Field Communication), 
necessária para a conclusão das 
transações. Sendo assim, o que 
impede, então, a massifi cação 
desse tipo de serviço no Brasil?

A resposta para essa per-
gunta passa por dois pontos 
distintos. O primeiro é a ne-
cessidade de se conscientizar 
os estabelecimentos comer-
ciais e operadores varejistas 
sobre os benefícios reais da 
adoção dos serviços de pa-
gamento por aproximação, 
bem como os usuários sobre 
as vantagens do uso dessa 

modalidade – praticidade, 
agilidade e segurança, entre 
outros. A segunda parte dessa 
missão de expansão é dis-
seminar o conceito prático, 
com a ampliação da presença 
de dispositivos habilitados, 
fazendo com que essas ini-
ciativas cheguem de fato ao 
dia a dia do brasileiro.

Em relação à conscientiza-
ção, podemos citar o trabalho 
realizado na indústria, com 
a construção de terminais 
cada vez mais inteligentes e 
seguros. O pagamento sem 
contato exige a transmissão 
de dados via radiofrequência, 
defi nido diretamente por pa-
drões de alta segurança, com 
criptografi a e uso de recursos 
inteligentes (incluindo Inte-
ligência Artifi cial) que visam 
evitar ameaças, incluindo 
fraudes e clonagens. 

Outro ponto que merece 
atenção é a praticidade. A 
inovação aberta pelos meios 
de pagamento sem contato 
inclui a possibilidade de criar 
dispositivos vestíveis (werea-
bles) mais funcionais, indo dos 
atuais relógios às roupas inte-
ligentes e adesivos. Ampliar a 
gama de opções é uma grande 
notícia para toda a cadeia de 
negócios, tornando mais rápida 
a experiência nas lojas físicas, 
por exemplo. 

O contacless é um meio de 
pagamento mais rápido e muito 
mais dinâmico. Podemos usar 
essa tecnologia em vários seto-
res. Como exemplo, podemos 
destacar a criação de novos 
projetos ao redor do mundo, 
que têm utilizado o pagamento 
por aproximação para melhorar 
a rotina das pessoas, permitin-
do o acesso mais simples aos 
meios de transporte.

Assim como outros países, 
o Brasil está na rota da evolu-
ção dos meios de pagamento 
e é importante construir um 
ambiente eficiente, em que 
a aceitação desse tipo de 
tecnologia cresça conforme 
a melhoria real da experi-
ência dos consumidores. 
Estamos avançando e, aos 
poucos, novos devices che-
garão ao mercado, agregando 
inteligência, comodidade e 
segurança à nossa vida. São 
essas inovações, afinal, que 
irão tornar o pagamento por 
aproximação tão comum 
quanto passar um cartão e 
digitar uma senha. 

Vivemos o estágio inicial de 
uma jornada que tem tudo 
para aprimorar o modo como 
consumimos e pagamos, assim 
como foi o movimento das 
compras on-line. As empresas 
que souberam se antecipar 
e oferecer aos seus clientes 
a possibilidade de comprar 
pela internet acabaram sendo 
reconhecidas como visionárias 
e conquistaram importante 
liderança em seus segmentos. 
Agora todos têm uma nova 
oportunidade de sair à frente 
e se destacarem por meio da 
oferta de um meio de pagamen-
to efi ciente e moderno. 

E você, já está preparado 
para essa nova era?

(*) - É diretor de Marketing da 
Ingenico para América Latina.

O futuro dos meios de 
pagamento por aproximação

Rodrigo Ladeira (*)

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

PBRV Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Edital de Convocação - PBRV 
Empreendimento Imobiliário S.A., vem convocar todos os 
sócios para a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser 
realizada em 14/06/2019, às 10h, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 14.401, 26º andar, conjunto 2612, Edifício Par-
que da Cidade, Brooklin Paulista, para deliberar sobre o 
seguinte assunto: 1. Apresentação da situação financeira e 
fluxo de caixa da empresa, explanar e aprovar as medidas 
necessárias para o enfrentamento das necessidades de cai-
xa da empresa; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim 
de Andrade Junior - Diretores.

4ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004937-
80.2019.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
NATHALY LOBO SILVA, CPF. 345.075.898-51, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por AMC – Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 
513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de 
R$ 45.631,95 (valor em 01/05/2019), devidamente  atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda 
ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Na inércia da executada, 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 31 de maio de 2019. 

4ª VC - Regional Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000189-
14.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
WILLIANS RODRIGUES DE FREITAS FELIPPE, CPF 332.011.658-40, que nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, 
pague a quantia de R$ 28.428,04 (valor em 31/10/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). 
Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Os fundadores da Edools e EADBOX anun-
ciam a fusão e nascimento da HeroSpark. A 
Edools é uma plataforma de EAD para em-
presas e profi ssionais que desejam distribuir 
cursos online, e a EADBOX é uma plataforma 
de EAD que permite o desenvolvimento de cur-
sos na internet. Estas empresas são referência 
na área de edtech e até então concorrentes. 
Da fusão nasce a HeroSpark, já como líder 
de mercado na América Latina com mais de 
1600 clientes, 6 milhões de alunos e em 21 
Países, oferecendo serviços mais qualifi cados 
e utilizando o talento de seus clientes como 
matéria-prima para construir um business 
online. 

O CEO da companhia será Nilson Filatieri, 
sócio fundador da EADBOX. Já Rafael Carva-
lho, fundador da Edools, será responsável pela 
operação da empresa - COO. “Nosso ponto de 
partida para o desenvolvimento da HeroSpark 
é a disseminação de conhecimento. Unir forças 
das duas principais startups do mercado foi a 
maneira que encontramos para que o elo fosse 

consolidado. Nosso objetivo é dar todo o suporte 
para empreendedores que desejam monetizar 
por meio da sua expertise, independente da 
área de atuação”, afi rma Nilson Filatieri. 

A solução oferecida pela empresa atende 
às mais diversas necessidades com o foco em 
alcançar resultados efetivos para quem hospeda 
seus cursos na plataforma e quem consome 
o conteúdo. “Temos um compromisso com o 
aprendizado e acreditamos que a melhor forma 
de fomentar a faísca empreendedora dentro 
das pessoas é por meio do estudo. A tecnologia 
da plataforma facilita o processo e acelera o 
desenvolvimento dos alunos”, pontua Rafael 
Carvalho, COO da HeroSpark. 

Com sede em Curitiba e com mais de 150 
funcionários, a HeroSpark possui atuação 
internacional e está presente em países como 
Estados Unidos, México, Peru, Espanha, Chile, 
Portugal e Alemanha. “Oferecemos perspectiva 
para os alunos e para seus mentores, ou seja, 
nossa tecnologia impulsiona e desperta o me-
lhor das pessoas”, conclui Nilson.

Startups Edools e EADBOX se 
unem e criam a HeroSpark

Letícia Rodrigues

Parte do time da nova plataforma que nasce como a maior empresa do mercado

EAD da América Latina e conta com mais de 1600 clientes.

Um levantamento fei-
to pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) em todas as capitais 
mostra que seis em cada dez 
consumidores (63%) esperam 
presentear alguém na data, o 
que representa aproximada-
mente 98,7 milhões de pesso-
as — número que se mantém 
estável na comparação com o 
ano passado. 

Os dados também mostram 
que em 2018, 57% adquiriram 
presentes. Para este ano, a 
expectativa é de que sejam inje-
tados cerca de 12,53 bilhões de 
reais na economia. Em média, o 
consumidor planeja desembol-
sar R$ 126,98 com os presentes 
do Dia dos Namorados, ante R$ 
166,87 em 2018 — uma queda de 
27,5%, já descontada a infl ação 
acumulada do período. Impor-
tante notar que 15% ainda não 
decidiram o valor que será gasto. 

Para um terço (34%) dos 
entrevistados, a intenção é 
gastar a mesma quantia do ano 

Seis em cada dez brasileiros 
devem ir às compras

no Dia dos Namorados
Ainda em meio a um quadro de atividade econômica desaquecida, o apetite de gastos do brasileiro 
este ano deve ser mais moderado ao ir às compras no Dia dos Namorados
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passado, enquanto 28% mais. 
Outros 17% esperam diminuir 
o valor gasto, principalmente 
as mulheres (26%).  Quanto 
à forma de pagamento, 59% 
disseram que pretendem pagar 
a compra à vista, especialmente 
em dinheiro (38%) e 39% pre-
ferem parcelar.

De acordo com o levanta-
mento, seis em cada dez (63%) 
consumidores garantem que 
comprarão um único presen-
te, enquanto 27% pretendem 
adquirir dois ou mais itens. “O 
país ainda vive os efeitos de 
um quadro com altos níveis 
de desemprego e orçamento 

Para um terço (34%) dos entrevistados, a intenção é gastar a mesma quantia do ano passado, 

enquanto 28% mais.

apertado. Embora para muitos 
consumidores o momento seja 
de conter os gastos, esta é uma 
data importante, em que o ato 
de presentear acaba sendo 
uma demonstração de afeto”, 
destaca o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior 
(CNDL/SPC Brasil).

Preço do 
milho no 
mercado 
interno

tende a subir 
Os problemas climáticos 

enfrentados pelos agricultores 
de milho nos Estados Unidos 
poderá trazer refl exos no preço 
do cereal no mercado brasileiro. 
Com a expectativa de quebra 
da safra norte-americana, as 
exportações do grão brasileiro 
tendem a subir. Os números 
indicam que mais de 25 milhões 
de toneladas do grão já foram 
comercializados antecipada-
mente.

A perspectiva para o segun-
do semestre em função da 
supersafra brasileira deve ser 
invertida, em função da nova 
demanda, e os preços do milho 
podem chegar a valores mais 
altos. A análise é do gerente 
de Produtos da Conab, Thomé 
Guth, e foi apresentada aos 
criadores de animais partici-
pantes da 5ª Feira de Avicultura 
e Suinocultura Capixaba, em 
Venda Nova do Imigrante/ES. O 
analista ainda alertou aos pro-
dutores que aproveitassem o 
melhor momento para garantir 
o cereal e minimizar o impacto 
nos custos.

Já para o mercado de soja as 
perspectivas são incertas quan-
to às exportações. Isso porque, 
embora a guerra comercial 
entre China e Estados Unidos 
ainda provoque forte demanda 
na produção brasileira, o país 
asiático enfrenta problemas 
com a peste suína africana, que 
registra diminuição no plantel 
e, consequentemente, a deman-
da pelo grão (AI/Conab).

Brown YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 20.523.864/0001-03 - NIRE 35.228.515.172

Ata da Reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, 
conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do 
Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações por 
Unanimidade, os sócios resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa 
em R$ 5.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 12.775.114,00. Encerrramento: 
Nada mais lavrou-se a  ata lida e aprovada. São Paulo, 30/04/2019. YOU Inc Incorporadora e Participações 
S.A. Abrão Muszkat, David Leon Rubinsohn; Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações 
Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo 
Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

East You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 15.376.921/0001-20 - NIRE: 35.226.453.650

Ata da reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º 
andar, conjunto 41, sala 24, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: 
Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. 
Deliberações por Unanimidade:Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, 
o capital social da empresa em R$ 1.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será R$ 3.338.051,00. En-
cerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata, lida e aprovada. São Paulo, 30 de abril de 2019. YP II Real Estate Empre-
endimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorpo-
rações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10 - NIRE 35.227.632.337

Ata da Reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, º 360, 4º 
andar, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Sou-
za. Ordem do Dia: Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. 
Deliberações por Unanimidade, os sócios resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o 
capital social da empresa em R$ 9.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será R$ 12.694.256,00. 
Encerrramento: Nada mais lavrou-se a ata lida e aprovada. São Paulo, 30/04/2019. You Inc Incorporado-
ra e Participações S.A. Abrão Muszkat, David Leon Rubinsohn; YP II Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações 
S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Purple YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 18.632.192/0001-14 - NIRE: 35.227.726.625

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas realizada em 30/04/2019
Data, Hora e Local: 30/04/2019, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, sala 35, Vila 
Nova Conceição, SP/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; 
Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: Redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da 
sociedade. Deliberações por Unanimidade: Reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social em R$ 
9.023.095,00, o capital social após a redução será R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 30/04/2019. 
YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incor-
porações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Rubi YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.668.641/0001-84 - NIRE 35.227.728.946

Ata da Reunião de Sócios realizada em 30 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30/04/2019, às 15:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: Deliberam a re-
dução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações por Unanimidade, os sócios 
quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$5.372.607,00 sendo 
que o capital social final após a redução será R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata lida e aprovada. São 
Paulo, 30/04/2019. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; YP II Real Es-
tate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e 
Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Sampa YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 18.394.240/0001-83 - NIRE: 35.227.632.361

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas realizada em 30/04/2019
Data, Hora e Local: 30/04/2019, às 11:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, sala 33, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do Dia: 
Deliberam a redução do capital social, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações por Una-
nimidade: Reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$10.484.508,00, sen-
do que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou-se a ata, lida e 
aprovada. São Paulo, 30/04/2019. YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter 
Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Vre D2 S.A. Marcelo Re-
zende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza.

Violet YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 18.394.274/0001-78 - NIRE: 35.227.632.329

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 30/04/2019
Data e local: Aos 30/04/2019, às 10h, na sede, nesta Capital do Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, nº 360, conjunto 41, sala 36, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. Quorum: Unanimidade. Con-
vocação: Dispensada. Mesa:Presidente: Abrão Muszkat; Secretária: Angela Terezinha de Souza. Ordem do dia: deliberam 
a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações 
por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir o capital social da empresa em R$1.000.000,00, sendo esta re-
dução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata lida e aprovada foi assinada por 
todos os sócios e presentes. São Paulo, 30/04/2019. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat; David 
Leon Rubinsohn; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Niss Incorporações e 
Participações Ltda. NissimAsslanKalili. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Angela Terezinha de Souza - Secretária.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste noticar 
os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A 
não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará 
na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais 
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: R. C. S. - ME, CNPJ: 
**.*93.202/0001-**, Contrato: 4500021006; Empresa: D. C. N. DE L., CNPJ: **.*70.101/0001-**, 
Contrato: 4500021088; Empresa: L. T. C., R. E E. LTDA, CNPJ: **.*60.653/0001-**, Contrato: 
4500027504; Empresa: M. Z. DA S. D., CNPJ: ***.376.793-**, Contrato: 612493; 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Página 6 São Paulo, sexta-feira, 07 de junho de 2019

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BRUNO BERNARDES MELO, profi ssão: gestor de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 09/11/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Felipe Soeiro Carneiro 
de Melo e de Lilian Aparecida Gonçalves Bernardes de Melo. A pretendente: NATALIE 
PEREZ BROSSI, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Matilde - SP, data-nascimento: 15/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Tadeu Francisco Brossi e de Sueli Martinez Perez Brossi.

O pretendente: VINÍCIUS BELISIARIO FRANCESCONI, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 28/09/1992, residente 
e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de José Luis Francesconi e de Nair Lima Be-
lisiario Francesconi. A pretendente: ANA CAROLINE SOARES DO NASCIMENTO, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, 
data-nascimento: 19/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Renato Silva do Nascimento e de Alexsandra Soares.

O pretendente: JOÃO MORAIS DOS SANTOS FILHO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Maracás - BA, data-nascimento: 26/11/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Morais dos Santos e de Tereza 
Rodrigues Bastos. A pretendente: ISABEL DOS ANJOS SANTOS, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Brejolândia - BA, data-nascimento: 05/03/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco dos 
Santos e de Eusá dos Anjos Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão 
atendente de telefonia, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/03/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José das Graças 
Siqueira e de Maria das Graças Siqueira. A pretendente: NADJA ALEXANDRA 
TEIXEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Cubatão - SP, 
no dia 29/11/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Cicero Teixeira Silva e de Cicera Maria Teixeira Silva.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão metalúrgico, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
06/06/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Rodrigues dos Santos Filho e de Rosa Helena Pereira. A pretendente: ANA PAULA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Nossa 
Senhora do Ó - SP, no dia 25/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sonia Rosaria de Oliveira.

O pretendente: ROGER MOREIRA MACEDO, estado civil solteiro, profissão 
estudante, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 10/07/2000, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aristeu Nonato 
Macedo e de Maria Joana Moreira. A pretendente: KIMBERLY DAIANE AQUI-
NO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão corretor de imóveis, nascida 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/01/2000, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto dos Santos e de Rosângela 
Monteiro de Souza Aquino.

O pretendente: VICTOR ZACCHI, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/09/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deives Gesteiro e Freitas e de Tânia Zacchi 
Freitas. A pretendente: LÍVIA RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profissão 
esteticista, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia 07/06/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luis Alves e de Maria 
Joaquina Bastos Ribeiro.

O pretendente: CHARLES RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 25/05/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdir Rodrigues da Silva e 
de Maria da Conceição Brito da Silva. A pretendente: RAQUEL AYUME KOMESSU, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Bela Vista 
- SP, no dia 14/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Fabio Kioyuki Komessu e de Celly Satiko Taminato.

O pretendente: DANIEL MONTENEGRO PRADO LOPES, estado civil divorciado, 
profissão professor, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 23/03/1976, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ernani Travassos Prado 
Lopes e de Beatriz Montenegro Prado Lopes. A pretendente: RENATA BERNABÉ, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, 
no dia 25/03/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Augusto Bernabé e de Rosa Pesce Bernabé.

O pretendente: HENRIQUE TRUGILLO NOVAES, estado civil solteiro, profissão 
assistente de suprimentos, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/05/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Helcio Novaes Junior e de 
Wanda Trugillo. A pretendente: ALESSANDRA APARECIDA SOUSA TEIXEIRA, 
estado civil solteira, profissão engenheira civil, nascida em Mogi das Cruzes - SP, 
no dia 22/04/1991, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, filha de 
Evaci Alves Teixeira e de Luci Maria de Sousa Teixeira. Obs.: Edital de Proclamas 
recebido do Oficial de Registro Civil de Ferraz de Vasconcelos - SP.

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: CARLOS AREIAS GOMES, divorciado, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 11/05/1982, residente e domiciliado no Tucuruvi, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Gomes e de Maria do Rosario Areias Gomes. A pretendente: 
GIOVANA CAMPANELLI SPADA, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
Bebedouro - SP, no dia 13/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Mario Julio Spada e de Maria Helena Campanelli Spada. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: PHILLIPPE SCHLUMPF, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em Campinas - SP, no dia 02/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pierre Paul Schlumpf e de Elisabeth Graber Schlumpf. A pretendente: 
CAROLINA DUARTE DE CAMARGO BARROS, solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Wilson Camargo Barros Filho e de Renata Carvalho Duarte Camargo Barros.

O pretendente: PEDRO LAGO MARCELLINO DA SILVA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 11/04/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lysanias Marcellino da Silva Junior e de 
Maria Thereza Corrêa do Lago Marcellino da Silva. A pretendente: ANNA LIGIA DO 
NASCIMENTO RUIZ, solteira, profi ssão internacionalista, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Borges Ruiz Filho e de Cleusa Lucati do Nascimento Ruiz.

O pretendente: ALEXANDRE ATALLAH, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/01/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alvaro Nagib Atallah e de Aleksandra Filipoff  Atallah. A pretendente: 
JESSICA MIRANDA STAUB, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 18/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Richard Jesse Staub e de Celina Miranda Staub.

O pretendente: RICARDO POMPEO DE CAMARGO FILHO, divorciado, profi ssão 
engenheiro agrônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1963, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Pompeo de Camargo 
e de Zenida Nazareth Mourão Pompeo de Camargo. A pretendente: ANA PAULA 
CARVALHO RIBEIRO, solteira, profi ssão protética, nascida em Andradas - MG, no dia 
30/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel 
Ribeiro e de Sonia Regina de Carvalho Ribeiro.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS DE FREITAS, solteiro, profi ssão 
músico, nascido em Salvador - BA, no dia 23/11/1962, residente e domiciliado em Itapuã 
- BA, fi lho de Renato Teixeira de Freitas Filho e de Madalena Gonçalves dos Santos. A 
pretendente: ANDREA FERREIRA MOTA, solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Salvador - BA, no dia 30/09/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Santana Mota e de Edna Ferreira Gomes. Obs.: Edital de Proclamas 
Oriundo de Salvador, RCPN Itapuã, Estado da Bahia.

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

O pretendente: JULIO DE SOUZA COMPARINI, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1986, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de João Baptista Comparini e de Rita Beatriz Fregonese 
de Souza Comparini. A pretendente: HELLEN CRISTINA DO LAGO RAMOS, 
divorciada, profi ssão defensora pública, nascida em Iepê - SP, no dia 03/03/1983, 
residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Ramos da 
Silva e de Edna Pereira do Lago Ramos.

O pretendente: VITO FERREIRA PINTO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/06/1990, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Herculano Pinto e de Rosana Di Sessa Pinto. 
A pretendente: LYSSIA CHIEPPE CARREIRA, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Vitória - ES, no dia 04/01/1993, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Kleber Chieppe Carreira da Silva e de Rita Cassia 
de Sousa.

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA LÁZARO, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/09/1988, residente e domiciliado 
na Vila Nova Caledônia, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Manuel Lázaro e de Mirian da 
Silva Lázaro. A pretendente: ANA PAULA DO PRADO OLIVEIRA, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/12/1992, residente e domiciliada no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Diogenes de Oliveira e de Ignez Maria do 
Prado Oliveira. Obs.: Tendo sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito 
de residência do pretendente.

O pretendente: CAIO CESAR AVELAR DE SOUSA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 23/08/1989, residente e domiciliado em Pinheiros, 
São Paulo - SP, fi lho de Cesar Augusto Figueiredo de Sousa e de Ediana Abreu Avelar. A 
pretendente: MARCELA CHIE GOYA, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia 16/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Goya e de Liana Noriko Tatsumi Goya.

O pretendente: TIAGO MOURA VARELA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Portugal, no dia 22/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Marques Varela e de Maria do Rosario Cardoso Moura. A pretendente: 
PRISCILA AL WAHCH, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 18/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fouad Al Wahch e de Claudia Mikail Abud.

O pretendente: EDI DANILO MIRANDA, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em 
Taboão da Serra - SP, no dia 24/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Xisto de Miranda e de Ana Tobias Ricardo de Miranda. 
O pretendente: EDVALDO CANEJO SAMPAIO FILHO, solteiro, profi ssão consultor, 
nascido em Salgueiro - PE, no dia 05/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Canejo Sampaio e de Maria das Graças 
Carvalho de Gusmão Sampaio.

O pretendente: WILLIAN ALVES DOS SANTOS, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Florisval Francisco dos Santos e de Maria de 
Lourdes Alves. A pretendente: PRISCILA ROJAS BRAGA NASCIMENTO, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Guararema - SP, no dia 25/10/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Flavio Braga Nascimento 
Filho e de Celina Rojas.

O pretendente: MURILO CALDEIRA GERMINIANI, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 16/03/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Germiniani e de Maria Clara Caldeira 
Germiniani. A pretendente: CAROLINA TIEZZI JUNQUEIRA, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 14/09/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luís Gonzaga Junqueira Junior 
e de Ieda Regina Furlaneto Tiezzi Junqueira.

O pretendente: MANOEL PEREIRA NETO, divorciado, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 26/05/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Pereira e de Dolorinda Vieira dos Santos Pereira. A 
pretendente: CLAUDIA IKEDA, divorciada, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/03/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Issao Ikeda e de Maria Aparecida Graminha Ikeda.

O pretendente: BRUNO GARCIA ROSA CARNEIRO, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/11/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Cunha Carneiro e de Rita de Cássia 
Garcia Rosa Carneiro. A pretendente: PRISCILA LEITE DE ALMEIDA, solteira, 
profi ssão assistente social, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 08/10/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar Wahnon 
de Almeida e de Sandra Regina de Macedo Leite.

O pretendente: CAIO MONTEIRO LISBOA, solteiro, profi ssão auditor, nascido em 
Pariquera-Açu - SP, no dia 30/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Renato Lisboa e de Claudia Maria Pasquini Monteiro. A 
pretendente: DÉBORA DE ARAUJO, solteira, profi ssão auditora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/10/1992, residente e domiciliada no Jd. Regis, São Paulo - SP, 
fi lha de Adalberto de Araujo e de Luzia Maria da Luz de Araujo. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: ARTHUR DA FONSECA E CASTRO NOGUEIRA, solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 13/11/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Urenha Nogueira e de 
Maria Cristina Abbs da Fonseca e Castro. A pretendente: JESSICA TEIJIDO MELO, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1989, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Henrique Leite de Melo e 
de Izabel Teijido Veira Melo.

O pretendente: BERNARD BOUTEILLER KAVAKAMA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/03/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Kiyoshi Kavakama e de Eveline 
Bouteiller Kavakama. A pretendente: CAROLINE DE ALENCAR MONZEN, solteira, 
profi ssão analista de suplementos, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/04/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto 
Kayamori Monzen e de Elza Alencar de Araujo Monzen.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE ANDRADE, profi ssão: coordenador 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-
nascimento: 25/02/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Lourival Lima de Andrade e de Rosemeire Ribeiro. A pretendente: MEIRE ANNE 
BARRETO COSTA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Osasco - SP, data-nascimento: 19/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Hailton Pereira Costa e de Nadilza Barreto Morais.

O pretendente: VICTOR HUGO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de cobrança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-
nascimento: 17/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Carlos dos Santos e de Miriam dos Santos. A pretendente: THAMY 
CRISTINA MARTINS DE LIMA, profi ssão: auxiliar de cobrança, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 06/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Enesio Inacio de Lima e de 
Maria das Graças Martins de Lima.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Peruíbe - SP, data-nascimento: 01/10/1985, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Irma Ferreira da Silva. O pretendente: 
AUGUSTO RODRIGUES BOESCH DOS SANTOS, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 28/06/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Boesch dos 
Santos e de Adriana Rodrigues Santos.

O pretendente: OTAVIO DE SOUZA BALDAN, profissão: programador de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-
nascimento: 14/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Sidnei Baldan e de Geni Alves de Souza Baldan. A pretendente: ISABELA 
MAIA DE ALENCAR, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 21/06/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Bartolomeu Queiroz de Alencar e de 
Salma Maria de Alencar.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA COSTA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Umuarama - PR, data-nascimento: 22/04/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orozimbo Antonio da Costa e de Maria Aparecida 
da Costa. A pretendente: IOLANDA PEREIRA DE PONTES, profi ssão: diarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Jequiá - SP, data-nascimento: 23/01/1961, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista de Pontes e de Jenny Pereira de Pontes.

O pretendente: DIOGO MANUEL MOURÃO FIADEIRO, profi ssão: gestor comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Portugal, data-nascimento: 13/02/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Manuel Carreira Fiadeiro 
e de Teresa de Jesus Simões Martins Mourão. A pretendente: REBECA DE FRANÇA 
ARAÚJO, profi ssão: coordenadora de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 06/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Eduardo de Araújo e de Ana Paula de França.

O pretendente: VICTOR DE MELO VIEGAS, profi ssão: desenvolvedor de software, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, data-nascimento: 05/11/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemir Viegas e de 
Maria Cecilia de Melo Viegas. A pretendente: GABRIELA FERNANDES RIBEIRO DE 
AGUIAR, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista - SP, data-nascimento: 10/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Washington Serafi m de Aguiar e de Virginia Ribeiro Baião de Aguiar.

O pretendente: GELSON DA SILVA GUIMARÃES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Teófi lo Otoni - MG, data-nascimento: 29/08/1964, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco da Silva Guimarães e de 
Maria dos Anjos da Silva Guimarães. A pretendente: INACIA MARIA DA SILVA, profi s-
são: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santa Maria do Cambucá - PE, 
data-nascimento: 15/03/1961, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Severino da Silva e de Josefa Maria da Conceição.

Ao todo, serão vendidas 
apenas 1.500 unidades 
a partir do próximo dia 

14, data em que o time do Tite 
estreia na Copa América em 
partida contra a Bolívia. 

O preço do veículo, no en-
tanto, não foi divulgado, mas 
os clientes poderão adquirir 
o modelo nas cores azul Por-
tofi no e amarelo Indianopolis, 
além de preto, cinza e dois 
tons de branco. A versão será 
equipada com ar-condiciona-
do, direção elétrica, volante 
com regulagem de altura, 
vidros dianteiros e travas 
elétricas. A Fiat será patroci-
nadora da CBF pelos próximos 
quatro anos e substituirá a 
norte-americana Chevrolet. 

Essa não é a primeira vez 

Serão vendidas apenas 1.500 unidades a partir do próximo dia 14. 

Fiat lança série especial em 
homenagem à seleção brasileira
A Fiat aproveitou o jogo amistoso entre Brasil e Catar e apresentou o Argo Seleção, primeira série 
especial fruto do patrocínio da marca para a seleção brasileira

A
N

SA

que a Fiat lança carros espe-
ciais em homenagem à seleção 
brasileira. Na Copa do Mundo 

de 2014, a montadora comer-
cializou o Uno Rua, que foi 
fabricado nas cores amarela ou 

branca e trazia na carroceria 
adesivos nas cores da bandeira 
do Brasil (ANSA).

Ricardo Zanlorenzi (*)

Você já ouviu falar em Multicanal ou 
Omnichannel (em inglês)? 

Em alta em todo mundo, a procura cresceu 
consideravelmente por se tratar de uma fun-
cionalidade de plataformas de comunicação 
estratégicas para empresas de todos os seg-
mentos e portes. O objetivo é fazer com que 
o cliente seja atendido em qualquer meio de 
comunicação desejado, seja pela familiaridade 
ou pelo custo. O que realmente importa é 
atender as solicitações com agilidade e me-
lhorar a experiência dos usuários.

Em vez de trabalhar em paralelo, os canais 
de comunicação e seus recursos de suporte 
são projetados e orquestrados para cooperar 
entre si. O modelo de negócios Omnichannel 
implica em uma integração e sincronização 
de canais, de modo que qualquer experiên-
cia de interagir com todos os canais é tão ou 
mais efi ciente e/ou agradável do que usar 

A nova febre da comunicação
cada canal isoladamente.

Por esse motivo e analisando a tendência 
do consumidor 4.0, que está cada vez mais 
conectado e clama por atendimento mais 
ágil e facilitado, as empresas têm investido 
cada vez mais em ferramentas que atendam 
às necessidades de clientes que precisam 
de atendimento em qualquer canal e que 
possibilita a integração entre eles. Ou seja, 
o cliente pode iniciar um atendimento via 
WhatsApp, mudar para o messenger do 
Facebook e fi nalizar em uma chamada 
por voz, mantendo o histórico, atendente 
e com total mobilidade.

Quem desejar abrir essa inovadora 
estratégia de atendimento precisa estar 
preparado para um aumento considerável 
de contatos, pois facilitará as plataformas 
facilitam a entrada do cliente no universo 
das empresas. Um problema comum gerado 
por essa estratégia é represar atendimento 
e demorar mais que o aceitável para dar 

retorno aos clientes. Por esse motivo, os 
processos e estratégias de atendimento 
precisam ser muito bem planejados e 
executados, preferencialmente com a 
contribuição de robôs. 

Hoje, por exemplo, as ferramentas são ca-
pazes de “aprender” com a intervenção de 
seus gestores, ou seja, quando não tiverem 
um retorno a oferecer para o usuário que 
entra em contato, ele encaminha o cliente 
para um atendimento humano e avisa o 
gestor da plataforma que não entendeu 
algo e que precisa aprender. 

Essas tecnologias podem facilmente 
atualizar boletos, agendar consultas, 
informar endereços, direcionar o cliente 
para a unidade mais próxima e tudo o 
que a criatividade permitir, afi nal, elas já 
superaram o inacreditável.

(*) - É especialista em gestão e comunicação
empresarial e é CEO da Nexcore

Tecnologia (www.nexcore.com.br).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 07 de Junho de 2019. 
Dia de Santa Tereza de Soubirán, Santa Ana de São Bartolomeu, São Antônio 

Gianelli, São Pedro de Córdova e companheiros, e Dia do Anjo Acaiah, cuja 
virtude é a realidade. Dia da Liberdade de Imprensa. 

Hoje aniversaria a atriz Carla Marins que nasceu em 1968, o jogador de futebol 
Cafu que completa 49 anos, a atriz Cláudia Rodrigues que nasceu em 1971, a 
atriz Flavia Alessandra que faz 45  anos e o ator Bruno de Luca nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é versátil, ambicioso e voltado para 

o sucesso, tendo desempenho melhor em posição de liderança em vez de se 
desgastar em trabalhos físicos. É perspicaz, inteligente e tem um forte sexto 
sentido. A generosidade pode ser uma das suas maiores qualidades. Também 
pode desenvolver a capacidade de ver os vários lados de uma questão com 
grande rapidez de raciocínio e ação. Pode ser compreensivo com os outros, 
mesmo que não concorde com eles. Sua tenacidade, sempre que mantida e 
observada, pode levá-lo à concretização da maioria de seus planos, mesmo 
os mais ousados.

Magia dos sonhos
PARTO - Sem estar grávida, boas novas no amor. Sendo casada, 

notícias importantes quanto a dinheiro. Estando grávida, difi culda-
des no parto. Dar a luz, revelações lhe serão feitas. Êxito no parto 
é sinal de sucesso, mas se malsucedido, perigo para você. Números 
da sorte: 07, 24, 33, 69, 85 e 99

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

Esta sexta é o sétimo dia da lunação. A  Lua em um mau aspecto com Urano pode gerar atrasos, instabilidade e le-

var a mudança de planos. Mas durante todo o dia será possível encontrar alternativas e soluções criativas para os 

problemas que enfrentarmos. Mercúrio em bom aspecto com Urano promove boas ideias. A noite será favorável para 

os contatos sociais, festas e diversão.  A Lua e o Sol em harmonia trazem vitalidade, leveza e renovam as energias 

no fi nal desta sexta-feira.
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Está pouco prático para tratar de as-
suntos profi ssionais e sociais. Junto 
da família e amigos terá um ótimo 
começo de fi nal de semana sendo 
mais afável e cortês com todos. Com 
a Lua entrando crescente haverá 
mais segurança e satisfação pela 
aquisição de algum bem material. 
95/395 – vermelho.

É preciso manejar habilmente os 
seus negócios, pois existe tendência 
a discordâncias e discussões no fi nal 
do dia. O Sol na casa dois dá aumento 
de ganhos e chance de lucros em ati-
vidades comerciais já em andamento. 
O bom aspecto do Sol favorece a 
sensação de bem-estar.  82/382 - Azul

Está vivendo um momento em que 
deve aproveitar bem as chances 
e começar a colocar a sua vida 
em ordem. O dia é muito bom aos 
empreendimentos novos, negócios 
importantes e a cooperação dos ami-
gos confi áveis. Precisa de bem-estar 
e autoconfi ança na noite de sexta! 
89/989 – Branco.

O Sol em Gêmeos aumenta a sua 
vitalidade física e mental. Estará 
mais apegado as raízes e tradições e 
dará maior ênfase à família, às bases 
emocionais e ao lar. Logo terá novas 
motivações, renovadoras em sua 
vida, mas aguarde o seu aniversário. 
41/641 – Verde.

O dia agrega e aproxima as pessoas 
do ambiente social, por isso é ótimo 
para promover encontros e encan-
tar-se com eles. Trocar informações, 
bater papo, aprender sobre novos 
assuntos, é o que interessará mais.  
No fi nal do dia será bom fazer algo 
diferente e romântico à dois. 78/478 
– Amarelo.

Uma oportunidade nova surgirá 
através de uma conversa com al-
guém, podendo conciliar as coisas 
em seu ambiente. O dia dos na-
morados se aproximando propícia 
um encontro e dá facilidade para 
sentir satisfação na intimidade. É 
tempo de começar algo duradouro. 
25/625 – Cinza.

O entendimento deverá estar pre-
sente em todos os relacionamentos. 
Pode ocorrer atrito com pessoa 
querida e é preciso manter a calma 
para superar tudo. O seu modo de 
pensar deve mudar, para alcançar 
satisfação e felicidade nas relações 
sociais. 83/483 – Cinza.

Nesta sexta qualquer empreen-
dimento que seja acordado deve 
ser feito de forma garantia e sólida 
com clareza absoluta. Há hoje a 
ampliação da sensibilidade e da 
emotividade. Começará a ver a vida 
diferente e pode encontrar até um 
amor se estiver só. 43/343 – Azul.

Precisa cuidar da saúde e diminuir 
o ritmo em suas atividades nesta 
sexta. O dia não é bom para mudar 
nada, mas é bom para aproximar-se 
do ambiente, da família e da pessoa 
amada. Use bem sua capacidade de 
articular e a diplomacia nas ações 
que sempre facilitam a sua vida. 
83/583 – Verde.

Mercúrio em bom aspecto com Urano 
promove boas ideias. A noite será 
favorável para os contatos sociais, 
festas e diversão. Analise uma situa-
ção antes de agir para não fracassar. 
Precisa manter seus compromissos, 
até viagens que foram programadas 
antes. 63/563 – Azul.

Neste fi nal de lua Nova  as relações 
iniciadas tendem a ser duradouras e 
confi áveis. Maior bem-estar e auto-
confi ança. Não disperse, mantenha 
o ritmo de vida para evitar prejuízos 
por mudança de rumo. Precisará 
alcançar estabilidade emocional na 
relação a dois nesta sexta. 84/484 
– Verde.

Simpatias que funcionam
 Para atrair sorte

Faça uma oração ao seu anjo da guarda pedindo que ele mande 
para longe todos os obstáculos que rondam a sua casa e o seu na-
moro. Jogue 1 punhado de sal grosso atrás das portas da sua casa e 
carregue 1 trevo-de-quatro-folhas, de qualquer material, dentro da 
sua bolsa. Quando estiver em um lugar tranquilo da sua casa, segure 
o amuleto com a mão direita e faça uma oração pedindo proteção 
e muita sorte para a sua vida. Carregue sempre esse amuleto com 
você na sua bolsa ou em um lugar que ninguém veja.

Lua em um mau aspecto com Urano 
pode gerar atrasos, instabilidade e 
levar a mudança de planos. Aumento 
da afetividade se usar de cortesia 
sendo afável com os outros. Evite 
extravagâncias que prejudicam e 
afastam as pessoas que você ama. 
77/677 – Cores claras.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

TCS
CONSELHEIRO
AQUARIOMC

UCMUDAR
REPELIRA

DRANIBAT
HEADAÇUDE

ROUROES
VENTREBR
OCRASAUNA

OLCGOLES
HOLDRURAIS

HAVANARA
EDSIGOOD
ROBERTASA

(?) Acácio,
criação

de Eça de
Queiroz

1.100, em
algarismos 
romanos

Viveiro do 
laboratório
oceano-
gráfico

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Receio do
indivíduo
comodista

Esposa 
de gover-

nante
indiano

Morcego,
em inglês

Lago
formado

por repre-
samento

Dança 
do (?),

tradição
árabe

Metal
dissolvi-
do pelo

mercúrio

Impresso
que 

acompanha
o remédio

Praça das
antigas
cidades
gregas

Cubo
numerado
usado em

jogos
Áreas (?):
destinam-
se à agro-
pecuária

O estado
mais rico
da Índia

Sim, em
espanhol

"(?)
morning":
bom dia,
em inglês

Banho
turco

Fusão de
vogais

Tragos de
bebida

Juntar

Sergipe
(sigla)

Preparada
no forno

Argila 
vermelha
Segurar,

em inglês

Afastar;
rechaçar
Cabeça,

em inglês

(?) de sangue,
iguaria portuguesa

Medida provisória con-
cedida por juiz (pl.)

A pecha atribuída a
integrantes de

grupos como os
"black blocks"

Filósofo grego
condenado à morte

em 399 a.C.
Recurso da poesia

Medida imposta à
população de países
em estado de sítio

A vocação do padre

O mais
famoso
charuto

do mundo
Cantora que
interpretou

Carmen
Miranda
no encer-
ramento

dos Jogos
do Rio 2/sí. 3/bat — goa. 4/good — head — hold — ocra — rani.

Canalizada por Sharon Taphorn.

Expansão. Abra as suas asas e prepare-se para voar. É hora 
de mostrar ao mundo do que você é feito. Você tem liberado 
e deixado ir, purifi cando seus pensamentos e sentimentos 
e agora é o momento da lagarta se preparar para sair de 
seu casulo e deixar a transformação continuar em sua nova 
forma. Permaneça positivo enquanto tudo se revela. Se 
você se encontrar em alguns momentos conturbados, olhe 
para a luz, e se preencha de luz. O pior está atrás de você, 
apenas lembre-se de continuar resplandecendo a sua luz. 
Pensamento para hoje: Prepare-se para mostrar ao mundo a 
sua magia. Você veio aqui para coisas maiores. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

Refl exõesRefl exões

São Paulo, sexta-feira, 07 de junho de 2019 Página 7 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2019

TERCEIRIZAR SUA ATIVIDADE
Empresa do ramo de supermercado pode terceirizar seus funcionários, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO TEM PRAZO PARA SOLICITAR O FRACIONAMENTO 
DAS FÉRIAS? 

O fracionamento de férias NÃO é um direito a ser requerido pelo 
empregado, mas ao inverso, se trata de uma solicitação do empre-
gador, que poderá ou não ser aceita pelo empregado, conforme 
artigo 134 § 1º da CLT. O empregado poderá apenas e desde que 
respeitado o prazo estabelecido em lei, solicitar seu abono pecu-
niário que corresponderá a 1/3 do direito.

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EDUCAÇÃO 
Empresa pretende conceder a funcionária, auxílio financeiro para paga-
mento de parte da mensalidade da escola de filho menor, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO NO REGIME INTERMITENTE
Na rescisão de funcionário no regime intermitente, quais verbas que 
devem ser pagas, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA, PODE SER DES-
CONTADO O VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E O VALE TRANSPORTE 
QUE JÁ FORAM PAGOS ANTERIORMENTE?  

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, 
contudo, a partir do 16º dia de afastamento o contrato de tra-
balho fica suspenso, assim, orienta-se não haver qualquer tipo 
de desconto durante este período, devendo aguardar o retorno 
apto do empregado para efetivar o desconto.

INÍCIO DA ENTREGA DA DCTFWEB
Qual o prazo para início da entrega da DCTFWeb. Os débitos serão 
inclusos na DCTF? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •As comemorações fo-
ram acompanhadas pelo 
presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, e nu-
merosos veteranos da Segunda 
Guerra Mundial - dezenas deles 
presentes no Dia D, data que 
marcou o início do fi m do do-
mínio nazista na Europa.

Cerca de 12 mil pessoas 
participam da cerimônia no 
cemitério de Omaha Beach, 
em Colleville-sur-Mer, uma 
das praias do desembarque. 
Embora o evento seja realizado 
no território francês, May foi a 
anfi triã da celebração. Durante 
seu discurso, a primeira-minis-
tra britânica agradeceu Macron 
por sua contribuição na criação 
do monumento memorial. May 
ainda prestou homenagem à 
“coragem” e “devoção” dos sol-
dados que desembarcaram em 6 
de junho de 1944. “Nenhum sol-
dado, nenhum piloto, nenhum 
marinheiro sabia se fi caria vivo 
quando o sol se pusesse”.

Macron, por sua vez, falou 
brevemente em inglês para rei-
terar a força dos “elos únicos” 
entre a França e o Reino Unido, 
apesar do Brexit, que não foi 
citado. “Aconteça o que acon-
tecer, estaremos sempre lado 
a lado, porque é nosso destino 
comum”. O presidente francês 
ainda ressaltou a gratidão de 
seu povo pelo sacrifício dos 
soldados britânicos para liber-
tar seu território. “Os debates 

Data marca o desembarque de soldados em Normandia 

durante a 2ª Guerra Mundial.

Líderes comemoram 75º aniversário 
do desembarque na Normandia

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, iniciaram 
ontem (6) as celebrações do 75º aniversário do desembarque na Normandia, o maior já feito em toda a história

EP
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do presente não tiram nada 
do nosso passado comum e do 
nosso futuro comum”, reforçou.

No cemitério, Macron pe-
diu aos Estados Unidos que 

“renovem sua amizade com 
a França” e que sejam fi éis à 
promessa “de Normandia: não 
esquecer nunca que quando os 
povos livres se unem podem 

enfrentar todos os desafi os”. 
O líder ressaltou que o país 
comandado por Trump “se 
torna gigante quando luta pela 
liberdade dos outros”. Ele, 
inclusive, pediu para o norte-a-
mericano recuperar a direção 
do multilateralismo, responsá-
vel por permitir a libertação da 
Europa do nazismo.

“A vitória contra a barbárie 
teria sido impossível sem os 
Estados Unidos. E foi obtida 
graças a que as forças armadas 
estavam unidas”, acrescentou. 
Já Trump também prestou 
homenagem aos veteranos do 
Dia D. “Nossa dívida é eterna. 
Hoje os americanos abraçam 
o povo francês e agradecem 
pelo tributo aos nossos mor-
tos”, ressaltou o republicano. 
Enquanto isso, em uma entre-
vista à BBC, o príncipe Charles 
lembrou que o Reino Unido 
perdeu “um número incontável 
de pessoas especiais” entre 
os soldados que deram suas 
vidas naquela ocasião e que 
todos estão “ em dívida “ com 
a memória e famílias. 

Por sua vez, a Rússia pediu 
a todos para não “diminuir” o 
papel da União Soviética na 
derrota de Adolf Hitler. Durante 
anos, o presidente Vladimir 
Putin e as autoridades russas 
denunciaram o “esquecimento” 
que abrange as 27 milhões de 
mortes soviéticas na Segunda 
Guerra Mundial (ANSA).

O Ministério dos Bens 
Culturais da Itália anunciou 
que enviará, para exposição 
no Brasil, uma série de itens 
arqueológicos dos parques de 
Pompeia e Ercolano, em fun-
ção do incêndio que devastou 
o Museu Nacional, no Rio de 
Janeiro, em setembro passa-
do. A iniciativa foi divulgada 
após uma reunião do ministro 
dos Bens Culturais da Itália, 
Alberto Bonisoli, com o em-
baixador do Brasil em Roma, 
Antonio Patriota. 

Itália enviará itens arqueológicos de Pompeia ao Brasil
Durante o encontro, Boni-

soli “manifestou solidariedade 
com todo o povo brasileiro” 
por causa do incêndio no 
Museu Nacional. As chamas 
atingiram inclusive uma co-
leção arqueológica trazida 
ao Brasil por Teresa Cristina 
de Bourbon-Duas Sicílias, 
nascida em Nápoles, como 
dote de seu casamento com 
o imperador Dom Pedro II.

“O ministro fi cou feliz em 
comunicar ao embaixador 
que, enquanto aguarda a re-

construção do Museu, o Minis-
tério dos Bens Culturais, com 
colaboração do Museu Arque-
ológico Nacional de Nápoles e 
dos Parques Arqueológicos de 
Pompeia e Ercolano, enviará, 
por um período prolongado, 
uma seleção de achados pres-
tigiosos que serão expostos 
no Consulado-Geral Italiano 
no Rio”, diz uma nota ofi cial.

O objetivo desse projeto, 
segundo Bonisoli, é permitir 
que o público brasileiro “vol-
te a usufruir do patrimônio 

cultural de proveniência 
italiana perdido no incêndio” 
no Museu Nacional. O envio 
das peças arqueológicas deve 
ser realizado até o fi m do ano, 
assim que o Consulado-Geral 
da Itália no Rio adequar seu 
espaço para receber a exposi-
ção. Além disso, Bonisoli ofe-
receu uma colaboração para 
restaurar uma estatueta koré 
(estátua feminina grega em pé 
e com postura rígida) trazida 
por Teresa Cristina e destruída 
no incêndio (ANSA).
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O excesso de velocidade é a infração mais cometida por 
brasileiros nas rodovias federais, com cerca de 4,8 milhões 
de ocorrências em 2018, contra 3 milhões em 2017 — 

crescimento de 60% —, segundo o balanço da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A velocidade acima do limite provocou 9 mil aci-
dentes, que resultaram em 10,1 mil feridos e mais de mil mortos 
no ano passado. Acrescentando as ocorrências nas vias urbanas 
e rodovias estaduais, o país perdeu 37,3 mil vidas em 2016. Em 
dez anos, chega-se a 368,8 mil pessoas mortas.

— A impunidade no Brasil não é uma sensação, é uma certe-
za. Ninguém está preso ou fi ca 
preso por crime de trânsito. 
Se as pessoas não mudam pela 
educação, mudam pelo medo. 
Mas é preciso mudar — lamenta 
o senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES), policial civil e ex-
-diretor do Detran.

Na avaliação de Contarato, a 
fi scalização é pouca e inefi caz, 
enquanto a educação para o 
trânsito é insufi ciente. O se-
nador é autor do PL 600/2019, 
que estabelece pena de reclusão 
(em regime inicial fechado) 
para quem matar ou lesionar 
pessoas por ter usado álcool 
ou outra substância psicoativa 
antes de dirigir.

Como os crimes de trânsito são classifi cados como culposos 
pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB), devem ser punidos 
com medidas alternativas, independentemente da extensão da 
pena. Com base no Código Penal, portanto, um juiz pode aplicar 
penas como prestação de serviços, limitação de fi nais de semana 
e fornecimento de cestas básicas.

A prisão só se consuma nos casos em que o júri popular en-
tende que o condutor assumiu o risco de matar, caracterizando 
o chamado dolo eventual. Foi o que se deu com o ex-deputado 
estadual do Paraná Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Desde 28 de 
maio ele cumpre pena em regime semiaberto com tornozeleira 
eletrônica, por duplo homicídio. Ao dirigir embriagado e em alta 
velocidade, ele acabou matando Gilmar Rafael Souza Yared, de 
26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20. Carli tinha perdido 
a carteira de habilitação depois de receber 30 multas, 23 por 
excesso de velocidade, e somar 130 pontos.

Fiscalização
Com a experiência de quem já comandou blitz da Lei Seca em 

Natal, o senador Styvenson Valentin (Pode-RN) menciona as 

Projetos 
buscam 
maior rigor 
para o 
trânsito
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Só em 2018 foram 5 milhões de autuações por velocidade acima do permitido.

O Senado busca contribuir para a 
redução do número de acidentes 
de trânsito, especialmente os que 
provocam lesões graves e mortes. 
Como parte das movimentações do 
Maio Amarelo — campanha anual em 
prol do trânsito seguro —, senadores 
chamaram a atenção para projetos 
de lei que enrijecem a fi scalização e 
aumentam as chances de punição de 
condutores

mudanças no CTB efetuadas em 2012 (Lei 12.760) e em 2014 
(Lei 12.971), para reconhecer que a legislação está evoluindo, 
mas lentamente. Ele reclama da fi scalização pouco efetiva: fal-
tam suportes material e tecnológico e treinamento das equipes.

— O que adianta um papel, se não tem quem aplique?

Em nível administrativo, o excesso de recursos e a leniência 
da burocracia difi cultam a suspensão de carteiras.

— A lei não corrige o cara que mata no trânsito. O direito vê 
isso como não intenção de matar. Como não? Se ele se embriagou 
e mesmo assim pegou no volante? — questiona.

O senador apresentou projeto (PL 1.334/2019) para que parte 
dos R$ 9 bilhões recolhidos em multas todos os anos sejam usados 
no tratamento de reincidentes em infrações que envolvam o uso 
de álcool ou outras drogas. Ele também propôs o PL 1.612/2019, 
que condiciona a devolução da carteira de habilitação ao condutor 
reincidente a tratamento para curar o vício.

Para o presidente do Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM), Carlos Vital, a so-
lução para reduzir os aci-
dentes depende de fatores 
como prevenção, reforço na 
fi scalização e sinalização e 
melhorias na infraestrutura e 
no aprimoramento dos itens 
de segurança dos veículos. 
“O impacto desses acidentes 
nos serviços de saúde é alto”, 
diz Vital em informe do CFM.

O trânsito brasileiro con-
sumiu da Previdência Social 
R$ 12 bilhões em benefícios 
por mortes entre 2003 e 2012, 
gerou 228 mil indenizações 

por invalidez pagas pelo seguro obrigatório DPVAT em 2018, a 
maior parte delas por causa de acidentes de moto, e pressionou 
o Sistema Único de Saúde (SUS) em R$ 2,9 bilhões entre 2009 e 
2018. Diante dessa realidade, Styvenson disse ter se surpreendido 
com a determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, 
de desativar radares em rodovias federais.

Ação
O primeiro anúncio do presidente foi feito em março, pelo 

Twitter, e falava no cancelamento de 8 mil novos radares fi xos. 
Dez dias depois, a juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal em 
Brasília, suspendeu a retirada, atendendo a pedido em ação 
popular impetrada por Contarato.

Em 1º de junho, o presidente defendeu novamente a medida, 
argumentando que ela desferiu “um golpe na indústria da multa” 
e economizou R$ 1 bilhão.

Já Styvenson elogiou a decisão de Diana Vanderlei.

— Pardal não cansa, pardal não pede hora extra. O quebra-
-molas danifi ca o carro, prejudica o patrimônio, mas não multa 
e não dá pontos na carteira — diz Styvenson.

O presidente anunciou no 
dia 1º, igualmente pelo Twit-
ter, que mandará projeto de 
lei à Câmara nesta semana 
com a proposta de aumentar 
de 20 para 40 o número de 
pontos que o condutor pode 
atingir antes de perder a 
CNH. Deve fazer parte da 
proposição estender, de cinco 
para dez anos, o prazo de va-
lidade da carteira. Na opinião 
de Styvenson, a pontuação 
na carteira é uma forma de 
conter a má educação.

— As pessoas estão sendo 
enganadas, porque todo 
mundo é vítima do trânsito, 
motorista, pedestre, ciclista 
—alertou.

O consultor de transportes 
do Senado Rodrigo Ribeiro 
explica que a instalação de 
um radar não é algo tão banal. 
Cada equipamento passa por 
um período de estudo para 

verifi car a sua necessidade e adequação. Na Grã Bretanha, a 
London School of Economics constatou que os radares de velo-
cidade fi zeram os acidentes diminuir de 17% a 39% e as mortes, 
de 58% a 68% nos 500 metros à frente do local das câmeras.

Quanto a aumentar o número de pontos permitidos na carteira, 
Ribeiro entende que a ideia tem relação direta com as fi scalizações 
eletrônicas, porque o que mais gera pontos atualmente são as 
infrações de velocidade.

Em 2011, o Brasil ensaiou uma mudança em larga escala 
impulsionada pelo compromisso do governo com a Década 
da Ação pela Segurança no Trânsito, projeto da ONU. A meta 
era a diminuir as mortes por meio da redução em 50% do 
número de acidentes. Parte do esforço seria empreendido 
por meio do Programa Nacional de Redução de Mortes e 
Lesões no Trânsito (Pnatrans), anunciado em setembro de 
2018, e que apresentava metas para a redução de mortes no 
trânsito até 2028.

O destino do Pnatrans, porém, é incerto. Segundo o Ministé-
rio da Infraestrutura, que herdou o programa do Ministério das 
Cidades, o Pnatrans está “em revisão para realinhamento das 
metas e ações”.

Acidente na BR-364 interdita o trânsito em Mato Grosso: senadores atuam para reduzir 
mortes nas ruas e estradas.
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