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“O dinheiro não 
só fala, como faz 
muita gente calar 
a boca”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro
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O ministro de Minas e 
Energia, Bento Al-
buquerque, assinou 

ontem (17) portaria que regu-
lamenta o enquadramento de 
projetos prioritários no setor 
de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis para emissão 
de debêntures incentivadas 
no setor de biocombustíveis.

“O RenovaBio, que entrará 
em pleno vigor em janeiro 
de 2020, apenas no setor de 
etanol estima-se investimen-
tos na ordem de R$ 9 bilhões 
por ano, com a renovação de 
canaviais e mais R$ 4 bilhões 
com o aumento da produção 
de cana de açúcar”, adiantou 
o ministro durante abertura 

Programa RenovaBio deve 
injetar R$ 9 bilhões no 
setor de bioenergia no país

do Ethanol Summit, evento 
voltado para energias renová-
veis, no Centro Fecomércio de 
Eventos, em São Paulo.

A portaria contribui para 
destravar investimentos em 
biocombustíveis, permitindo 
que empresas captem recur-
sos com isenção de impostos 
para ampliar investimentos. 
A medida reforça metas do 
Renovabio, permitindo a ex-
pansão do número de usinas 
e o crescimento na oferta de 
etanol. Participaram do evento 
os ministros Ricardo Salles, do 
Meio Ambienteo, Onyx Loren-
zoni, da Casa Civil, e Tereza 
Cristina, da Agricultura, entre 
outros representantes do setor 

de bioenergia.
O ministro-chefe da Casa 

Civil enalteceu o meio ambiente 
brasileiro. “A Amazônia é sim 
o pulmão da humanidade, mas 
ela é brasileira, a Amazônia é 
verde e amarela, não é inter-
nacional”. Além de defender a 
Amazônia, Lorenzoni lembrou 
da importância do setor sucro-
energético - cana-de-açúcar 
como fonte de energia elétrica. 
“Este é um setor que desde o 
início acreditou no país, e o 
que se conseguiu nos últimos 
anos, os números que tem, a 
tecnologia que desenvolveu, é 
a certeza de que juntos vamos 
fazer uma grande nação”.

Ao fi nal do evento o ministro-

A medida reforça metas do Renovabio, permitindo a expansão do número

de usinas e o crescimento na oferta de etanol.

-chefe da Casa Civil comentou a 
saída do presidente do BNDES 
Joaquim Levy. “Houve uma 
incompatibilidade de gênios, 
não houve sintonia entre o que 

desejava o presidente e como 
trabalhava o doutor Levy. A 
gente respeita a decisão, e vida 
que segue”.

Segundo o ministro, tem 

alguns pontos que o presi-
dente deseja ver esclarecidos. 
“Provavelmente o próximo 
presidente [do BNDES] vai 
abrir a caixa preta” (ABr).

As exportações brasileiras 
cresceram 10% em maio, na 
comparação com maio do ano 
passado. Segundo a FGV, o 
destaque fi cou com as vendas 
para os Estados Unidos, que 
cresceram 72% no mês, na com-
paração com o mesmo período 
de 2018. Ao mesmo  tempo, as 
exportações para a Argentina 
e a China tiveram queda. 

O comércio com o vizinho 
sul-americano vem caindo 
desde o início do ano por conta 
da crise econômica argentina. 
Já as vendas para a China vêm 
desacelerando desde março. O 
aumento das exportações para 

os Estados Unidos pode ser ex-
plicado pela alta nas vendas de 
óleo bruto de petróleo (492%) 
e semimanufaturados de ferro 
e aço (322%) para aquele país. 

Os dois produtos responde-
ram por 24% do total exportado 
pelo Brasil para o mercado 
norte-americano. As importa-
ções cresceram 12,9% em maio. 
O saldo da balança comercial 
do país foi de 6,3 bilhões de 
dólares no mês. No acumu-
lado do ano, as exportações 
recuaram 0,9%, enquanto as 
importações cresceram 1,8%. 
O saldo acumulado é de 22,1 
bilhões de dólares (ABr).

Produtos são exportados, em sua maioria, por navios.

Antecedentes Criminais
O atendente virtual ‘Poupinha’, 

do Poupatempo, acaba de ganhar 
uma nova função para facilitar a 
vida dos cidadãos. Agora ele aju-
da as pessoas com RG do Estado 
de São Paulo a tirar o Atestado 
de Antecedentes Criminais pela 
internet. O documento é emitido 
na hora e enviado no formato 
digital por e-mail, sem nenhum 
custo. Está disponível em: (www.
poupatempo.sp.gov.br).

O Vaticano divulgou ontem 
(17) o documento preparatório 
para o Sínodo dos Bispos sobre 
a Amazônia, que acontecerá de 
6 a 27 de outubro e discutirá a 
evangelização de povos nativos 
e a preservação da fl oresta. O 
relatório abre a possibilidade 
de laicos casados se tornarem 
padres, mas apenas sob de-
terminadas condições. A ideia 
já era discutida desde o ano 
passado, após a convocação 
da assembleia episcopal pelo 
papa Francisco.

“Afi rmando que o celibato 
é um presente para a Igreja, 
se pede que, nas zonas mais 
remotas da região, se estude a 
possibilidade de ordenação sa-
cerdotal de idosos, respeitados 
e aceitos por sua comunidade, 
ainda que já tenham uma famí-
lia constituída e estável”, diz o 
documento. A ideia seria esten-
der o sacerdócio aos chamados 
“viri probati”, homens casados, 
de fé comprovada e capazes de 
administrar espiritualmente 
uma comunidade de fi éis. 

O documento ressalta que 
as comunidades amazônicas 
enfrentam difi culdade para ce-
lebrar a Eucaristia por falta de 
sacerdotes. “Por isso, ao invés 
de deixar as comunidades sem 
Eucaristia, devem ser mudados 
os critérios de seleção e prepa-
ração de ministros autorizados 
a celebrá-la”, diz o Vaticano, ao 
pedir aos bispos que discutam 
formas de garantir espaços de 

A ideia seria estender o 

sacerdócio aos chamados “viri 

probati”, homens casados.

Esse valor está próximo ao 
recorde alcançado em 2017, de 
R$ 604,16 bilhões (em termos 
reais), que foi o maior desde o 
início da série em 1989. A alta 
em relação ao fechamento do 
ano passado é de 1,4%. De acor-
do com José Garcia Gasques, 
coordenador-geral de Estudos 
e Análises do Ministério da 
Agricultura, o montante não 
deve fi car muito diferente até 
o fi m do ano, uma vez que falta 
apenas as culturas de inverno 
e o trigo para o fechamento.

A pecuária vem liderando o 
crescimento, com aumento real 
de 4,1%, revelando recupera-
ção da atividade, enquanto as 
lavouras se mantém estáveis 
em relação ao ano anterior 
com valor parecido ao do ano 
passado. “Há uma quantidade 
relativamente grande de pro-
dutos que vêm apresentando 

O Brasil protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% 

de seu território e cultiva apenas 7,6% das terras.

Em evento na Associação 
Comercial de São Paulo, na 
manhã de ontem (17), a Mi-
nistra da Agricultura, Tereza 
Cristina, afi rmou que o Plano 
Safra 2019/2020, anunciado 
oficialmente hoje (18), no 
Palácio do Planalto, vai dar 
prioridade aos pequenos e 
médios agricultores. Como a 
verba total para o Plano Safra 
não aumentou em relação ao 
ano passado, o Ministério vai 
distribuir os recursos de forma 
a atender um número maior de 
produtores, mas sem discrimi-
nar os grandes do setor.

“Não é que vamos discriminar 
os maiores, para eles teremos 
outras opções, para que tam-
bém tenham recursos mais 
baratos e mais compatíveis com 
a nossa atividade agropecuária. 
Mas vamos fazer com que os 

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Tânia Rêgo/ABr
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Hackers devem ser 
presos, diz ministro 
do STF

O ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, disse ontem (17) 
que ainda não é possível avaliar 
mensagens vazadas com diálo-
gos supostamente mantidos en-
tre membros da força-tarefa da 
operação Lava Jato. “Para isso, 
nós dependemos, primeiro, que 
todo o material seja divulgado. 
Segundo, que sejam atestadas 
a autenticidade e a veracidade 
desse material. Quando se colo-
ca a conta-gotas não é possível 
ter uma visão de conjunto, nem 
da veracidade, nem da autenti-
cidade”, disse após participar 
de um evento promovido pelo 
Grupo Bandeirantes.

Para Moraes, as informações 
foram obtidas de forma crimi-
nosa. “As invasões que ocorre-
ram nos telefones de agentes 
públicos são criminosas. Falo 
com absoluta tranquilidade 
que vazamentos, fake news, 
falsidade em notícias divul-
gadas é questão de polícia. 
Esses hackers que, eventual-
mente, invadiram devem ser 
alcançados, punidos e presos”, 
acrescentou o ministro ao falar 
sobre os vazamentos.

O ministro também defendeu 
a importância da Operação Lava 
Jato para o combate à corrup-
ção: “É uma operação séria, 
conduzida dentro do devido 
processo legal. É uma realidade 
que realmente mudou o comba-
te à corrupção no Brasil”.

“Juízes devem ser 
olimpicamente 
independentes”,
diz Fux

O ministro do STF Luiz Fux, 
disse ontem (17), ao participar 
do seminário ‘A Magistratura 
que Queremos’, na Escola da 
Magistratura do Estado do Rio, 
que juízes devem ser “olimpica-
mente independentes”.

Fux citou o Projeto Florença 
que liderou o movimento de 
acesso à Justiça no fi nal da 
década de 1970, coordenado 
pelo jurista italiano Mauro Cap-
pelletti e com a participação de 
diversos países e de pesqui-
sadores de vários campos do 
conhecimento.

“A Justiça é a ponte por onde 
passam todas as misérias e to-
das as aberrações. Nós, juízes, 
devemos ser, em primeiro lugar, 
independentes. Olimpicamen-
te independentes. Temos que 
deter, por dever de ofício, um 
conhecimento enciclopédico, 
uma nobreza de caráter e, 
acima de tudo, temos a arte de 
fazer a justiça caridosa, uma 
caridade justa”.

Durante sua palestra, citando 
juristas internacionais, o mi-
nistro afi rmou ainda que uma 
das funções da Justiça é ser 
acessível a todos. “A essência 
primária do acesso à Justiça é 
exatamente tornar acessível 
à Justiça as pessoas pobres”, 
movidas por solidariedade 
ética (ABr).

Elza Fiúza/ABr

Valor da Produção Agropecuária de 
2019 é de R$ 600,93 bilhões

mento deve-se principalmente 
a bovinos, suínos e frangos. 
Entre esses, o destaque maior 
é do frango, com crescimento 
de 13% no valor da produção. 
As duas atividades com pior re-
sultado são leite e ovos, ambos 
com redução do VBP.

Produtos com redução de fa-
turamento são o café (23,8%), 
Arroz (7,5%), cana-de-açúcar 
(5,4%), mandioca (9,6%), soja 
(13,6%) e uva (5,4%). A maior 
redução absoluta ocorreu 
em soja, na ordem de R$ 20 
bilhões. “São poucos produ-
tos, mas com peso enorme no 
valor da produção”, observa 
o coordenador. “Esses vêm 
afetando negativamente o re-
sultado do PIB agropecuário, 
como o IBGE apresentou nas 
Contas Nacionais ao divulgar 
os dados do primeiro trimestre 
(AI/Mapa).

bom desempenho”, destaca 
Gasques. “Mas os de maior des-
taque são algodão, amendoim, 
banana, batata inglesa, feijão, 
laranja, milho, tomate e trigo”. 

Alguns se recuperaram na 
comparação com 2018. “Cabe 

observar aos leitores que os 
resultados favoráveis de feijão e 
milho devem-se à segunda safra 
do milho, que teve aumento 
excepcional de produtividade, 
e à segunda e terceira safras do 
feijão”. Na pecuária, o cresci-

Exportações cresceram 10% 
com vendas para os EUA

Vaticano propõe ordenar 
padres casados na Amazônia

“liderança” às mulheres, espe-
cialmente na área de formação. 

O documento também cita o 
“alarmante” número de “már-
tires” na Amazônia, especifi ca-
mente no caso do Brasil, com 
1.119 índios assassinados entre 
2003 e 2017, segundo dados do 
relatório “Violência contra os 
Povos Indígenas”. O ministro 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Heleno, 
já admitiu que o Sínodo sobre a 
Amazônia gera “preocupação” 
no governo Bolsonaro, que vem 
sendo criticado internacional-
mente por afrouxar as políticas 
ambientais do país (ANSA).

Pequenos e médios produtores 
terão mais acesso ao crédito

pequenos e os médios tenham 
mais acesso ao crédito, o que 
eles nem sempre tiveram”. 
Recebida pelo presidente 
em exercício da Associação 
Comercial, Roberto Mateus 
Ordine, a ministra proferiu 
a palestra “A importância do 
agronegócio no Brasil”.

Tereza Cristina também 
confi rmou o aumento do valor 
destinado ao seguro rural para 
R$ 1 bilhão, e fez um apelo 
para que os bancos reduzam 
os spreads nos empréstimos 
ao setor rural, após o aumento 
das coberturas de seguro e a 
redução dos riscos embutidos 
nos fi nanciamentos. O Tesou-
ro Nacional vai disponibilizar
R$ 10 bilhões para a subvenção 
ao crédito rural. 

Ela ainda falou de sua viagem 
à Europa na próxima semana, 
para participar de reunião de 
ministros em Bruxelas sobre o 
acordo comercial UE-Merco-
sul, que está em fase fi nal de 
discussão. “Há alguns temas ca-
ros para a agricultura brasileira 
que ainda não conseguimos 
fechar por completo, e é isso 
que estará em discussão em 
Bruxelas”. Também se queixou 
do que chamou de ‘campanha 
difamatória na Europa’ con-
tra a agropecuária brasileira
(AI/Mapa).
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Quanto vale uma 
delação?

É inegável que o 

instituto da delação 

premiada ganhou 

relevância no Brasil

A partir de delações pre-
miadas, políticos e em-
presários do alto esca-

lão foram para a cadeia. Mas 
pergunta-se: a delação, que 
precisa ser voluntária, pode 
ser estimulada ou fi nanciada? 
Essa indagação surge devido 
ao chamado “Programa de 
Incentivo à Colaboração”, no 
qual ex-funcionários de em-
presas envolvidas em casos de 
corrupção, recebem propostas 
de elevadas indenizações, para 
que formalizem acordos de 
colaboração premiada.

Neste programa, o ex-funcio-
nário que colaborar, receberá 
certa quantia mensal, por vá-
rios anos, como recompensa 
por sua colaboração, e, sur-
gindo “assuntos confi denciais” 
que devam ser revelados, se 
obriga a informar previamente 
a empresa, para que esta possa 
tomar as “medidas de proteção 
e reparação adequadas”.

Justificou-se a inciativa 
deste programa de incenti-
vo, porque apenas antigos 
administradores detinham 
as informações completas de 
interesse das autoridades, e, 
caso decidissem não cooperar 
com as investigações, o resul-
tado poderia ser a “quebra” da 
empresa, pela possível conde-
nação por improbidade, além 
de elevadas multas de até 80% 
de seu patrimônio.

Na verdade, o “Programa 
de Incentivo à Colaboração”, 
estimula financeiramente 
a realização de acordos de 
cooperação pelos antigos ad-
ministradores, possibilitando 
a celebração de acordo de 
leniência da empresa com as 
autoridades públicas, assegu-
rando a continuidade dos seus 
negócios.

Existem argumentos con-
trários a essa iniciativa, que 
advertem que o delator estaria 

recebendo uma dupla premia-
ção, pois, além do benefício da 
redução da pena no acordo 
com o MP, também receberia 
certa quantia, ou que, ao pre-
miar pessoas que cometeram 
crimes, a empresa estaria pre-
miando o próprio crime, uma 
vez que, os acordos de delação 
existem para ressarcir os lesa-
dos e não os autores de crimes. 
Argumentam alguns que, por 
estar sendo indenizado, o 
delator poderia não informar 
tudo que tem conhecimento, 
para não desagradar a empresa 
que lhe paga.

Apelidou-se essa iniciativa 
de “delação fi nanciada”, que 
não é ilegal, pois não possui 
nenhum tipo de previsão 
legal proibindo-a. Todavia, 
há quem sustente que, esta 
delação, com pagamento de 
indenização, comprometeria 
o requisito da voluntariedade 
do colaborador (conforme 
previsto no caput do art. 4º da 
Lei 12.850/13), acarretando 
sua eventual anulação.

Por outro lado, o argumento 
favorável a esta prática, tem 
viés social, pois, estimulando-
-se os acordos de delação e 
de leniência, os crimes seriam 
punidos, preservando-se as 
empresas, e nelas, os empre-
gos que gera e a arrecadação 
tributária que propicia.

Portanto, embora seja uma 
realidade, a questão ainda 
suscita muitas dúvidas entre 
os juristas, especialmente pelo 
fato da utilização do instituto 
da delação premiada ser tão re-
cente em nosso ordenamento 
jurídico, fazendo surgir ques-
tões complexas e controversas, 
como neste caso da “delação 
fi nanciada”, exigindo dos ope-
radores do Direito seu constan-
te aperfeiçoamento, sempre 
observando-se as garantias 
individuais dos cidadãos e a 
busca da Justiça.

 
(*) -  Advogado Criminalista, 

Mestrando em Direito Penal na USP, 
pós-graduado em Processo Penal 

pela Universidade de Coimbra, com 
Especialização pela Universidade de 

Castilla-La Mancha.

Flávio Filizzola D’Urso (*)
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News@TI
webinar sobre a transformação do RH com a 
utilização de Inteligência Artifi cial

@A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de 
soluções de negócios baseadas em tecnologia, promove a webinar 

“Inteligência Artifi cial: Identifi que o candidato ideal para sua empresa” 
com o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da companhia, 
Alex Winetzki. O evento será realizado no dia 19 de junho, a partir 
das 10h. Os interessados poderão se inscrever em (https://register.
gotowebinar.com/register/4998016320532716555). 

Uninter promove curso intensivo sobre 
empreendedorismo e inovação em Boston

@De 22 a 28 de julho, empreendedores e estudantes terão a 
oportunidade de fazer uma imersão sobre empreendedorismo 

e inovação dentro do campus do Lasell College em Boston, cidade 
onde o Grupo Educacional Uninter juntamente com o International 
Entrepreneurship Center (IEC) oferece um programa internacional 
de uma semana com palestras de professores e especialistas em 
negócios do mundo todo. O curso é voltado para estudantes e pro-
fi ssionais das áreas de Administração, Negócios e Marketing, além de 
empreendedores, empresários e gestores de empresas e comunidade 
em geral. O único pré-requisito é ter domínio da língua inglesa (www.
uninterusa.com). 

My Inova Summit

@As mulheres ocupam apenas 20% dos postos de trabalho em 
tecnologia no Brasil, segundo dados divulgados pela Softex 

(Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro), 
no Observatório Softex 2019 – Persona TI: Caracterização do Pro-
fi ssional de TI no Brasil. De acordo com o levantamento, em 2007 as 
mulheres ocupavam 21.253 vagas de emprego de Core TI (setores 
econômicos tipicamente de TI) e, em 2017, esse número aumentou 
para 40.492. No entanto, o número de homens aumentou ainda mais 
nesse período, passando de 67.106 para 163.685. Dessa forma, a 
participação da mulher nas áreas de tecnologia diminuiu, já que em 
2007 representava 24% do total e em 2017 apenas 20%. No setor de 
TI - In House (outros setores que não aqueles considerados tipica-
mente de TI) o movimento foi o mesmo: em 2007, 23% dos postos de 
trabalho em tecnologia eram ocupados por mulheres, mas em 2017 
essa porcentagem caiu para 20%. Eram 47.454 mulheres e, 10 anos 
depois, esse número subiu para 61.420. Mas, o número de homens, 
por sua vez, passou de 155.558 para 249 mil (https://www.assespropr.
org.br/evento/my-inova-summit/).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Daquela banca de revista às instituições 
fi nanceiras mais renomadas do país, até 

2022 a previsão é que 80% do crescimento de 
receita das empresas dependerá diretamente 
de ofertas e operações digitais, de acordo com 
a mais recente pesquisa da IDC Brasil. Além 
disso, a cada ano, U$ 6 trilhões são jogados fora 
com os danos cibernéticos. Esse levantamento 
foi feito pela Cybersecurity Ventures, principal 
instituição de pesquisa do mundo sobre eco-
nomia cibernética. 

Para complementar esse cenário, segundo 
as projeções da Brasscom, das 420 mil novas 
oportunidades em tecnologia, uma em cada 
quatro (107,1 mil delas), serão demandadas 
em atividades relacionadas à internet das 
coisas. Outras 45,3 mil (11%) são para a área 
de segurança. Enquanto 40,7 mil postos serão 
exigidos por atividades de Big Data e Analytics, 
o segmento de computação em nuvem, precisará 
de 24,8 mil (6%) vagas novas em cinco anos. 
“Só em Curitiba, a estimativa é que faltam 
hoje 3.000 profi ssionais no setor de tecnologia 
da informação (TI)”, complementa Adriano 
Krzyuy, presidente da Assespro-PR. 

Falta de profi ssionais de TI prejudica crescimento do setor
O mercado para profi ssionais ligados à tec-

nologia da informação está entre os temas do 
Fórum Internacional sobre Segurança Ciber-
nética – CyberSec 2019, que ocorre no Campus 
da Indústria da Fiep, em Curitiba, nos dias 25 
e 26 de junho. As inscrições custam a partir 
de R$ 380,00 (para grupos de 10 pessoas) e
R$ 420,00 (individuais) e podem ser feitas 
através do Sympla: https://www.sympla.com.
br/cybersec-2019---forum-internacional-de-
-seguranca-cibernetica__499146. O Fórum Inter-
nacional sobre Segurança Cibernética é realizado 
pela Paraná Metrologia, Fundação Araucária, 
Sistema Fiep, Instituto de Tecnologia do Paraná 
(TECPAR), Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação (Assespro-Paraná) e 
Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre). 
Mais informações no site www.cybersec.org.br.

Perfi s qualifi cados

Candidatos, com conhecimentos atualizados e 
que tenham fl uência em inglês se destacam nos 
processos de seleção. Outras qualifi cações tam-
bém podem alavancar as chances do profi ssional. 

Mais de 420 mil vagas serão abertas, só no Brasil, nos próximos cinco anos
“Mesmo que o Brasil não tenha uma relação sólida, 
no setor de tecnologia, com a China, somos uma 
potência em crescimento. Outro que se tornou 
referência aqui para a América Latina é o Chile”, 
comentou Krzyuy. Para ele, “aqueles candidatos 
que possuem um alto grau de desempenho em 
lógica e em segurança são os que mais são visados 
no setor de proteção de dados, por exemplo. Afi -
nal, eles terão de entender e solucionar problemas 
com impactos exorbitantes”.

Um levantamento feito pelas consultorias Robert 
Half, Talenses, Page Personnel e a empresa Catho, 
divulgados pela Revista Exame, mostra que 17 car-
gos serão os mais solicitados em 2019, com salários 
que variam de R$ 2 mil a R$ 45 mil por mês. São eles: 
gerente de TI e de projetos, profi ssional da área de 
suporte, especialista de Business Intelligence (BI), 
analista de BI com foco em análise de mercado e 
ETL, programador Front-end, UX/UI – Usabilidade, 
interface e interação, desenvolvedor Full-Stack e 
mobile, chief Technology Offi cer e Data Offi cer, 
gerente de Segurança da Informação, programa-
dor de Java, engenheiro de Inteligência Artifi cial, 
cientista de Dados, desenvolvedor de projetos de 
ERP e gerente da Informação/Banco de dados. 

No entanto, essas mesmas 
potências mundiais têm 
impulsionado progra-

mas de modernização de seus 
arsenais, mostra relatório apre-
sentado ontem (17) pelo Insti-
tuto Internacional de Estudos 
da Paz de Estocolmo (Sipri).

Os nove países que detêm 
armas nucleares – Rússia, 
Estados Unidos (EUA), Reino 
Unido, França, China, Índia, 
Paquistão, Israel e Coreia do 
Norte – tinham, no começo 
deste ano, 13.865 armas do tipo, 
das quais 3.750 estão posiciona-
das e 2 mil em estado de alerta 
operacional. No ano anterior, 
eram 14.465 armas nucleares. 
O Sipri estimou uma diminuição 
de cerca de 600 armas nuclea-
res em relação ao ano anterior. 
No entanto, as existentes são 
mais modernas. China, Índia 
e Paquistão, por exemplo, ex-
pandiram ou estão expandindo 
seus arsenais atômicos.

“A conclusão principal é que, 
apesar da diminuição geral no 
número de armas nucleares 
em 2018, todos os Estados que 
possuem armamento desse tipo 
continuam modernizando seus 

Míssil indiano MRBM AGNI V, com 5.000 km de alcance.

Praticamente cinco em 
cada dez brasileiros (46%) 
confi am mais nas instituições 
financeiras, como bancos 
e seguradoras, do que em 
outros segmentos na hora de 
fornecer dados pessoais. É o 
que revela a pesquisa Global 
de Fraude e Identidade reali-
zada pela Experian com 10 mil 
consumidores e mil empresas 
em 21 países. Em segundo 
lugar, estão os provedores de 
meios de pagamento (25%) e, 
em terceiro, os provedores de 
tecnologia (10%).

A liderança desse segmento 
também se repete no com-
portamento global, sendo 
que nos Estados Unidos esse 
índice foi de 42% e atingiu o 
maior percentual (54%) na 
Colômbia. “O investimento 
em inovação, redução de 
riscos a fraudes e o uso 
transparente e inteligente 
de informações são referen-
ciais valiosos para alavancar 
o poder dos dados, o que 
gera confi ança e entrega de 
experiências cada vez mais 
relevantes”, diz o diretor de 
prevenção à fraude da Serasa 
Experian, Eduardo Castro.

32% dos brasileiros disseram que “confi am totalmente” nas 

instituições fi nanceiras.

Embraer vende 39 aviões 
para United Airlines

A Embraer anunciou ontem (17), 
em Paris, a assinatura de contrato 
com a United Airlines para a venda 
de 39 jatos E175. O pedido, que tem 
o valor de US$ 1,9 bilhão, inclui 20 
pedidos fi rmes e 19 opções com 
as aeronaves sendo confi guradas 
com 70 assentos. As entregas têm 
previsão de início no segundo 
trimestre de 2020. As aeronaves 
substituirão aviões de 70 lugares 
mais antigos que atualmente ope-
ram com os parceiros regionais da 
companhia aérea.

“Com este contrato, temos 
a oportunidade de continuar a 
atender a frota da United com 
nossa plataforma E175 que é líder 
do segmento. O foco da Embraer 
em encontrar soluções que aten-
dam às necessidades de nossos 
clientes é a principal razão pela 
qual continuamos liderando este 
segmento de mercado”, afi rmou o 
diretor para América do Norte da 
Embraer, Charlie Hillis.

Incluindo este novo contrato, a 
empresa vendeu mais de 585 jatos 
E175 para companhias aéreas na 
América do Norte desde janeiro 
de 2013, sendo responsável por 
mais de 80% de todos os pedidos 
neste segmento de jatos de 70 a 76 
assentos. “Contamos com aerona-
ves como o E175 para nos ajudar 
a atingir nossa meta de oferecer a 
melhor experiência no céu”, disse 
o vice-presidente fi nanceiro da 
United Airlines, Gerry Laderman 
(ABr).
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Potências reduzem, mas 
modernizam arsenais nucleares
O armamento nuclear mundial fi cou 4% menor no ano passado, em decorrência dos tratados internacionais 
assinados pelas grandes potências

arsenais”, afi rmou em comuni-
cado o diretor do Sipri, Khan 
Eliasson. A redução segue a ten-
dência dos últimos anos e se deve 
à implementação do Tratado de 
Redução de Armas Estratégicas 
(New Start) de 2011, assinado pe-
los Estados Unidos e pela Rússia, 
que têm juntos mais de 90% do 
arsenal nuclear no mundo.

Em 2019, os EUA tinham um 
total de 6.185 ogivas nucleares e 
em 2018, havia 6.450. A Rússia 
possuía 6.500 ogivas nucleares 
no início deste ano – 350 a 
menos que no ano anterior. No 
entanto, os dois países inicia-
ram programas abrangentes e 
caros de modernização de suas 
ogivas, foguetes e lançadores, 

sistemas de aviões e de mís-
seis, assim como instalações 
de produção. “As perspectivas 
para que haja uma redução 
negociada dos arsenais russos 
e americanos parecem mais 
improváveis tendo em vista as 
diferenças políticas militares 
entre os dois países”, advertiu 
o Sipri no relatório (ABr).

Cinco em cada dez confi am na hora 
de compartilhar dados pessoais

O levantamento também 
avaliou como o consumidor 
lida em relação à coleta, uso e 
armazenamento de seus dados 
pessoais por parte das empre-
sas. Nesse contexto, o setor 
financeiro novamente ficou 
em evidência. 32% dos brasi-
leiros disseram que “confi am 
totalmente” nas instituições 
financeiras. O mesmo per-
centual se repete para meios 
de pagamento, posicionando 
esses segmentos no Brasil à 
frente dos demais países. 

No cenário global, o nível 
de confi ança nas instituições 

fi nanceiras chega a ser três 
vezes maior do que em lojas 
de varejo online (sites e apli-
cativos). No Brasil, a diferença 
chega a 19 pontos percentu-
ais (2,5 vezes maior). “Isso 
mostra que o investimento 
robusto em TI e em features 
visíveis de segurança destina-
dos pelo setor fi nanceiro nos 
últimos anos, a fi m de ampliar 
a proteção de operações e 
informações pessoais contra 
fraudes, tiveram refl exo direto 
e positivo na visão dos consu-
midores.” afi rma Eduardo (AI/
Serasa-Experian).
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D - Linguagem Python
Essa linguagem faz parte do mundo do desenvolvimento digital e é 
utilizada na programação de grandes empresas como a Google e a 
NASA. Para aproximar dessa tecnologia alunos e outros interessados, 
a FECAP oferece o curso de férias “Introdução à Linguagem Python”. 
O principal objetivo da linguagem Python é estimular produtividade e 
legibilidade dos códigos. Entre as características estão a baixa quanti-
dade de palavras reservadas e o uso de um coletor de lixo automático 
que gerencia a memória para os programadores. Com 20 horas/aula, o 
curso começa no próximo dia 27, das 19h às 22h30. Mais informações: 
(http://extensao.fecap.br/?p=7228).

E - Práticas Agrícolas
Já estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio BNDES de ‘Boas Práticas 
para Sistemas Agrícolas Tradicionais’, que objetiva reconhecer as boas 
práticas de salvaguarda e conservação dinâmica de bens culturais ima-
teriais, associados à agro e socio biodiversidade presentes nos sistemas 
agrícolas tradicionais do Brasil. O Prêmio é uma iniciativa do BNDES, 
em parceira com o Ministério da Agricultura, Embrapa, Iphan e FAO. 
Serão premiadas até 10 ações consideradas boas práticas de salvaguarda 
e conservação dinâmica de Sistemas Agrícolas Tradicionais já realizadas, 
ou com etapas concluídas, tendo como base a data de publicação do 
edital. Saiba mais em: (www.bndes.gov.br).

F - Exposição Histórica
A Embraer terá uma participação histórica na 53ª edição do Paris Air 
Show International no ano da celebração dos 50 anos da Companhia, 
criada em 19 de agosto de 1969. No evento que acontece esta semana 
(17 a 23), no aeroporto de Le Bourget, conta com uma ampla área de 
exposição que inclui as aeronaves, além de um pavilhão dedicado à 
história da Embraer ao longo de meio século na indústria da aviação. 
Terá como destaques o novo E195-E2, maior aeronave da segunda ge-
ração da família de jatos comerciais; a aeronave militar de transporte e 
reabastecimento em voo KC-390; a aeronave de treinamento de ataque 
leve A-29 Super Tucano; e o Praetor 600, o melhor jato executivo da 
categoria super-midsize já desenvolvido (www.paris-air-show.com).

A - Novos Autores
A Editora Fiocruz está com chamadas públicas abertas para novos au-
tores. Como parte do encerramento do calendário de comemorações 
dos 25 anos da Editora e dos 119 anos da Fiocruz, os editais convocam 
pesquisadores, professores e especialistas dos vários campos da Saúde 
para enviar, até o próximo dia 30, livros e textos que possam contribuir 
para pesquisas e avanços na área. As obras deverão estar preparadas no 
formato livro. Os manuscritos poderão ser encaminhados para o e-mail 
(originais.editora@fi ocruz.br) com o assunto “Editora Fiocruz 25 anos”. 
Mais informações: (https://bit.ly/2JCP8aH) e (https://bit.ly/2M7mu3z). 

B - Meca dos Pescadores 
Entre os próximos dias 20 e 27, o Brasil se transformará na “meca” dos 
mais experientes pescadores do mundo. A pequena localidade de Luiz 
Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, às margens do Rio Araguaia, 
em Goiás, será o ponto de partida do 1º Torneio Internacional de Pesca 
Esportiva – GAWFR, evento que atrairá centenas de pescadores pro-
venientes de todas as partes do País e também equipes inteiras dos 
praticantes da pesca com isca artifi cial do Japão, China, Argentina, entre 
outros. Todos dispostos a enfrentar, e vencer, o desafi o de capturar 
seis das maiores espécies de peixes de água doce do mundo: Aruana, 
Dorada, Piraíba, Pirarara, Pirarucu e Tucunaré. Saiba mais em: (https://
rally.fi sh/pt-br/). 

C - Varejo e Consumo
Considerado o mais completo evento de varejo e consumo da América 
Latina, o LATAM Retail Show chega à sua 5ª edição com uma série de 
atrações e conteúdos inéditos, que acontece de 27 a 29 de agosto, no 
Expo Center Norte, contando com diversas atrações, como a Arena 
Mercado & Consumo, a competição Start Me Up, o espaço de inovação 
no varejo, o mega fórum e várias rodadas de negócios. Ainda o Retail 
Real Estate Expo, maior feira dedicada a pontos comerciais, shopping 
centers e expansões varejistas da América Latina. Entre os palestrantes, 
Mark Greeven, autor do livro ‘Business Ecosystems in China: Alibaba and 
Competing Baidu, Tencent, Xiaomi and LeEco’. Saiba mais em (www.
latamretailshow.com.br). 

G - Iogurte 0% Lactose 
Pioneira na fabricação de laticínios produzidos com o puro leite de búfala, a 
Búfalo Dourado inova mais uma vez e lança no mercado brasileiro o primeiro 
Iogurte Grego elaborado exclusivamente com leite de búfala, sem adição de 
açúcar, e com 0% de gorduras e 0% lactose. Com 15g de proteína na versão 
natural, um pouco mais que o equivalente a dois ovos – cada ovo possui 
cerca de 6,3 g –, apresenta, em 130g, a maior concentração de proteína 
entre as marcas disponíveis no mercado. Para efeito de comparação, os 
iogurtes gregos tradicionais apresentam, em média, de 5g a 7g de proteína 
em suas embalagens. Outras informações: (www.bufalodourado.com.br).

H - Água de Coco em Pó
Há algum tempo, a água de coco começou a ser item essencial no cardá-
pio de quem busca uma vida mais saudável. É um mercado que cresce 
9,2% ao ano, e continuará assim até 2020, tomando parte do comércio 
destinado ao refrigerante. A marca brasileira CocoPure inova e lança 
a água de coco em pó. Puro e com os mesmos nutrientes do coco co-
mum, o produto não contém conservantes e corantes e pode ser levado 
a qualquer lugar, auxiliando, assim, o consumo rápido e prático. Não 
têm adição de açúcares, são veganas e sem glúten. Outras informações: 
(www.fi vediamonds.com.br).

I - Bares e Bebidas
A Diageo, líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium 
e proprietária das marcas Johnnie Walker, Ypióca, Tanqueray e Ketel 
One, patrocina o mais importante evento de bares e bebidas, ‘BCB São 
Paulo, Bar Convent Berlim’, criado na Alemanha e pela primeira vez na 
América Latina, que será realizado nos próximos dias 17 e 18, no Expo 
Barra Funda. Destaque para o estande repleto de atrações como o bar 
central de 30m²,  conteúdos sobre gestão de bares e a presença dos 
gurus da coquetelaria brasileira. Quatro fi nalistas disputarão o título de 
bartender do ano do Brasil, e o grande campeão participará da etapa 
mundial que acontecerá em Glasgow, na Escócia, no mês de setembro. 
Informações: (www.theworldclassclub.com) e (www.DIAGEO.com.br).  

J - Atlas do Transporte
Apesar da clara relação do transporte com o espaço geográfi co, onde tudo 
que é transportado possui uma origem e um destino, a representação 
gráfi ca dos temas a ele relacionados ainda não é amplamente explorada. 
Por isso, a CNT (Confederação Nacional do Transporte) acaba de lançar a 
segunda edição do Atlas CNT do Transporte. Apresenta informações sobre a 
infraestrutura e a operação dos sistemas rodoviário, ferroviário, aquaviário, 
aeroviário e sua integração multimodal. Mais de cem mapas com informações 
da logística e das operações de transporte, contemplando características 
dos deslocamentos, como volumes, velocidades, condições da infraestrutura 
e aspectos socioeconômicos. Mais informações: (www.atlas.cnt.org.br). 
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A - Novos Autores
A Editora Fiocruz está com chamadas públicas abertas para novos au-

Não é exagero dizer que 

o avanço da tecnologia 

transformou o mundo 

e remodelou setores 

inteiros da economia

O mercado fi nanceiro, por 
exemplo, deixou de ser 
centrado nos bancos e 

viu a consolidação das fi ntechs. 
O sistema educacional também 
mudou com o advento das 
edtechs e a área de saúde se 
prepara para o crescimento 
das healthtechs. Entre tantos 
acrônimos, um deles se destaca 
justamente por trazer efi ciên-
cia e agilidade a um segmento 
conhecido pela burocracia e 
falta de transparência: o poder 
público. As govtechs já são uma 
realidade e oferecem diversas 
vantagens aos servidores e 
também aos cidadãos.

A pesquisa TIC Governo 
Eletrônico, conduzida por CGI.
br (Comitê Gestor da Internet 
no Brasil) mostra que, aos pou-
cos, as prefeituras brasileiras 
começam a adotar soluções 
de tecnologia da informação. 
Pouco mais da metade delas 
já possui algum recurso para a 
gestão de documentos (54%) e 
para o andamento dos proces-
sos (56%). Quase um terço do 
total (31%) já investe em um 
software de gestão integrada, 
otimizando o dia a dia dos 
servidores públicos e trazendo 
rapidez a todos os trâmites.

Da mesma forma que os 
outros exemplos já citados, a 
tecnologia voltada ao poder 
público deve ser pautada pela 
transformação digital que 
ocorre atualmente em todo o 
mundo. As soluções pensadas 
e desenvolvidas para este 
segmento devem priorizar a 
resolução de problemas reais 
dos cidadãos, como a buro-
cracia nos processos internos 
e a demora na resposta de so-
licitações feitas. Além disso, é 
importante estimular o uso de 
equipamentos de fácil imple-
mentação e, principalmente, 
prezar pela transparência 
necessária a todos os órgãos fe-

derais, estaduais e municipais.
Quando se tem parceiros que 

auxiliam na implementação 
destas tecnologias, o poder 
público consegue atingir a tão 
desejada efi ciência em seus 
trâmites. Afi nal, se todos os 
documentos são digitalizados 
e fi cam disponíveis às pessoas 
na web, se gabinetes e secreta-
rias conseguem ter uma visão 
ampla de todo o processo, 
identifi cando em qual departa-
mento está a solicitação e qual 
o profi ssional responsável, os 
gestores podem avaliar cada 
área de acordo com seu desem-
penho, apontando melhorias 
para aumentar a produtividade 
e melhorar os índices de satis-
fação da população.

Ainda hoje os órgãos públi-
cos são vistos como sinônimos 
de burocracia e até de pregui-
ça. Por muito tempo, solicitar 
um atendimento em governos 
municipais, estaduais ou até na 
União era uma via-sacra: a pes-
soa tinha que visitar diferentes 
departamentos e secretarias, 
acumular uma série de papéis 
e esperar todo o trâmite até ter 
sua solicitação atendida – um 
procedimento que costumava 
levar meses. Essa insatisfação 
aumentou com a evolução da 
tecnologia nas últimas déca-
das. Se tudo foi agilizado e 
fi cou mais rápido, por que o 
poder público não pode ser 
ágil também?

Hoje não há mais espaço 
para prefeituras, secretarias e 
autarquias continuarem utili-
zando sistemas burocráticos e 
pouco efetivos no atendimento 
às demandas dos cidadãos. A 
tecnologia mostrou às pessoas 
que é possível desburocratizar, 
agilizar e ser mais transpa-
rente. Órgãos públicos que 
não se adaptarem a esta nova 
realidade terão sérias difi cul-
dades no relacionamento com 
a população – e poderão até 
perder verbas por conta disso. 

O futuro já chegou ao gover-
no e é totalmente tech.

(*) - É fundador da 1Doc, uma das 
principais govtechs do País

(www.1doc.com.br).

Jaison Niehues (*)

É o que mostra o boletim 
Focus, resultado de pes-
quisa do Banco Central 

(BC) a instituições fi nanceiras, 
divulgado ontem (17), em 
Brasília. A projeção para a 
expansão do PIB desta vez foi 
reduzida de 1% para 0,93%.

A expectativa das instituições 
fi nanceiras é que a economia 
tenha crescimento maior em 
2020. Entretanto, a previsão 
para o próximo ano foi redu-
zida de 2,23% para 2,20%, no 
segundo recuo consecutivo. 
A previsão para 2021 e 2022 
permanece em 2,50%. A estima-
tiva de infl ação, calculada pelo 
IPCA, caiu de 3,89% para 3,84% 

A projeção para a expansão do PIB desta vez foi reduzida

de 1% para 0,93%.

Resolução do Contran, 
publicada no DOU de ontem 
(17), torna facultativo o uso de 
simulador de direção veicular 
no processo de formação de 
condutores, para a obtenção 
da Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH). As novas regras 
preveem, ainda, redução de 25 
para 20, no número de horas-
-aula (h/aula) práticas nas 
auto-escolas, para a categoria 
B da CNH. 

No caso da categoria A, 
serão necessárias pelo menos 
15 h/aula. Em ambos casos, 
pelo menos 1h/aula terá de ser 
feita no período noturno. Para 
condutores de ciclomotores, a 
carga horária mínima será de 
5h/aula. As medidas começam 
a valer no prazo de 90 dias a 
serem contados a partir de 
ontem. 

Em abril, durante reunião do 
Contran que defi niu as novas 
regras, o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse que as mudan-

A medida visa reduzir a burocracia na retirada da habilitação.

Esposa de Carlos 
Ghosn quer ajuda 
de Bolsonaro

Carole Ghosn, esposa do 
ex-presidente da aliança Re-
nault-Nissan-Mitsubishi Car-
los Ghosn, pretende recorrer 
ao presidente Jair Bolsonaro 
em defesa de seu marido. O 
executivo brasileiro é acusado 
de crimes fi scais no Japão, o 
que provocou sua saída das 
montadoras, em meio a uma 
disputa entre Renault e Nissan 
para reequilibrar os termos da 
aliança automotiva.

Em entrevista a BBC, Carole 
disse que não fala com Ghosn 
desde o início de abril, quando o 
executivo foi preso pela segun-
da vez, após a apresentação de 
uma nova denúncia por parte 
do Ministério Público japonês. 
“Os advogados me disseram 
que tudo que eu falasse poderia 
prejudicá-lo no julgamento, 
então fi quei quieta. Mas quero 
meu marido de volta, quero ele 
comigo. Sei que ele é inocente”, 
afi rmou Carole.

Durante a segunda prisão de 
Ghosn - ele agora está em regime 
domiciliar -, sua esposa viajou 
para França e Estados Unidos 
para pedir ajuda dos presidentes 
Emmanuel Macron e Donald 
Trump. Agora, segundo a BBC, 
ela pretende apelar a Bolsonaro. 
O objetivo é fazer com que o 
tema seja discutido durante a 
cúpula do G20 em Osaka, no 
Japão, em 28 e 29 de junho. 

O executivo é acusado de 
subnotifi car rendimentos e de 
se apropriar de recursos da Nis-
san. Em função do escândalo, 
Ghosn foi demitido da presidên-
cia da Nissan e da Mitsubishi 
e renunciou ao comando da 
Renault. Ele, no entanto, alega 
inocência e diz ser vítima de um 
“complô” (ANSA).

A produtividade por hora trabalhada no país, 
calculada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 1,1% no primeiro trimestre deste ano, 
na comparação com o primeiro trimestre de 
2018. O dado é calculado com base nas Contras 
Trimestrais e na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (Pnad), divulgadas pelo BGE.

No trimestre anterior, a produtividade havia 
crescido 0,1%. Considerando-se os grandes seto-
res da economia, apenas a agropecuária teve alta 

na produtividade do trabalho na comparação do 
primeiro trimestre do ano com o mesmo período 
de 2018 (0,4%). Na indústria e nos serviços, 
houve recuo de 1,2% no período.

No acumulado de quatro trimestres, a pro-
dutividade no trabalho recuou 0,3%. Entre 
os setores, apenas os serviços tiveram queda 
nesse tipo de comparação (-0,8%). Na indústria, 
houve crescimento de 0,6% e, na agropecuária, 
1,5% (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
disse no domingo (16) que o 
governo estuda a possibilidade 
de reduzir impostos cobrados 
sobre a importação de produtos 
do setor de tecnologia da infor-
mação, entre eles, computadores 
e celulares. Por meio de sua conta 
no Twitter, Bolsonaro afi rmou 
que a redução poderia ser de 
16% para 4%. 

“Para estimular a competitivi-

dade e inovação tecnológica, o 
governo estuda, via secretaria 
do Ministério da Economia, 
a possibilidade de reduzir de 
16% para 4% os impostos so-
bre importação de produtos de 
tecnologia da informação, como 
computadores e celulares”, 
disse. O presidente disse que 
também está sendo avaliada a 
redução de impostos para jogos 
eletrônicos (ABr).
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Cai novamente a previsão para 
crescimento da economia

A estimativa do mercado fi nanceiro para o crescimento da economia este ano caiu para abaixo de 1%, 
após 16 reduções consecutivas

este ano, na terceira diminuição 
seguida. A previsão foi mantida 
em 4% para 2020 e em 3,75% 
para 2021 e 2022.

A meta de infl ação de 2019, 
defi nida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), é de 4,25%, 
com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%.

A estimativa para 2020 está 
no centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN ainda 
não defi niu a meta de infl ação 
para 2022 (ABr).

Uso de simulador para obtenção 
de CNH será facultativo

ças ajudarão a desburocratizar 
etapas do processo de formação 
do condutor. Argumentou que 
o simulador não teria efi cácia 
comprovada. 

“Ninguém conseguiu de-
monstrar que isso tem im-
portância para formação do 
condutor. Nos países ao redor 
do mundo, ele não é obrigatório, 
em países com excelentes níveis 

de segurança no trânsito tam-
bém não há essa obrigatorie-
dade. Então, não há prejuízo 
para a formação do condutor”, 
disse. A medida visa reduzir 
a burocracia na retirada da 
habilitação. Para o ministro, 
a decisão vai estimar uma 
redução de até 15% no valor 
cobrado nos centros de for-
mação de condutores (ABr).

Reduzir para 4% imposto sobre produtos de TI

Produtividade do trabalho no país recua 1,1%
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Um tiro na Lava Jato
Mais uma vez, o Senhor 

Imponderável dos 

Anjos faz uma visita ao 

nosso roçado político-

institucional

Desta feita, para dar 
um susto no aclamado 
ministro da Justiça do 

Governo Bolsonaro, Sérgio 
Moro, e puxar o tapete onde 
desfila, impávido, um dos 
mais estridentes acusadores 
da Operação Lava Jato, o 
procurador do Ministério 
Público, Deltan Dallagnol. As 
duas midiáticas fi guras tiveram 
conversas publicadas no site 
The Intercept Brasil, criado 
pelo jornalista investigativo 
norte-americano Glenn Gre-
enwald, também conhecido 
por ter ajudado o ex-analista 
de sistemas Edward Snowden 
a revelar informações secretas 
da Agência de Segurança Na-
cional dos EUA.

O vazamento puxa para bai-
xo do alto pedestal o ex-juiz 
Moro, cuja interlocução com 
Dallagnol aponta para certa 
combinação de comporta-
mentos. Ora, nem o julgador 
nem o acusador podem ajustar 
posicionamentos sobre casos 
em investigação, muito menos 
anunciar eventuais caminhos 
a seguir. Foi o que aconteceu 
no caso da investigação do 
ex-presidente Lula, quando 
Dallagnol tinha dúvidas sobre 
a solidez de provas contra ele 
na primeira denúncia em 2016. 
Houve uma espécie de consulta 
ao juiz, que teria sugerido ao 
procurador seguir em frente.

Estrela mais brilhante da 
constelação Lava Jato, Moro 
ganhou aplausos da socieda-
de. Tornou-se ícone da Moral, 
a ponto de ser elevado ao 
patamar de presidenciável,  
posição que deve sustentar 
seja qual for o desfecho do caso 
do vazamento. Conseguirá o 
ex-juiz se livrar da enroscada 
em que foi jogado por hackers 
que teriam invadido a rede 
Telegram de membros do MP? 
Há grande expectativa sobre 
o resultado das investigações 
que começam a ser feitas pela 
PF (sob o comando de Moro). A 
depender de novas mensagens 
prometidas pelos “invasores”, 
o imbróglio tem potencial para 
ir longe.

A frente política faz barreiras 
contra o ex-juiz. Parlamenta-
res tentam formar uma CPI 
para apurar ilicitude em sua 
conduta, mas os presidentes 
da Câmara e do Senado se 
opõem. Moro era uma pedra no 
sapato de políticos envolvidos 
em embaraços.  Portanto, há 
interesse em fechar a tornei-
ra da Lava Jato. O que pode 
acontecer? 

Vejamos: a) comprovação de 
atitudes antiéticas e reprimen-
da ao ministro, sem maiores 
consequências; b) anulação 

das decisões do juiz pelo STF, 
com os votos da maioria do 
plenário (mas como fi cariam 
as condenações nas instâncias 
superiores?); c) saída de Moro 
do ministério. Qual seja o des-
fecho, a imagem do ministro 
da Justiça está arranhada. 
A chance de chegar ao STF 
perde força. 

Outro lado da historia: seu 
exército de admiradores fará 
contundente defesa nas redes 
sociais, enfrentando as linhas 
de opositores lideradas pelo 
PT, com sua trombeta de-
nunciando sua parcialidade.  
Fora ou dentro do governo, 
Moro não perderá a condi-
ção de “guerreiro da moral”, 
permanecendo no ranking 
presidencial de 2022.

Quanto a Dallagnol, as al-
ternativas são: a) apuração 
da conduta pelo CMP, com 
afastamento do cargo na Lava 
Jato; b) ligeira reprimenda, 
sem maiores consequências. O 
juiz e o procurador levantam 
a tese do crime de “invasão 
de privacidade”, a par do fato 
de que a interlocução, com 
frases apartadas do contexto, 
não aponta para combinações. 

O maior ganho será de 
Lula, cuja posição de vítima 
de perseguição por parte de 
Moro e dos procuradores será 
esbravejada pelo PT. Lula 
tende a reocupar o centro do 
oposicionismo, enquanto a 
galera das ruas fará eco à sua 
condição de injustiçado. Se 
continuar preso, terá reforçada 
a pressão por  liberdade. Se não 
for condenado em 2ª instância 
no caso do sítio de Atibaia até 
setembro, adquire o direito de 
prisão em regime semiaberto 
ou domiciliar. O PT, glorioso, 
antecipa o discurso eleitoral 
de 2022. 

Quanto ao presidente Bolso-
naro, a inferência é a de que 
o tiroteio sobre o ministro da 
Justiça, um dos dois maiores 
pilares da administração - o 
outro é o ministro Paulo 
Guedes -, abre fissura no 
costado governamental, mas 
não compromete sua imagem. 
E o futuro? Há duas visões: 
a) com a imagem arranhada, 
Moro perderia a nomeação 
ao Supremo em novembro de 
2020, quando Celso de Melo 
se aposentar; b) Bolsonaro 
bancará a promessa, tirando-o 
do páreo presidencial. O fato 
é que o ministro continuará a 
ter o apoio social, podendo até 
arriscar-se a um voo solo na 
direção do Palácio do Planalto. 
Difícil adivinhar para onde a 
biruta apontará.

Resumo: seja qual for a tra-
jetória de Moro e Dallagnol, a 
Lava Jato levou um tiro. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular

da USP, consultor político
e de comunicação

Twitter@gaudtorquato.
Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Chegaram ontem (17), pelo  
Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, do Rio de Janeiro, os 
primeiros turistas dos Estados 
Unidos beneficiados com a 
isenção de visto para visitar o 
Brasil. A medida vale também 
para turistas da Austrália, do 
Canadá e do Japão. De acordo 
com o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, a 
expectativa do governo é que 
essa facilidade aumente o fl uxo 
de turistas desses países e gere 
pelo menos R$ 1 bilhão para a 
economia brasileira todos os 
anos. 

O ministro considerou o dia 
de hoje “histórico para o turis-
mo no Brasil”.

Lembrou que a isenção de vis-
tos era uma iniciativa pleiteada 
pelo setor de turismo há mais 
de 15 anos.Parte do grupo de 
americanos que chegaram veio 
sem o visto, e há depoimentos 
de que só vieram pela isenção 
do visto. “Quem ganha é a 
economia do Brasil porque essa 
iniciativa, com os investimentos 
para a promoção disso, vai ge-
rar emprego, vai gerar renda e 
divisas para o nosso país”.

Brasil recebe primeiros 

turistas com isenção de visto.

Amanhã (19), o ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
Sergio Moro será ouvido na 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, para escla-
recer informações publicadas 
na imprensa sobre a suposta 
colaboração dele com pro-
curadores da força-tarefa da 
operação Lava Jato enquanto 
era juiz federal.

O site The Intercept divulgou 
mensagens em que Moro e o 
procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa, 
trocaram informações sobre 
procedimentos e decisões 
em processos da Lava Jato,  
incluindo o que levou à conde-
nação do ex-presidente Lula. 
As mensagens foram trocadas 
em um aplicativo para celular 
e foram extraídas mediante a 
invasão de aparelhos dos pro-
curadores por hackers ainda 
não identifi cados.

A audiência foi marcada por 
sugestão do senador Fernan-

Ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

Publicada na última sexta-
-feira (14), a MP que torna 
o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) um sistema aberto a 
atualizações e novas inscri-
ções, de modo a possibilitar a 
constante inclusão de dados, 
já começou a tramitar no Con-
gresso Nacional. 

Criado pelo Código Florestal 
em 2012, o CAR permitiu o ca-
dastramento das propriedades 
e a implementação dos meca-
nismos previstos no Programa 
de Regularização Ambiental 
(PRA), para adequação dos 
produtores às exigências legais. 
Foi dado um prazo de adesão, 
que se encerrou em 31 de de-
zembro de 2018, e quem não 
aderiu estava proibido, por 
exemplo, de acessar linhas de 
crédito.

Atualmente existem mais 
de 5 milhões de propriedades 
registradas, o que, segundo o 
governo, demonstra a maciça 
adesão dos produtores rurais. 
Todavia, ajustes são necessá-

O encerramento do prazo de inscrição estava inviabilizando 

regularização de propriedades.
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Parado no Senado há dois 
anos, ele deve fi nalmen-
te avançar depois de 

ter sido pautado na reunião 
anterior pela presidente da 
CCJ, senadora Simone Tebet 
(MDB-MS).

Uma das emendas diz res-
peito a um ponto polêmico: as 
punições a juízes e promotores 
por abuso de suas funções, algo 
que não constava do texto origi-
nal e foi inserido pela Câmara. 
O relator, senador Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG),  manteve os 
dispositivos, mas explicitou que 
as condutas descritas no pro-
jeto só representarão crime de 
abuso de autoridade se forem 
praticadas para “prejudicar” 
ou “benefi ciar” a outros ou a si 
mesmo, ou quando eles agirem 
comprovadamente “por mero 
capricho ou satisfação pessoal”.

Outra emenda busca reto-
mar um dispositivo do texto 
original que foi removido pela 

Senador Rodrigo Pacheco, relator do projeto,

apresentou sete emendas.

Norma do Ibama 
sobre caça de javali 
é tema de debate 

A Comissão de Meio Am-
biente da Câmara discute hoje 
(18) a norma do Ibama que 
permitiu o uso de cães na caça 
de javalis. Uma norma anterior 
já havia permitido o controle 
populacional do javali-europeu.

“A liberação da prática de 
caça com fi ns de controle popu-
lacional de espécie considerada 
lesiva ao meio ambiente, colide 
com a facilitação na prática de 
transgressões em frentes tão 
múltiplas que, entende-se, só 
poderia ser considerada ante 
extensa fundamentação cientí-
fi ca e, mais que tudo, discussão 
pública e transparente na casa 
do povo“, argumenta o deputa-
do Ricardo Izar (PP-SP), que 
pediu a realização do debate.

O javali provoca desequilíbrio 
ambiental e prejuízos a lavouras 
de pequeno e médio porte. Sem 
predadores naturais no País, as 
populações do animal crescem 
de forma rápida. A nova norma 
do Ibama cria o Sistema de In-
formação de Manejo de Fauna 
(Simaf) para monitoramento 
das atividades de manejo do 
javali. Segundo o Ibama, o 
sistema dispensa a entrega de 
relatórios de manejo em papel 
nas unidades do órgão. Os dados 
passam a ser informados direta-
mente no sistema pelas pessoas 
autorizadas a realizar o manejo.

O texto também veda expres-
samente os maus tratos aos 
animais e torna obrigatória a 
proteção e a identifi cação dos 
cães usados na caça. O uso de 
armadilhas do tipo jaula e curral 
também está autorizado pela 
norma. A Comissão de Meio 
Ambiente analisa um projeto 
do deputado Célio Studart 
(PV-CE) que susta a norma do 
Ibama (Ag.Câmara).

Novo licenciamento 
trará segurança 
para produtores 

O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, disse ontem (17) que o grupo 
de trabalho, que discute a pro-
posta de um novo licenciamento 
ambiental, vai dar mais clareza ao 
setor produtivo sobre o que é ou 
não permitido, dando mais segu-
rança aos investimentos na área, 
sem perder de foco a proteção ao 
meio ambiente. Já em relação ao 
texto que anistia os devedores do 
Funrural, Maia disse que só vota 
se o governo demostrar de onde 
vai sair o dinheiro.

“Não vou votar um prejuízo de 
R$ 30 bilhões para o orçamento 
público que não seja encomendado 
pelo governo. O governo tem que 
me mostrar onde tem R$ 30 bilhões 
para tirar. Se não, não posso entrar 
nessa pauta”, disse. O Funrural foi 
declarado inconstitucional pelo 
STF em 3 de fevereiro de 2010. 

Com isso, agricultores questio-
naram os pagamentos e, ampara-
dos em decisões liminares, não 
pagaram o tributo. Posteriormente, 
o Supremo pacifi cou a questão 
considerando a contribuição que 
incide sobre a receita bruta dos 
produtores rurais e de frigoríferos 
constitucional e determinando a 
cobrança (Ag.Câmara).

Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
afastou a exigência prévia de autorização para 
biografi as. Projeto em análise no Senado propõe 
alterar o Código Civil para deixar explícito na 
lei que é liberada a publicação de livros, fi lmes, 
novelas e séries mesmo sem autorização da 
pessoa retratada (ou de seus familiares).

Apresentado pelo senador Styvenson Valen-
tim (Podemos-RN), o projeto objetiva conferir 
maior segurança jurídica à pesquisa, produção, 
publicação ou divulgação de obras biográfi cas, 
literárias ou audiovisuais.

“Na esteira da decisão do STF, buscamos tornar 
desnecessária qualquer indagação ao biogra-

fado a respeito do seu consentimento quanto 
a produção da obra biográfi ca, nem aos seus 
familiares, se o biografado já houver falecido”, 
apontou o senador.

O texto também ressalva que o biógrafo será 
responsabilizado civilmente pelo relato de fatos 
inverídicos, o que poderá levar a medidas de 
reparação, como indenizações. “É resguarda-
do o mal-uso desse direito. O projeto prevê 
a responsabilidade de quem não o utilizar de 
forma adequada”, disse o autor. O projeto está 
em fase de recebimentos de emendas na CCJ, 
que terá a decisão terminativa sobre a proposta 
(Ag.Senado).
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Comissão pode votar projeto das 
‘Dez medidas contra a corrupção’
A CCJ do Senado deve votar hoje (18) o projeto de iniciativa popular conhecido como “Dez medidas 
contra a corrupção”, que nasceu de uma campanha de procuradores da República e foi aprovado pela 
Câmara com modifi cações, o que gerou controvérsia

bém excluiu dispositivos do 
projeto, a maioria dos quais 
adicionada pela Câmara. É o 
caso, por exemplo, das penas 
escalonadas, uma inovação que 
aumentava o tempo de prisão 
em crimes como peculato e 
corrupção ativa e passiva de 
acordo com o valor da vantagem 
fi nanceira obtida indevidamen-
te. O senador diz acreditar que 
o montante auferido nesses 
crimes deve servir para a de-
fi nição da pena, mas não para 
qualifi cá-la.

O texto que veio da Câma-
ra estabelece, entre outras 
medidas, a tipifi cação do cri-
me eleitoral de caixa dois; a 
criminalização do eleitor pela 
venda do voto; a obrigação de 
auditoria nos partidos políticos; 
o aumento das penas para cri-
mes como peculato, corrupção 
passiva e corrupção ativa; e a 
transparência dos processos 
(Ag.Senado).

Câmara: a ação civil de extin-
ção de domínio, instrumento 
que seria usado para reaver 
bens conquistados de forma 
ilícita mesmo sem a responsa-
bilização penal dos indivíduos. 
Para ele, trata-se de “poderosa 

ferramenta” contra a impuni-
dade, pois permite alijar orga-
nizações criminosas de seus 
meios materiais mesmo em 
casos de prescrição do crime 
ou falecimento de envolvidos.

O relatório de Pacheco tam-

Moro fala à CCJ amanhã 
sobre troca de mensagens

do Bezerra Coelho (MDB-PE), 
líder do governo no Senado. Em 
ofício enviado ao presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, o 
líder destacou que a iniciativa 
de esclarecer os fatos partiu do 
próprio Moro.

“Manifestamos a nossa con-
fi ança no ministro Sérgio Moro, 

certos de que esta será uma 
oportunidade para que ele 
demonstre a sua lisura e 
correção como juiz federal, 
refutando as críticas e ilações 
a respeito da sua conduta à 
frente da Operação Lava Jato”, 
disse o senador no ofi cio (Ag.
Senado).

MP retira prazo de inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural

rios para permitir que a lei não 
gere exclusão e impeça a regu-
laridade de novas matrículas.

“Com o avanço da implemen-
tação do Código Florestal, o 
CAR se confi gurou como um 
importante instrumento de 
gestão territorial, urgindo a 
necessidade de se tornar um 
cadastro perene, sem limite 

temporal para adesão”, expli-
cou o governo em mensagem 
enviada ao Parlamento. A MP 
vai ser analisada por uma comis-
são mista, onde será designado 
um relator para analisar a pro-
posta. Depois de votada neste 
colegiado, segue para análise 
dos Plenários do Senado e da 
Câmara (Ag.Senado).

Brasil recebe primeiros 
turistas com

isenção de visto

O Ministério do Turismo in-
formou que, no ano passado, os 
brasileiros gastaram US$ 18,2 
bilhões no exterior, enquanto 
os estrangeiros deixaram US$ 
5,9 bilhões no Brasil, o que ge-
rou défi cit no setor de turismo 
de US$ 12,3 bilhões. Marcelo 
destacou que agora será feita 
uma campanha de divulgação 
da isenção nos países bene-
fi ciados. Com a facilidade do 
visto eletrônico, o fl uxo de 
visitantes dos Estados Unidos, 
do Canadá, do Japão e da Aus-
trália aumentou 15,73%, com 
injeção de R$ 450 milhões na 
economia (ABr).

Projeto permite biografi as sem 
autorização prévia



Há um princípio na área 

da segurança militar que 

diz: o ataque está sempre 

à frente da defesa.

Em termos práticos, o 
avião de guerra com a 
melhor blindagem pode 

resistir à artilharia antiaérea, 
mas não permanecerá no ar se o 
inimigo tiver a melhor arma. Em 
outras palavras, enquanto se 
prepara uma proteção contra a 
arma mais poderosa atualmen-
te, o desenvolvimento bélico 
já terá dado um passo à frente 
e, contra o mais novo ataque, 
a defesa estará despreparada. 
Assim, o ataque será sempre 
mais forte do que a defesa.

Esse princípio vale também 
para a segurança digital, a 
segurança na internet. Na ver-
dade, o princípio da segurança 
na internet é: ‘se querem uma 
informação sobre você, e você 
está conectado à internet, vão 
conseguir essa informação’. A 
questão é: quantas pessoas 
estão preocupadas em saber 
alguma coisa sobre você, sobre 
a sua vida?

Um usuário comum da inter-
net — eu e possivelmente você, 
por exemplo —, mesmo com 
cuidados de navegação e pre-
cauções básicas esperadas, não 
está livre de ter invadida aquilo 
que considera sua privacidade 
on-line. Um hacker consegui-
ria burlar a segurança desse 
usuário e ter acesso a contas 
de serviços on-line se tivesse 
interesse. Basta lembrar de 
autoridades que tiveram contas 
ou dispositivos invadidos, ou de 
personalidades cujas fotogra-
fi as íntimas foram acessadas 
e publicadas sem autorização.

Não importa o grau de con-
fi dencialidade de uma infor-
mação, o ataque está sempre 
um passo — pelo menos um 
passo — à frente da defesa.

Na divulgação das conversas 
entre o juiz Sérgio Moro e o 
procurador Deltan Dallagnol, 
por exemplo, foi mencionado o 
aplicativo de mensagens utili-
zado. Esse aplicativo utiliza co-
municação criptografada, o que 
o torna relativamente seguro. 

Ainda que não tenha havido 
nenhuma falha de segurança 
no aplicativo que permitisse 
acesso ao conteúdo por tercei-
ros (hackers), as informações 
podem ter sido divulgadas por 
algum dos envolvidos nas con-
versas. Mesmo que mensagens 
transmitidas on-line fossem 
literalmente impossíveis de 
serem interceptadas e deci-
fradas (o que não são), se o 
inimigo estiver na linha, ele não 
precisa burlar nenhuma medida 
de segurança para ter acesso.

Ademais, ainda que os inter-
locutores sejam confi áveis, de 
nada adianta ter os melhores 

recursos tecnológicos de segu-
rança digital de comunicação se 
os aparelhos que trazem o conte-
údo não são também protegidos 
por senha e criptografi a, ou se 
são emprestados para alguém, 
furtados ou roubados. Melhor 
ainda, que as mensagens sejam 
lidas e apagadas, sem backup 
nenhum, diminuindo a chance 
de outras pessoas terem acesso 
a elas — com o contraponto 
de o usuário também perder a 
sua própria mensagem, fi cando 
apenas em sua própria memória.

Pode ser que hoje ninguém 
queira saber algo sobre nós, e 
assim nos sentimos seguros. 
Mas um hacker experiente 
pode devassar o conteúdo 
da vida que demonstramos 
on-line, na internet, mesmo 
que pensemos que estamos 
compartilhando apenas com 
amigos ou que só estejamos 
guardando para nós mesmos. 
Assim, a privacidade na in-
ternet não é um mito, mas é 
praticamente impossível.

O teclado inteligente que 
temos no celular, que nos 
corrige e sugere palavras, 
consegue esse feito porque 
captura e guarda tudo o que 
digitamos. O servidor gratui-
to em que guardamos nossas 
fotos, vídeos e documentos de 
toda espécie (Dropbox, Google 
Drive, OneDrive), tem por trás 
uma grande empresa, e sabe-
mos o que move as empresas. 

Se nossos dados estão segu-
ros ali, é porque hoje, para elas, 
a imagem positiva no mercado 
e a informação que guardam 
para si rendem mais dividen-
dos (dão mais lucro) do que 
vazar na internet o conteúdo 
de seus usuários. A atitude 
correta frente à incerteza da 
segurança digital é uma só: 
não tenhamos algo a esconder.

Pois se divulgarem tudo que 
temos e tudo que fazemos na 
internet, nossas fotos, nosso 
histórico de navegação, nos-
sas mensagens familiares, no 
máximo conheçam os quatro 
cantos de nossa casa, saibam 
onde passamos as férias, vejam 
fotos de nossos fi lhos brin-
cando, deem risada de nossas 
discussões em grupos de tra-
balho e estranhem como nos 
divertimos com coisas simples. 

E, no fi m, apenas passemos 
receio e vergonha pela abertu-
ra de nossa vida, mas que nada 
nela e, especialmente, nada 
do que registramos eletroni-
camente, possa ser uma arma 
contra nós. Mário Quintana já 
dizia: “Sorri com tranquilidade/ 
Quando alguém te calunia/ 
Quem sabe o que não seria/ Se 
ele dissesse a verdade”.

(*) - É coordenador adjunto do curso 
superior tecnológico em Investigação 

Profi ssional do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Existe privacidade 
na internet?

Antoine Youssef Kamel (*)
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CNPJ: 28.390.682/0001-05

EDITEDITEDITEDITEDITAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIA
A IMAIMAIMAIMAIMAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGEM LGEM LGEM LGEM LGEM LTDTDTDTDTDA ME,A ME,A ME,A ME,A ME, convoca os senhores sócios: MarMarMarMarMaria Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezerrerrerrerrerraaaaa, SimoneSimoneSimoneSimoneSimone
Soares Soares Soares Soares Soares TTTTTorresorresorresorresorres, Inês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de Melo, e VVVVValter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silva e Ja e Ja e Ja e Ja e Junioruniorunioruniorunior; a participarem da Assembleia Geral Extraordinária de
sócios, a ser realizada nas dependências da sede da empresa, localizada à Rua Professor Francisco Pinheiro, nº 211 – Vila
Princesa Isabel, São Paulo-SP, no dia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em primeirimeirimeirimeirimeira cona cona cona cona convvvvvocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segunda
convocação. convocação. convocação. convocação. convocação. Serão tratados os seguintes assuntos: Deliberação para pauta dos próximos 06 meses.

São Paulo/SP, aos 14 de junho de 2019

AA - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28 - NIRE  35300370597

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2019.  Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, São
Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a
voto, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Com
as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatu-
tos, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim,
André Kissajikian, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presiden-
te que o Edital de Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformi-
dade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em segui-
da, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do
Dia”, tendo no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de
votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:- 1) - Foi aprovado
o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, documentos esses
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições
do dia 12 de abril de 2019, sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata
o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de
31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social
de 2018, ficará a critério da diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes, dando o Sr.  Presidente  por  encerrada  a Assembleia.
São Paulo, 26 de abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissa-
jikian - Secretário. Acionistas: Antranik Kissajikian e André Kissajikian.  A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa.
André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 298.456/19-9, em
04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº. 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 24/04/2019. Horário: 14:00 horas. Local: Sede social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.902, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assi-
naturas lançadas no livro de presença. Mesa: Presidente: Antranik Kissajikian; Secre-
tário: André Kissajikian. Convocação e Publicação: Edital de Convocação publicado no
Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos dias 10,
11 e 12 de abril de 2019. Ordem do Dia: leitura, discussão e votação do Relatório da
Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social findo em 31/12/2018. Em seguida, foram colocados em discussão e
votação os assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo no final sido deliberado e
aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foram aprovadas as contas dos adminis-
tradores e as Demonstrações Financeiras do Banco, representadas pelo Relatório da
Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração do Fluxo
de Caixa, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no
Diário Oficial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 22 de março de
2019, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo
quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001.
As Demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes nos
termos do parecer publicado juntamente com as mesmas. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de
lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 24 de abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presi-
dente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: AK 15-Empreendimentos
e Participações Ltda., por seu Diretor, André Kissajikian; Antranik Kissajikian;
André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presi-
dente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 298.618/19-9, em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº. 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2019. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.900, nesta Capital. Presença:  Acionistas com
direito  a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para se-
cretario. Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à
leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019. Foi aprovada
a lavratura da ata na forma de sumário, consoante disposto no artigo 130, § 1º, da Lei
6.404/76. A seguir deu-se início à “Ordem do Dia”, item “a” do edital de convocação. O
Sr. Presidente submeteu à discussão as contas dos administradores e as Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, representadas pelo Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial, Demonstrações de Resultados e Demonstrações de Fluxo de Caixa relati-
vos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, documentos esses
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições
do dia 13 de março de 2019, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que
trata o parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303,
de 31/10/2001. A leitura dos documentos acima referidos foi dispensada por todos os
presentes. Após os esclarecimentos prestados, o Sr. Presidente colocou em discussão
e votação a matéria objeto do item “a” da ordem do dia, tendo sido aprovada por unani-
midade de votos as Demonstrações Financeiras e as contas dos administradores da
Companhia. Passando ao item “b” da “Ordem do Dia” quanto à distribuição do resultado
do exercício de 2018, foi decidido que sua destinação ficará a critério da diretoria.
Submetida a matéria à discussão e aprovação dos acionistas presentes, foi à mesma
aprovada por unanimidade de votos.  Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia.  São
Paulo, 23 de abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian
- Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu procura-
dor, Carlos de Gioia; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira.  A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 297.229/19-9, em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003231-57.2013.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS 
VINICIUS MANZINI, Brasileiro, CPF 369.641.558,80, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a requerente é credora do 
requerido pela importância de R$15.655,73 (Fev/2013) referentes ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades vencidas e não pagas. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 
de dezembro de 2018. Eu, MAGDALENA RIOFRIO NICOLAU Escrivã-Diretora, conferi e assinei. - 
ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

FC - V Participações S.A.
CNPJ: 13.213.370/0001-59 - NIRE: 35300388593

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2018 2017

Ativo/Circulante 84.887 321.305
Caixa e equivalentes de caixa 6.429 211.468
Clientes 78.457 78.457
Partes relacionadas – 31.380
Não Circulante 13.370 13.370
Depósitos judiciais 13.370 13.370
Total do Ativo 98.257 334.675

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Passivo/Circulante 2.129 140.033
Obrigações tributárias 153 126.187
Contas a pagar 1.976 13.846
Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 96.128 194.642
Capital social 215.345 215.345
Reserva legal 30.677 30.677
Lucros ou prejuízos acumulados (149.894) (51.380)
Total do Passivo 98.257 334.675

Demonstração do Resultado 2018 2017
Receita operacional líquida – 276.125
Impostos Sobre Serviços – (160.824)
Lucro Bruto – 115.301
Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas (61.844) (166.233)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 4.290 689.133
Resultado operacional antes do resultado
 financeiro líquido (57.554) 638.201
Resultado financeiro líquido (3.352) (5.354)
Resultado operacional antes do IR e CS (60.906) 632.847
(–) IR e CS correntes (1.628) (147.778)
Lucro/Prejuízo do Exercício (62.534) 485.069

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Capital 
 Social

Reserva  
de Capital AFAC

Lucros  
Acumu- 

lados Total
Saldos em 2016 2.075.000 1.163.177 164.667 219.229 3.622.073
AFAC 164.667 – (164.667) – –
Reserva capital/
Ágio 1.132.500 (1.132.500) – – –

Lucros acumulados 595.228 – – (595.228) –
(–) Redução de 
capital social (3.752.050) – – – (3.752.050)

Lucros distribuídos – – – (160.450) (160.450)
Lucro (Prejuízo) exercício – – – 485.069 485.069
Saldos em 2017 215.345 30.677 – (51.380) 194.642
Lucros distribuídos – – – (35.980) (35.980)
Lucro (Prejuízo) exercício – – – (62.534) (62.534)
Saldos em 2018 215.345 30.677 – (149.894) 96.128

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018 2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (62.534) 485.069
Lucro líquido (prejuízo) ajustado (62.534) 485.069
Aumento de ativos: - Clientes – 77.251
- Estoques – 3.426.055
- Adiantamentos e antecipações 31.380 (31.380)
Aumento de passivos:
- Obrigações sociais e trabalhistas – (211)
- Obrigações tributárias (126.034) 118.464
- Contas a pagar (11.870) 1.163
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 operacionais (169.059) 4.076.411
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento – –
Fluxos de Caixa das Atividades Financiamento
Redução/Variação de capital social – (1.859.655)
Reserva de lucros – (595.228)
Integralização de capital – (1.132.500)
AFAC – (164.667)
Pagamento Dividendos (35.980) (160.450)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento (35.980) (3.912.500)
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades
 de Financiamentos (205.039) 163.911
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 211.468 47.557
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 6.429 211.468
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa (205.039) 163.911

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Contador
Carlos Aberto Gomes do Vale - TC-CRC - 1SP 124.354/O-0

9ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1065326-25.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) VANUZA NERES ROCHA, CPF 295.383.258-32, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a 
cobrança de R$ 7.338,84 (Dez/2016), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, 
firmado entre as partes referente as mensalidades de Fevereiro a Dezembro de 2015, vencidas e 
não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a requerida 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. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2019. 

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 10/04/2019, às 09h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da presença das
Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: as Acionistas decidiram, por unanimidade: (i) aprovar a
renúncia do Sr. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W, DPF/MJ e CPF/MF nº 236.546.158-13, domiciliado na 
cidade de São Paulo/SP e com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, do cargo de Membro 
do Conselho de Administração da Companhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 09/04/2019. (ii) nomear os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 ano, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assinatura 
dos respectivos termos de posse, dentro do prazo de 30 dias, a contar da presente assembleia, nos termos do § 1º do artigo 149 da Lei das S.A., 
José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388 SSP/SP e CPF/MF nº 035.364.118-94, domiciliado na cidade de São
Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010; Masayuki Nakazawa, japonês,
empresário, casado, portador do passaporte nº TZ1019165, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo; Tadaaki Kurakake, japonês, casado, bacharel em artes, RNE n° G253931-P, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF
n° 238.740.428-98, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, CEP 01310-913. Kazuhiro
Miyauchi, japonês, empresário, casado, portador do passaporte nº TS0754068, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1,
Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, designado Presidente do Conselho de Administração; Jun Shiihara, japonês, empresário, casado, 
portador do passaporte nº TK0412544, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo; 
Eiji Okamoto, japonês, empresário, casado, portador do passaporte nº TS0537560, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1,
Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: José Feres Kfuri Júnior - 
Presidente e Masayuki Nakazawa - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation p.p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake. 
JUCESP n° 319.343/19-4 de 12/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001596-62.2018.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Edmundo Lellis Filho, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)Emerson dos Santos, Bras, RG 450652282,CPF 311.878.318-40,que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória no valor de R$ 4.627,46 por parte de União Social Camiliana, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, 03/04/19  

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 10/04/2019, às 15h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da 
presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: os Membros do
Conselho de Administração decidiram, por unanimidade: (i) aprovar a renúncia do Sr. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em
artes, RNE nº V940740-W, DPF/MJ e CPF/MF nº 236.546.158-13, domiciliado na cidade de São Paulo/SP com escritório na Rua Álvaro Anes,
nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, ao cargo de “Diretor de Operações” da Companhia, em razão da carta de
renúncia apresentada por ele, datada de 09/04/2019; (ii) aprovar a renúncia do Sr. Takeshi Shimoyama, japonês, casado, bacharel em 
artes, RNE nº V456081-8, expedido pelo DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 238.655.228-40, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com 
escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, ao cargo de “Diretor de Controladoria” da 
Companhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 26/03/2019; (iii) reeleger os seguintes Membros para compor
a Diretoria da Companhia: José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388/SSP/SP e CPF/MF nº 035.364.118-94,
domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010,
designado “Diretor Presidente”; Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP e 
CPF/MF nº 105.600.108-93, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52,
Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Comercial”; Miki Kim, coreana, casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T
DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 239.801.778-82, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e
52, Pinheiros, CEP 05421-010, designada “Diretora de Administração e Financeiro”; Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos 
cargos, mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio e declararam para os fins de direito que não se encontram
impedidos; (iv) a indicação do Sr. Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº G085957-U, expedido pelo DELEMIG/
SR/SP e CPF/MF nº 013.364.059-02 e do Sr. Sosuke Kobayashi, japonês, casado, bacharel em artes em comércio, RNE nº G342877-9,
expedido pelo DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 800.225.509-76, para os cargos de Diretor da Companhia, ressaltando-se que a posse aos 
referidos cargos encontra-se condicionada à obtenção da autorização emitida pelo Coordenação-Geral de Imigração. A presente ata é 
publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Kazuhiro Miyauchi - Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário.
Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi; Masayuki Nakazawa; José Feres Kfuri Júnior; Tadaaki Kurakake;
Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP nº 319.341/19-7 de 12/06/2019. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

3º Vara Cível do Fórum da Penhade França – Comarca da Capital – SP.
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 
719. 3ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/SP. Processo: nº 0833365-
53.2007.8.26.0006. Executados: ALVARO JOSÉ DE LIMA, seu cônjuge, ELISABETE BATISTA 
DA SILVA. Apartamento c/ área útil de 49.330m ² em Penha de França. – 60% do valor de 
avaliação. 1ª Praça: 26/06/19 às 15h45. 2ª Praça: 16/07/19 às 15h45. Apartamento nº 31, 
localizado no 3º ou 4º pavimento do Edifício Orquídia, do Condomínio Parque Residencial 
Penha de França, com a entrada pela Rua São Florêncio, 1.500, 41º Subdistrito CANGAIBA, 
com a área útil de 49.330m², e área total de 61,898m², cabendo-lhe uma vaga indeterminada 
descoberta no estacionamento externo do Edifício. Contribuinte: 060.242.0239-3. Ficam os 
requeridos ALVARO JOSÉ DE LIMA, seu cônjuge ELISABETE BATISTA DA SILVA, o credor 
hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 05/04/2016. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 225.360,22 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 112.680,11 (sujeitos à atualização).

Enercasa Energia Caiuá S.A.
CNPJ/MF 09.217.210/0001-00 - NIRE: 35.300.349.261

Ata da AssembleIa Geral Extraordinária de 20 de Setembro de 2018
Data, hora e local: 20 de setembro de 2018, às 16h, na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2030, Centro Empresarial 
Tamboré, Barueri/SP. Presença: Totalidade dos Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, conforme 
o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues 
– Secretário. Ordem do dia: (1) Recondução de Membros do Conselho de Administração. Deliberação: A Assembleia 
Geral, por unanimidade, decidiu reconduzir os atuais membros do Conselho de Administração, para um novo mandato 
unificado, com duração de 01 (um) ano, tendo sido reeleitos: Ênio Emílio Schneider, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.781.832 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.574.640-04, com endereço 
comercial na Rod. Admar Gonzaga, 440, Bloco B, 7º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC; Yoshiaki Fujimori, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, 
Ronaldo da Silva Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, estes últimos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro 
Empresarial Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06455-000; Os conselheiros renunciaram a qualquer remuneração pelo exercício 
da função, e ainda, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os 
fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não 
se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse de exercer atividades empresárias, 
sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da 
mesa, a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos; Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, 
declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos 
membros da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita, rubricada e assinada pela totalidade dos acionistas. (a) José 
Antunes Sobrinho - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) p/ Fundo de Investimento em Participações 
CEVIX (Guilherme Guaitoli Fiori Neaime). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 
de setembro de 2018. Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 295.660/19-3 em 31/05/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Enercasa Energia Caiuá S.A.
CNPJ/MF: 09.217.210/0001-00 - NIRE: 35.300.349.261

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 01º de Janeiro de 2019
Data, hora e local. 01º de janeiro de 2019, às 10h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Conjunto 2030, Barueri/
SP. Presença. Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. Convocação. Dispensada a convocação nos termos 
do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Mesa. Yoshiaki Fujimori - Presidente e Alisson Martins Rodrigues 
– Secretário. Ordem do dia: (1) Recondução de membros da Diretoria. Tomando a palavra o senhor presidente informou aos presentes 
que estava em discussão a seguinte Deliberação: (1) Recondução de membros da Diretoria. Foi aceita por unanimidade de votos a 
proposta de recondução, para um novo mandato de 02 (dois) anos, isto é, até 01º de janeiro de 2021, dos atuais membros da Diretoria da 
Companhia, a saber: José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 - SSP/
SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87 e Filipe Koefender, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 4.556.978 SSP/
SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.346.909-50, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor, respectivamente, ambos com endereço 
comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. CEP: 06455-000, prestaram o compromisso de bem 
exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimen-
to, arquivados na sede da Companhia, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem 
de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles, foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o 
senhor presidente da mesa, a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa que 
presidiu e, ato contínuo, transcrita no respectivo livro da sociedade, rubricada e assinada pela totalidade dos presentes. (a) Yoshiaki 
Fujimori - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. A 
presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 01º de janeiro de 2019. Yoshiaki Fujimori - Presidente; Alisson 
Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 295.661/19-7 em 31/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Presidente do Irã, Hassan Rohani, visita instalação nuclear em Teerã. 

O anúncio foi feito pela 
Agência Iraniana de 
Energia Atômica, um 

mês depois de Teerã ter sus-
pendido algumas obrigações do 
pacto fi rmado com Alemanha, 
China, Estados Unidos, França, 
Reino Unido e Rússia.

As regras suspensas dizem 
respeito ao limite de armazena-
mento de urânio enriquecido e 
água pesada, elementos essen-
ciais para a produção nuclear. 
O excesso desses itens era 
exportado, mas essa atividade 
foi inviabilizada pelo restabele-
cimento de sanções pelos EUA.

Em maio passado, Teerã já ha-
via quadruplicado sua produção 
de urânio de baixo enriquecimen-
to (até 3,67%) - o acordo de 2015 
limita em 202,8 quilos o estoque 
desse material no Irã, além de 130 
toneladas de água pesada.

O país também fala em au-
mentar o enriquecimento de 
urânio para até 20% para fi ns 
de “pesquisa científi ca”. Objetivo 
do Irã é pressionar as potências 
mundiais a renegociarem o 
acordo, rompido pelos Estados 
Unidos há pouco mais de um 

Irã superará limite de urânio 
enriquecido em 10 dias

O governo do Irã anunciou ontem (17) que dentro de 10 dias superará o limite de reservas de urânio 
com baixo enriquecimento fi xado pelo acordo nuclear de 2015

ano. “A União Europeia tem 
prazo limitado para cumprir suas 
obrigações no quadro do acordo 
nuclear, e é melhor que assuma 
sua responsabilidade, ou o com-
promisso terminará”, disse o 
presidente Hassan Rohani, após 
uma reunião com o embaixador 
francês Philippe Thiébaud.

Já o chefe do Estado Maior 
das Forças Armadas, general 
Mohammad Bagheri, ameaçou 
bloquear a exportação de pe-
tróleo do Golfo Pérsico, região 
palco de tensões nas últimas 
semanas por causa de explo-
sões suspeitas em petroleiros. 
Segundo a imprensa americana, 

o presidente dos EUA, Donald 
Trump, estuda reforçar as tro-
pas do país no Oriente Médio 
por causa da tensão com o 
Irã. O Reino Unido, por sua 
vez, afi rmou estar disposto a 
examinar “todas as opções” 
caso Teerã abandone o acordo 
nuclear (ANSA).
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 8

D
EB

-F
AC

9-
0F

3C
-8

C
7F

.



Página 6 São Paulo, terça-feira, 18 de junho de 2019

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: RONDSON SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em Porto Calvo - AL, aos 27/08/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison de Oliveira e de Maria José dos Santos; A pre-
tendente: ANDREZA LIMA SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 19/02/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cesar Augusto dos Santos Nascimento e de Maria Pereira Lima.

O pretendente: LEONARDO RAIMUNDO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/04/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lourival Zacarias de Souza e de Sandra Auxiliadora Raimundo; 
A pretendente: RAQUEL GONÇALVES SARAIVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 04/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Floriano Fernandes Saraiva e de Adelia Gonçalves Saraiva.

O pretendente: ANISIO LINO TEODORO, nacionalidade brasileiro, solteiro, policial 
militar, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1972, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Dionisio Lino Teodoro e de Malvina Furquim de Andrade; A 
pretendente: ROSELI DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em 
Ponte Nova - MG, aos 04/04/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Benvindo da Silva e de Raimunda de Jesus da Silva.

O pretendente: ERIVALDO MIZAEL DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
em eletrotécnica, nascido em Gravatá - PE, aos 17/10/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mizael Francisco de Lima e de Eunice Maria da 
Silva Lima; A pretendente: DANIELE CAROLINE LANDIM PONTES VIEIRA, nacio-
nalidade brasileira, divorciado, operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, 
aos 24/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Aparecido Vieira e de Cristiane Landim de Pontes Vieira.

O pretendente: ALBERTO NONATO PONTES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 09/07/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Fernando Pontes e de Rosimeire Nonato Ferreira; A 
pretendente: BRUNA NASCIMENTO SERGIO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de seguro, nascida em São Paulo - SP, aos 16/11/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Francisco Sergio e de Gisele do Nascimento Sergio.

O pretendente: ABDUL GHANI HUSSEIN HAMMOUD, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 02/04/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hussein Abdul Ghani Hammoud e de Suad Ali 
Hassan Sayah Hammoud; A pretendente: MYNRHA BACHEIR ABDUL MOHAMED, 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em Santos - SP, aos 21/03/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bacheir Abdul Mohamed 
e de Hanaa Chaaban Khatib.

O pretendente: EMMANUEL DORMEVIL, nacionalidade haitiano, solteiro, pedreiro, 
nascido em República do Haiti, aos 25/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Osner Dormevil e de Celita Marcellus; A pretendente: JUDELINE 
DORNELUS, nacionalidade haitiana, solteira, atendente, nascida em República do Haiti, 
aos 16/03/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juckel 
Dornelus e de Francoise Pierre.

O pretendente: BRUNO FELIX DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, coletor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/06/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Soares da Silva e de Lilian Cristina Felix da Cruz; A preten-
dente: BRUNA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Campo Grande - MS, aos 17/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Adriano Pereira dos Santos e de Valquiria Inacio da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROMILDO MATOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em Antas - BA, aos 21/07/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Olimpio de Oliveira e de Dejanira Matos de Oliveira; A 
pretendente: ROSELI DE JESUS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em Olindina - BA, aos 02/03/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Anailton Lima da Silva e de Josefa de Jesus Correia.

O pretendente: DAVID VIEIRA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pizzaiolo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Roneudo Venceslau de Lima e de Celia Casemiro Vieira; A 
pretendente: ALEXSANDRA COSMO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Itambé - PE, aos 16/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Severino Cosmo da Silva e de Marluce Ferreira da Silva.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ELÍ GONZAGA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (02/09/1960), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Urquiza Gonzaga dos Santos e de Maria Rita da Silva Santos. A 
pretendente: FRANCISCA PAULA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão confeiteira, 
nascida em São Gonçalo do Sapucaí, MG, no dia (13/09/1966), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Inacio Filho e de Maria da Gloria de Souza.

O pretendente: RONILDO ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Ribeirão do Largo, BA, no dia (01/11/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Morais Santos e de Vera Lucia Maria 
de Almeida. A pretendente: DANIELA SILVA DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida nesta Capital, SP, no dia (21/08/1993), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Aparecido do Amaral e de Ione Maria da Silva.

O pretendente: ODAIR SALUSTIANO CAVEÇA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/09/1980), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Caveça e de Deusdete Salustiano Caveça. A 
pretendente: MARIA CICERA LIMA FRAZÃO, estado civil solteira, profi ssão gerente, 
nascida em Codó, MA, no dia (03/01/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira Frazão e de Delzuita Lima Frazão.

O pretendente: MANOEL DE SANTANA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Simão Dias, SE, no dia (06/06/1980), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Benicio dos Santos Filho e de Maria de Santana Santos. A 
pretendente: LUCIANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Central, BA, no dia (17/02/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wilson Pereira da Silva e de Joelita Oliveira da Silva.

O pretendente: LAFAYÉTTE ZACHEU RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, aos 16/07/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Machado e de Cleunice de Fatima 
Zacheu Rodrigues; A pretendente: THÁBATA CRISTINA COSTA DE SOUZA, nacio-
nalidade brasileira, solteira, publicitária, nascida em São Paulo - SP, aos 23/02/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Santos de Souza 
e de Maria Cruz da Costa.

O pretendente: PAULO JOVANE CELESTINO DOS SANTOS, nacionalidade brasile-
iro, solteiro, lavador de autos, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 10/04/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João José dos Santos e 
de Lícia Conceição de Aleluia; A pretendente: PATRÍCIA ROCHA BRITO DE FREITAS, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 25/05/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Edmilson de 
Freitas e de Maria Aparecida Rocha Brito.

O pretendente: WANDERSON PESSOA EMERENCIANO LIMA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo-SP e domiciliado em Presidente Bernardes - SP, fi lho 
de Cleber Fonseca Lima e de Déa Pessoa Emerenciano Lima; A pretendente: ROSELI 
MARIA DE AZEVEDO, nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo - SP, aos 29/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Davino Felipe de Azevedo e de Creuza Maria de Azevedo.

O pretendente: EDUARDO BUENO GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1969, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Bueno Gonçalves e de Izabel 
Maria da Silva; A pretendente: EDVANIA FREIRE, nacionalidade brasileira, divorciada, 
promotora de vendas, nascida em Montadas - PB, aos 25/11/1969, residente e domicil-
iada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Freire e de Carmem Pereira Freire.

O pretendente: BRUNO LIMA DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em Ipiaú - BA, aos 24/03/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Marcelo da Paixão de Jesus e de Adineia de Jesus Lima; A pretendente: 
THAIS PEREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 23/10/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Pereira Lima e de Maria Luiza Bezerra de Lima.

O pretendente: FULVIO AUGUSTO TAKARA, nacionalidade brasileiro, solteiro, educador 
físico, nascido em São Paulo - SP, aos 04/01/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Angela Helena Takara; A pretendente: KATIA CRISTINA DE 
MIRANDA SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, farmacêutica, nascida em São 
Paulo - SP, aos 02/10/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Arlindo de Souza e de Maria Auxiliadora de Miranda.

O pretendente: VANDERLEI SANTOS MACEDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Encruzilhada - BA, aos 10/08/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Istelino da Cruz Macedo e de Maria 
José Paixão Santos Macedo; A pretendente: ANA LUCIA DE JESUS SANTOS, na-
cionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Jeremoabo - BA, aos 08/01/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Fontes dos Santos 
e de Edite Joana de Jesus.

O pretendente: FERNANDO DA COSTA ACIOLE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Inaldo Pires Aciole e de Sandra Estevam da Costa Aciole; 
A pretendente: MIRIAM MORAES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
nascida em São Paulo - SP, aos 29/09/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldino Moraes de Souza e de Antonia Moraes de Souza.

O pretendente: JOSIVAL PEREIRA DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, açou-
gueiro, nascido em Itapicuru - BA, aos 12/10/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiza Pereira da Cruz; A pretendente: JESSICA NAZARÉ 
ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida 
em Itapicuru - BA, aos 02/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jenivaldo Alves dos Santos e de Maria Istacio dos Santos.

O pretendente: DÊNIS SANTOS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, jardineiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Brito de Sousa e de Maria de Fátima dos Santos; A preten-
dente: LETICIA APARECIDA DE SENNA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 29/06/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciana Antonio de Senna.

O pretendente: ELTON ALEXANDRE DIAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vigilante, nascido em Osasco - SP, aos 09/09/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Donizeti Lima Dias e de Vera Lucia Marion Dias; A 
pretendente: VANESSA MARTINS DE BRITO SOUZA, nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 05/03/1982, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Gomes de Souza e de Marlene 
Martins de Brito Souza.

O pretendente: JONAS SILVA DO CARMO, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, 
nascido em Nova Itarana - BA, aos 02/12/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antônio de Jesus do Carmo e de Maria Nilda Souza da Silva; 
A pretendente: PATRÍCIA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, nascida em Ibipeba - BA, aos 22/10/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jailson Mendes de Sousa e de Eliana Maria de Oliveira.

O pretendente: WASHINGTON AGOSTINHO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasile-
iro, solteiro, porteiro, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 10/06/1971, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cecilio Agostinho do Nascimento 
e de Maria do Carmo Silva do Nascimento; A pretendente: VÂNIA LUCIA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Pesqueira - PE, aos 04/06/1960, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefa da Silva.

O pretendente: MIKAEL RODRIGUES PELIZARI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pelizari Neto e de Marcia Rodrigues Neto; A 
pretendente: JULIA VIRGINIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
nascida em Guarujá - SP, aos 20/05/1996, residente e domiciliada e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime Virginio da Silva e de Maria Senhora da Silva Santos.

O pretendente: JAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, motorista, nascido em Salvador - BA, aos 08/10/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Carlos da Conceição e de Leni Pereira 
dos Santos da Conceição; A pretendente: MAYARA ABDON DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Rio de Janeiro - RJ, aos 20/01/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Ramos da Silva 
e de Valéria Abdon Farias.

O pretendente: JOSINALDO FELIPE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
porteiro, nascido em Cumaru - PE, aos 24/11/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Felipe da Silva e de Severina Josina Pereira da Silva; A 
pretendente: JOSEFA ALVES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
nascida em Cumaru - PE, aos 05/07/1974, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Alves de Andrade e de Maria da Conceição de Andrade.

O pretendente: JACKSON DE SOUZA CATÔNIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chapeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 01/07/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gessivaldo Honorato Catônio e de Adenilde Barbosa de 
Souza; A pretendente: JESSICA SILVA ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Araci - BA, aos 23/12/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Augusto da Silva Andrade e de Edriana Miranda de Andrade.

O pretendente: ROMARIO DE HOLANDA AMORIM, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 17/01/1999, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Candido de Amorim Filho e de Rosa Maria de 
Holanda Amorim; A pretendente: GISLAYNE LOPES LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteira, de serviços domésticos, nascida em São Caetano do Sul - SP, aos 29/03/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geilson Borges Lima e de 
Patricia Lopes de Almeida.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS MEIRELES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 07/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ilson Fidelis de Meireles e de Kátia Santos Santana Meireles; 
A pretendente: MIRIAM DOS SANTOS ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 04/06/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Cicero Rosendo de Almeida e de Ivanize 
dos Santos Almeida.

O pretendente: DAVID ALMEIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
impressor fl exográfi co, nascido em São Paulo - SP, aos 17/12/1987, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Clemente dos Santos e de 
Maria Geovania da Silva Almeida; A pretendente: GLAUCIA DE CARVALHO MATOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 01/07/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel Branco de Matos e 
de Dalva Aparecida de Carvalho.

O pretendente: ROBSON OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor da 
construção civil, nascido em Baixa Grande - BA, aos 02/01/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erotildes Araújo da Silva e de Maria do Carmo 
Soares de Oliveira; A pretendente: JESSICA DOMINGOS DE PAIVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 24/05/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Ferreira de Paiva 
Neto e de Ivanildes Domingos Sabino.

O pretendente: JOSÉ IVANILDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de prensa, nascido em Surubim, PE, no dia (14/06/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Severino da Silva e de Maria Luiza da 
Silva. A pretendente: ROSEANE MARIA DA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Surubim, PE, no dia (31/08/1996), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosil José de Lima e de Cícera 
Maria da Silva de Lima.

O pretendente: ÉVERTON ELIAS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/05/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Antonio Nascimento e de Benedita da Silva Nascimento. 
A pretendente: JAQUELINE TAINÁ COSTA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (02/10/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jackson Gonçalves Pereira e de Nubia Carla da Costa Silva.

O pretendente: DONISETE DOUGLAS LOPES DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido nesta Capital, SP, no dia (26/07/1976), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Braulino Pereira dos Anjos e de Quitéria Maria dos Anjos. A pretendente: 
CRISTIANE IGLEZIAS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Caieiras, SP, no dia (09/01/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Moacir Batista do Nascimento e de Palmira Iglezias do Nascimento.

O pretendente: EGIVALDO CÍCERO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Itaíba, PE, no dia (21/08/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Pedro da Silva Filho e de Cícera Malta da 
Silva. A pretendente: JOSIANE MATOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Oliveira dos Brejinhos, BA, no dia (12/08/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de 
Zenaide Portela de Matos.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE SANTANA, estado civil solteiro, pro-
fissão aposentado, nascido em João Alfredo, PE, no dia (21/04/1947), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio João de Santana e de 
Severina Antonia da Conceição. A pretendente: JOSEFA ANA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em João Alfredo, PE, no dia (18/03/1950), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Terino da Silva 
e de Josefa Ana da Conceição.

O pretendente: MATHEUS DE OLIVEIRA NECO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Osasco, SP, no dia (11/02/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel de Moraes Neco e de Ana Lucia de Oliveira. A pretendente: 
PAULA MACEDO ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Macaúbas, BA, no dia (11/09/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulino Marcelino Alves e de Ana Maria Macedo Alves.

O pretendente: SEBASTIÃO THIAGO ANDRADE DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/11/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Salustiano de Moura e de Valdenia Silva Andrade. A 
pretendente: NAYARA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Carapicuíba, SP, no dia (01/04/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aremilton Matos de Oliveira e de Elma Isidoria de Oliveira.

O pretendente: IGOR RIBEIRO PEREIRA DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (24/02/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Pereira de Brito e de Marlene Ribeiro Pereira de Brito. A pretendente: 
CAROLINE ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/05/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adilson Bezerra da Silva e de Cleuza Aparecida Pereira de Andrade.

O pretendente: ÉDIPO FRANCELINO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Princesa Isabel, PB, no dia (11/03/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria de Lourdes Francelino. A pretendente: KELEN MORENO MERÁ, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no 
dia (06/06/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildeon 
Mendes Merá e de Degmar dos Santos Moreno Merá.

O pretendente: EVANDRO LOPES DE MORAES GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/07/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Robson Luiz Garcia e de Maria Aparecida Lopes de Moraes. A pretendente: 
SHEILA DE CARVALHO COELHO DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (23/10/1983), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santana Coelho e de Jaira Borges de Carvalho Coelho.

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

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: DEYVIS RENATO ROCHA BALCONI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 01/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Demivaldo Balconi 
e de Aparecida de Fatima Rocha Balconi. A pretendente: KAREN CASTALDELLO 
QUIROGA, estado civil solteira, profi ssão analista de comunicação e marketing, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 30/07/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Franklin Quiroga Canelas e de Vera 
Lucia Castaldello Quiroga.

O pretendente: EDSON ISSAO SHIMODA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 26/07/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yoshio Shimoda e de Tociko Shimoda. A pretendente: 
IOLANDA SARAIVA, estado civil solteira, profi ssão administradora de projetos, nascida 
em Atibaia - SP, no dia 21/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ignez Thereza Saraiva Camera.

O pretendente: IGOR ZONTA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 30/03/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reynaldo Rocha Pereira e de Sandra Regina 
Zonta Pereira. A pretendente: DAIANE DALIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de loja, nascida nesta Capital - SP (Registrada em Dois Riachos - AL), 
no dia 08/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Zenilvo Gomes da Silva e de Maria Luiza Gomes da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE CASTRO NAGLIATI, estado civil solteiro, pro-
fi ssão técnico em manutenção de gráfi ca, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia 08/10/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Valdeir Nagliati e de Iolanda Borges de Castro Nagliati. A pretendente: FABIANA 
NASCIMENTO HIDALGO, estado civil solteira, profi ssão gerente administrativo, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 06/03/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Hidalgo e de Marizia Nascimento Hidalgo.

O pretendente: IDRISSA CANDÉ, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Guiné 
- Bissau, no dia 05/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Manuel Ussumane Candé e de Ramatulai Embalo. A pretendente: ANA LÚCIA 
LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em Tuntum 
- MA, no dia 20/11/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antônio Lisboa da Silva e de Lucimar Lima da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE TSUNEO OGURA, nascido nesta Capital, Ibirapuera 
- SP, no dia 08/01/1984, estado civil solteiro, profi ssão agente de viagens, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kegi Ogura e de Luzia Keiko Kikuti 
Ogura. A pretendente: YU NA KIM, nascida em Seongnam-si, Sangdaewon-dong, Coreia 
do Sul, no dia 27/11/1981, estado civil solteira, profi ssão agente de viagens, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Myung Sick Kim e de Eun Sook Lee.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

O pretendente: GILSO SANTOS ROSA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 14/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gilmar dos Santos Rosa e de Solange Baccas Rosa. A pretendente: 
BEATRIZ CAROLINA PAULINO MARQUES, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Cassilândia - MS, no dia 04/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Marques da Silva e de Maria Cristina Ferreira Paulino Marques.

O pretendente: JEFERSON LUIZ CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 29/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Decio Luiz Cardoso e de Solange Cardoso. A pretendente: 
ISABELA CRISTINA DA SILVA JARDIM, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 15/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mario Adalberto Americo Jardim e de Cleusa Isabel da Silva Jardim.

O pretendente: LUCAS DANILO CAMARGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido de São Bento do Sapucaí - SP (Registrado em São José 
dos Campos - SP 1º Subdistrito), no dia 14/10/1991, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Miriam Camargo da Silva. A 
pretendente: DANIELE DIAS LIMA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, 
nascida em São Bento do Sapucaí - SP, no dia 04/01/1992, residente e domiciliada em 
São Bento do Sapucaí - SP, fi lha de Sinésio Pereira Lima e de Maria Aparecida Dias 
Lima. Obs.: Edital recebido do Cartório de São Bento do Sapucaí - SP.

Mohamed Morsi governou o Egito entre 2012 e 2013. 

Segundo a TV estatal egíp-
cia, o ex-mandatário des-
maiou e faleceu logo em 

seguida. Seu corpo foi levado 
para um hospital, e a emissora 
diz que a causa da morte foi 
uma “crise cardíaca”.

Expoente da Irmandade 
Muçulmana, Morsi foi eleito 
presidente em 2012, na primeira 
eleição livre no Egito depois da 
queda do ditador Hosni Muba-
rak, mas acabou derrubado 
por um golpe militar no ano 

Ex-presidente do Egito morre 
em sessão de julgamento

seguinte. O levante foi liderado 
pelo então general Abdel Fattah 
al Sisi, que desde então governa 
o país em um regime autocrático 
e colocou a Irmandade Muçul-
mana na ilegalidade. 

O presidente da Turquia, 
Recep Tayyip Erdogan, cha-
mou Morsi de “mártir” e enviou 
condolências ao povo egípcio. 
O governo reforçou as medidas 
de segurança nas ruas para 
conter eventuais manifestações 
(ANSA).

EP
A

O ex-presidente do Egito Mohamed Morsi morreu 
ontem (17), aos 67 anos de idade, após passar mal em 
um tribunal durante um julgamento por espionagem
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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
SEGUNDA 18 de Junho de 2018. 
Dia de São Gregório Barbarigo, São Armando de Bordéus, Santa Isabel 

da Alemanha, Santa Marina, São Leôncio, e Dia do Anjo Caliel, cuja virtude 
é a inteligência. Dia do Químico e Dia do Imigrante Japonês. Hoje 
aniversaria o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que completa 
87 anos, o cantor e compositor ex-Beatle Paul MacCartney que nasceu 
em 1942, a cantora Maria Bethânia que faz 72 anos e o ator e humorista 
Hélio de La Peña que completa 59  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser forte e comba-

tivo durante os momentos de adversidade. Gosta de tudo muito bem 
defi nido e evita agir antes de ter uma visão sufi cientemente clara da 
situação. Têm um forte senso de justiça e uma fé inquebrantável. Possui 
carisma e senso dramático, precisa expressar e sentir que a vida pode 
ser divertida. Como tem grandes sonhos, precisa usar a autodisciplina 
para transformá-lo em realidade. Quanto mais desenvolver sua intuição, 
mais fáceis serão as decisões em sua vida. No lado negativo pode ser 
impaciente, teimoso e temperamental.

Magia dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos pla-

nos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de homem, 
é um agouro de fracasso naquilo que o interessa no momento 
seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte que deve cuidar 
da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

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

Esta terça é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua plena em Capricórnio aumenta a nossa determinação. Nesta terça se forma o 

aspecto que dá expansividade e otimismo do Sol em conjunção com Júpiter. Por isso a este é um daqueles dias em que vai se sentir 

de bem com a vida. Seu otimismo e entusiasmo pelas coisas estão em alta, e sua confi ança também. A busca por novas ideias e novos 

conhecimentos também podem se manifestar ao longo desse ciclo. Preste atenção apenas para não incorrer em excessos, pois esse 

é um risco desse aspecto. Não tente abraçar o mundo com as pernas, nem pegar mais do que você pode carregar. Otimismo e até 

pessimismo demais também não é bom.
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A certeza e fi rmeza naquilo que 
pretende neste seu dia favorável 
da semana é que fará seus planos 
darem os primeiros resultados. No 
fi nal do dia envolva-se com o que 
estiver fazendo. Dedicação o torna 
mais feliz ao lado das pessoas com 
quem se relaciona. 85/485 – Verde.  

Nesta terça se forma o aspecto que 
dá expansividade e otimismo do Sol 
em conjunção com Júpiter. Por isso 
a terça-feira é um daqueles dias em 
que vai se sentir de bem com a vida. 
A intensa energia deste dia ajuda a 
dar curso à ambição. 53/253 – Azul.

Seu otimismo e entusiasmo pelas 
coisas estão em alta, e sua confi ança 
também. Seja cuidadoso com as pa-
lavras, meça-as bem para não criar 
áreas de atrito por causa de bens e 
dinheiro. O ciúme e o sentimento de 
posse assumem um papel negativo. 
42/642 – Bege.

Não tente abraçar o mundo com as 
pernas, nem pegar mais do que você 
pode carregar nesta fase em que o Sol 
ainda não chegou ao seu signo. Na 
dúvida, só faça aquilo que foi defi nido 
antes. Otimismo demais também 
não é bom até o dia do aniversário. 
32/832 – Branco.

Compreensão e improvisação são 
atitudes boas com a proximidade 
do Sol da casa doze. Se surgir 
algum imprevisto poderá resolver 
tudo mantendo a calma e a cabeça 
fria. Procure mudar sua maneira 
de pensar e agir, mesmo que seja 
irrefl etidamente. 56/856 – Amarelo.

A irritabilidade e as tensões só 
aliviam no fi nal desta semana e até 
lá é preciso manter a calma diante 
de situações difíceis. Poderá tomar 
atitudes ousadas, tudo que exija 
energia e aumente sua persistência 
e coragem. Inclinação à sensualida-
de e prazer nos relacionamentos. 
41/241 – Verde.

Ótima terça-feira para todos os 
relacionamentos, ao amor e ao bom 
gosto. Os acontecimentos tendem a 
ser metódicos dentro de sua rotina. 
Pense antes de agir para não se ar-
repender. A energia deste dia ajuda a 
dar curso a alguma de suas ambições. 
22/422 – Verde.

A busca por novas ideias e novos 
conhecimentos também podem se 
manifestar ao longo desse ciclo. 
Terá muita energia para conquistar 
a atenção das pessoas e receber 
ajuda para o que pretende. Precisa 
usar a sensibilidade e as emoções 
evidentes e usar o coração ao agir. 
44/644 – Azul.

Pode haver algum tipo de prejuízo se 
não aceitar a real possibilidade que 
terá nesta semana. O sentimento de 
posse ainda assume um papel que 
pode se tornar negativo pelos exces-
sos. Fique atento aos sentimentos, irá 
conhecer pessoa que será marcante 
em sua vida. 84/984 – Marrom.

Não faça no trabalho alterações de 
última hora, mas siga adiante o que 
tem feito. É melhor seguir aquilo que 
foi planejado antes. Estará um pouco 
mais maleável nos relacionamentos 
e na intimidade. Mantenha o senso 
prático ao tratar de assuntos profi s-
sionais. 67/867 – Branco.

Bom dia para começar coisas novas 
e aproximar-se de pessoas dando 
início a novas relações. É tempo de 
alargar os horizontes percebendo 
como sua vida está e como ela 
pode fi car se começar a agir. Evite 
os excessos que se cometem se 
deixando levar pelos sentimentos. 
57/857 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para Arrumar Emprego Urgente  

Uma chave que já não seja mais usada; um copo, Água, 
Açúcar, Papel e Caneta. Para realizar todo este processo 
corretamente, você deve começar por escrever o nome da 
empresa desejada e o seu endereço num papel. Depois em-
brulhe uma chave qualquer nesse papel e por fi m coloque-o 
dentro de um copo com água e açúcar. Deixe-o num lugar 
alto durante 7 dias e depois disso retire a chave do copo 
e passe-a no seu corpo. Finalize indo à igreja e colocando 
a chave aos pés de um santo enquanto reza o Pai Nosso.

Questões fi nanceiras ainda estão 
um tanto difíceis de ter solução. O 
humor fi ca mais estável e propício 
às boas relações afetivas e sociais. 
Terá que tomar decisões importan-
tes, mas aguarde o momento certo. 
Pode tomar atitudes destruidoras 
daquilo que vem conquistando. 
28/728 – Amarelo.

São Paulo, terça-feira, 18 de junho de 2019 Página 7 

GERMINANDO UMA NOVA VIDA.

Estamos no meio de um processo evolutivo extenso, complexo 
e exigente. As energias que chegam continuam a nos limpar e a 
nos libertar de vidas de dor, desconexão e desequilíbrio. Às ve-
zes, o ritmo dessa transformação parece insuportavelmente lento 
e interminável à medida que suportamos a intensidade dessas 
energias que chegam. Cada camada, cada nível e cada aspecto da 
nossa existência está mudando à medida que as sementes de uma 
nova vida e de uma nova era germinam dentro de nós. Você está 
curando e liberando o padrão habitual de sua consciência humana 
para possibilitar a criação de um novo coração e alma guiados pela 
realidade. Muitos sabem e sentem que a mudança é necessária, mas 
falta energia, vontade ou desejo de fazer o que é necessário. Os 
eventos e transformações necessários à mudança da vida já foram 
iniciados e se desenvolverão à medida que você aprender a estar 
plenamente consciente e totalmente incorporado em sua forma 
física. Entregue-se a esse processo e afunde-se lentamente em sua 
forma física. Muito amor. Kate Spreckley

https://www.spiritpathways.co.za/

 Tradução:Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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URROAPURA
ROIRPORD

MASCARREA
TA

FJURITIC
CABALARA

LA
CLFSOON

LIBELULAJA
ARC

OSAFRAS
OLADOAAT

IANCRIAR
GONZAGUINHA

Embarca-
ções a

vela, feitas
de madeira

Fibra de 
enchimen-
to de tra-
vesseiros

Vírus
detectado
pelo teste

Elisa  

Pórtico de
templo
japonês

Tipo de
refeição
noturna

ideal
O planeta

mais
distante 
do Sol

O dia
dedicado

ao
trabalho

Ingrediente
principal
da ome-

lete
Espaço 

para recre-
ação, nas
escolas

Peça onde
se encaixa

a porca

Ary Toledo,
humorista
brasileiro

Pequena
pomba da
caatinga

Hospeda;
acomoda

Lavadeira
(Zool.)

Cérebro,
em inglês

Funda-
mento do
capita-
lismo

Logo, em
inglês

"(?) Man",
filme 

com Tom
Cruise

Sufixo de
"audaz"

Metal da
liga do
bronze

(símbolo) 

Interjeição
de alívio

Formato
da costela
Saudação
popular

Região mineira onde
nasce o rio São

Francisco

Averigua;
investiga

Superior de
convento

Cortejo de
veículos
Veste do
dentista

Rugido 
do leão
Porém;
contudo

Cuidados
(?), tra-
tamento

Opção do pacote de
animação
de festas
infantis 

Imaginar;
inventar

"Gás", em
GNV

Apreciador
de esporte

radical
A 20ª letra

Que legal!
Nem, em

inglês 
(?) of
Spain,

capital de
Trinidad e

Tobago

Pouco espessa 
(a barba)

Expedição de caça
comum na África

(?) Fleming, criador 
do 007 (Lit.)

Cantor que gravou "É"
e "Grito de Alerta"

Feminino
(abrev.)

Misticismo
judeu

Colheitas
Material
genético
da célula

3/nor. 4/port — rain — soon. 5/brain — paina. 6/juriti. 8/saveiros. 10/paliativos.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RECOLHER PARCIALMENTE O INSS
Empresa pretende recolher parcialmente a GPS do INSS contendo 
apenas com o valor retido dos funcionários, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM OS ATESTADOS MÉDICOS DE FUNCIONÁRIOS 
COM ACOMPANHAMENTO DE FILHOS AOS MÉDICOS?

Informamos que o empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço sem prejuízo do salário por 1 (um) dia por ano para acom-
panhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica, conforme 
art.473, XI da CLT (alterado pela lei nº13.257/16). Desta forma, 
para acompanhar filho de até 6 anos de idade em consulta média 
tem o empregado direito a 1 dia por ano.

COMPENSAR SALDO DO REEMBOLSO
Empresa precisa compensar o saldo do reembolso do salário-
-maternidade efetuado para a funcionária, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAR A MOTOCICLETA PARA SUAS ATIVIDADES
Funcionária na função de promotora de vendas que utiliza a própria 
motocicleta para efetuar suas atividades tem direito ao adicional de 
periculosidade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANOTAÇÃO INDEVIDA NA CTPS
Empresa efetuou anotação indevida de alteração de função na carteira 
do funcionário, entretanto não exerceu a nova função, temos que 
elaborar o PPP em virtude de ter solicitado aposentadoria, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZOS PARA ENTREGA DO E-SOCIAL
Quais são os prazos iniciais e finais e as penalidades pelo não cumpri-
mento do prazo de entrega do eSocial? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

As idealizadoras do NutriCare, Ingrid, Larissa, Mariane e Luiza. 

Maria Paula Andrade/Jornal da USP

O usuário pode realizar suas 
próprias medições corpo-
rais e fazer o controle da 

saúde mais facilmente. O Nutrica-
re indica se o usuário está acima 
ou abaixo do peso e se apresenta 
fatores de risco para complica-
ções metabólicas, como diabete 
e doenças cardiovasculares.

O app é baseado em quatro ín-
dices nutricionais: IMC (Índice 
de Massa Corporal), IAC (Índice 
de Adiposidade Corporal), CC 
(Circunferência da Cintura) e 
RCQ (Relação Cintura-Quadril). 
A partir de medidas como altura, 
peso e circunferência da cintura 
e do quadril, ele reúne as infor-
mações do usuário, cruzando os 
valores e comparando com da-
dos preestabelecidos pela OMS.

Há um link para fazer o 
download e imprimir em papel 
A4 a fi ta métrica (para medir a 
circunferência da cintura e do 
quadril) e o estadiômetro (para 
medir altura) – tudo para facilitar 
que o usuário faça suas próprias 
medidas sem necessidade de 
aparelhos e objetos muito espe-
cífi cos. “A pessoa vai precisar da 
fi ta e do estadiômetro, disponível 
no próprio aplicativo, e uma 
balança. São equipamentos bem 
simples”, ressalta Mariane Helen 
de Oliveira, uma das idealiza-
doras do projeto. O NutriCare 
também oferece instruções de 
como realizar as medidas, com 

Aplicativo permite fazer sua 
própria avaliação nutricional
Fazer sua própria avaliação nutricional pelo celular. O aplicativo criado por estudantes de Nutrição e 
nutricionistas da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, é voltado a adultos e idosos

imagens e texto explicativo.
Ele está disponível apenas 

para dispositivos Android e 
qualquer pessoa pode baixá-lo 
gratuitamente. Como ainda pas-
sa por fase de testes, não está 
disponível na loja de aplicativos. 
Para baixá-lo, basta enviar um 
e-mail para (celanpop@gmail.
com) requisitando o envio. “Pre-
tendemos disponibilizar para a 
loja de aplicativos assim que 
fi nalizarmos os testes”, conta 
Ingrid Brandimiller Gottsfritz, 
aluna do segundo ano do curso 
de graduação em Nutrição e 
também idealizadora do projeto.

Desde o último levantamento, 
não houve nenhum retorno ne-
gativo dos usuários com relação 
a possíveis defeitos. O usuário 

pode indicar problemas e novas 
sugestões na própria plataforma. 
Todo o aplicativo foi montado 
em cima de uma plataforma de 
blocos, o MIT App Inventor 2. Por 
ser uma ferramenta em blocos, 
não possui uma linguagem de 
programação muito específi ca, 
tornando todo o processo de 
criação mais intuitivo. 

Entre os próximos passos 
do grupo está incrementando 
a ferramenta com um serviço 
de probabilidade de risco para 
doenças crônicas. “Vamos 
começar a trabalhar nesses 
cálculos para programá-lo no 
aplicativo e ser um diferencial”. 
Com isso, além da pessoa ter um 
diagnóstico, ela vai saber (caso 
permaneça nesta situação) qual 

seu risco de ter alguma doença 
ou como o risco aumenta para 
determinadas enfermidades.

Além disso, também estão 
trabalhando na segunda parte 
do NutriCare: fazer o diagnós-
tico em crianças, o que é mais 
complicado e demanda mais 
trabalho. Isso porque, no caso 
infantil, é necessário calcular 
valores mensais. Com isso, a 
computação de dados é maior. 
O aplicativo foi apresentado 
no Nutrition 2019, congresso 
internacional realizado anu-
almente nos Estados Unidos, 
entre 8 e  11 de junho, em 
Baltimore. O Nutrition é um 
importante congresso na área 
da nutrição da Sociedade Ame-
ricana de Nutrição.
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A chamada Indústria 4.0, 
ou 4ª Revolução Industrial, é 
quando se engloba tecnologias 
para automação. Espera-se 
que com ela pelo menos 30 
novas profi ssões sejam criadas 
ao longo dos anos, benefi cian-
do 8 diferentes áreas. Alguns 
dos setores que sofrerão tais 
mudanças são: automotivo, 
alimentos e bebidas, constru-
ção civil, têxtil e vestuário, 
tecnologia da informação e 
comunicação, máquinas e 
ferramentas, químico e petro-
químico, petróleo e gás. 

Uma pesquisa realizada pela 
Price Waterhouse Coopers 
(PwC), mostrou que somente 
9% das empresas estão em ní-
vel avançado de digitalização. 
Com isso, a expectativa é que 
até 2020 este percentual pas-
se para 72%. De acordo com 
um levantamento da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), ao adotar 
os conceitos da Indústria 4.0 
na matriz produtiva brasilei-
ra seria possível gerar uma 
economia de R$ 73 bilhões 
anualmente. 

Em sintonia com as 30 no-
vas profi ssões que podem ser 
criadas, a ABDI acredita que a 
manutenção de equipamentos 
seja a mais capaz de se bene-
fi ciar. A redução dos custos e 
reparos pode chegar a R$ 35 
bilhões ao ano. O coordena-
dor de Indústria 4.0 da ABDI, 
Bruno Jorge, explica que estas 
tecnologias têm impactos dife-
rentes nos diversos empregos. 

“Um médico normalmente 
usa exames por imagens como 
diagnóstico para certas doen-
ças. A análise dessas imagens 

poderá ser realizada por algum 
sistema de visão de máquinas, 
mas o diagnóstico continuará 
sendo feito pelo especialista. 
Ou seja, nas diversas profi ssões 
haverá um impacto diferencia-
do das tecnologias da Indústria 
4.0, como a inteligência artifi -
cial”, comenta Bruno Jorge. Os 
ganhos de efi ciência produtiva 
são equivalentes a uma eco-
nomia de R$ 31 bilhões, e os 
R$ 7 bilhões restantes cor-
respondem a diminuição nos 
gastos com energia (AI/ABDI). 

Indústria 4.0 pode gerar economia de até R$ 73 bilhões



Jorge Barros (*)

O ensino a distância, ou como é conhecido EAD, é uma 
realidade inexorável tanto quanto a globalização. 

Quando anunciaram a chegada da globalização ou mun-
dialização do comércio, alguns estudiosos comentaram que 
não passava de um simples modismo. Mas, o fenômeno de 
escala planetária, além de ter chegado para fi car, trouxe 
consigo a Sociedade do Conhecimento e a Tecnologia da 
Informação. Com a globalização, o que se viu não foi apenas 
a mudança de paradigmas, mas a chegada de uma nova 
era, que poucos percebem ou acompanham chocados o 
'tsunami da pós-modernidade'.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Supe-
rior (Abmes) estima que em 2023, as instituições privadas 
passarão a receber mais alunos para estudar em cursos a 
distância do que presencialmente. As matrículas em EAD 
cresceram 17,6% de 2016 para 2017, segundo o pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Mas, como explicar essa nova sala de aula?

A nova sala de aula
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O ano de 1991 foi um marco para 
o perfi l da mulher no mercado de 
trabalho porque, pela primeira vez, 
o nível de escolaridade feminina 
superou o dos homens

Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

Segundo a professora Hildete Pereira de Melo, uma 
das coordenadoras do Núcleo de Pesquisa em Gênero 
e Economia (NPGE) da Faculdade de Economia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), nesse período o 
tempo de estudo das mulheres passou a ser maior.

Conforme a pesquisadora, as mulheres aumentaram em 
um ano a escolaridade média em relação aos homens. “É 
a maior conquista das mulheres brasileiras terem conse-
guido se educar no século 20. Embora, a gente não tenha 
construído a igualdade, a gente conseguiu realmente uma 
vitória. Não houve política pública que facilitasse isso. Foram 
decisões pessoais das mulheres”, afi rmou, acrescentando 
que no Censo 1900 as mulheres eram analfabetas e termi-
naram o século 20 mais escolarizadas do que os homens.

A evolução da escolaridade é um dos dados abordados 
pela pesquisa, que comprova a desigualdade de rendimentos 
entre homens e mulheres no Brasil. O trabalho foi desen-
volvido por Hildete e pela professora Lucilene Morandi, 
também coordenadora do NPGE. “A ideia dessa pesquisa 
era ter uma noção do impacto da diferença de participação 
no mercado de trabalho e na renda de homens e mulheres", 
disse Lucilene.

Escolaridade x Salário
O aumento da escolaridade, no entanto, não representou 

o fi m do desequilíbrio salarial entre homens e mulheres. 
As pessoas com mais escolaridade no Brasil ganham mais, 
mas Hildete citou o próprio exemplo para comentar a di-
ferença de gênero na questão salarial. “A distância entre o 
que eu ganho como doutora em economia e o meu colega 
que é doutor em economia é muito grande. É muito maior 
do que quando pega uma escolaridade mais baixa, então, 
educação é um prêmio para todos, mas o prêmio para os 
homens é bem superior ao que ela permite às mulheres”.

Trabalho doméstico
Outra avaliação da pesquisa, ao analisar o Produto 

Interno Bruto (PIB) feminino e masculino, é a falta de 
captação do resultado do serviço doméstico feito pelas 
mulheres, inclusive com extensão de jornada. “O problema 
do trabalho não pago, o trabalho gratuito, que as mulhe-
res realizam, é que se somasse os dois tempos, o do que 
a gente chama pago ou produtivo com o não pago nos 
cuidados com as crianças, com a casa, com os doentes, 
com os idosos, vê-se que a jornada das mulheres é cinco 
horas, maior”, observou.

Mulheres aumentam escolaridade em 
relação aos homens, mostra pesquisa

Ano de 1991 marcou perfi l feminino no mercado de trabalho.

José Paulo Lacerda/CNI

A professora acrescentou que o mercado costuma ter 
o argumento de que as mulheres ganham menos porque 
trabalham menos que os homens. “A jornada das mulheres 
no trabalho produtivo pago é menor, só que elas agregam 
uma jornada além, quando trabalham dentro de casa. Para 
as donas de casa em geral, a média das mulheres ocupadas 
é de 22 horas por semana, além da jornada que ela tem no 
trabalho pago, que é de 8 horas por dia”.

Produto Interno Bruto
Segundo a professora Hildete, as avaliações do PIB per 

capita indicam que em 2005, conforme estudos baseados 
nos indicadores das contas nacionais elaborados pelo IBGE, 
publicados em 2006, se o PIB brasileiro contabilizasse as 
horas não pagas às mulheres, haveria um crescimento de 
11%. “A gente fez um cálculo do PIB global; se agregasse 
o tempo de trabalho não pago, o PIB brasileiro aumentaria 
11%. Naquele momento era equivalente ao PIB fl uminense, 
que era o segundo do Brasil, o primeiro era o de São Paulo. 
Aumentava a riqueza nacional se agregasse isso”, disse.

A pesquisadora contou como conseguiram contabilizar os 
dados. “Desde 2001, o IBGE publica uma estatística sobre 
o trabalho não pago, o qual classifi ca de afazeres domésti-
cos. Por causa da publicidade desses dados, a gente pôde 
valorar as horas de trabalho”, completou.

Perfi l profi ssional
Hildete alertou ainda para a necessidade de a mulher se pre-

parar para um novo perfi l profi ssional. Segundo ela, o mercado 
de trabalho caminha para carreiras mais tecnológicas. “Essa 
revolução tecnológica vai jogar as mulheres no olho da rua, 

porque precisa fazer outros 
cursos universitários. As 
coisas de TI [tecnologia da 
informação] são todas de 
modelos matemáticos. Va-
mos ter que enfrentar isso. 
Não podemos fi car só com a 
psicologia, a enfermagem, a 
pedagogia. Nem a economia 
é curso de mulher. Somos 
minoria ainda, [o índice] está 
abaixo de 30% [quantidade 
de mulheres nos cursos em 
relação a homens].

Renda média
A professora Lucilene 

Morandi destacou que no 
período analisado, entre 

2000 e 2015, além de avaliação de dados de 1991, a renda 
média da mulher aumentou. “A explicação que a gente tem 
para isso é que nesse mesmo período, a partir dos anos 80, 
as mulheres deram um salto em termos de escolaridade 
média e isso se refl etiu no mercado de trabalho. A gente 
tem também maior participação no mercado de trabalho. 
Então, o PIB dela cresce”.

O estudo concluiu que a competitividade da mulher tam-
bém é infl uenciada pela dupla jornada. Segundo Lucilene, 
isso ocorre quando a mulher interrompe o período de tra-
balho para ter fi lhos ou precisa ter horário fl exível para se 
adequar à vida doméstica. “Como esse encargo da criança 
ainda é majoritariamente da mulher no Brasil e boa parte do 
mundo, isso tem um custo para a mulher, porque enquanto 
ela está grávida e tendo fi lhos se prejudica no mercado de 
trabalho e quando volta é menos competitiva”, disse.

Políticas públicas
Para Lucilene, esse problema seria reduzido se houvesse 

políticas públicas como a instalação de creches, centros de 
atendimento e escolas de horário integral, onde pudessem 
deixar os fi lhos. “Mesmo que não fossem do Estado, teriam 
que ter apoio do Estado, porque teriam que ter um custo 
baixo para as famílias”, disse.

A pesquisa levou em consideração os dados de 1991 e 
a série de informações entre 2000 e 2015. As professoras 
já estão pensando no avanço do trabalho, que passará 
a analisar dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que desenvolve 
estudos após 2015, que se diferem da Pnad produzida 
em período anterior.

Desigualdade de renda entre homens e mulheres 
aumenta conforme escolaridade.
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Juntamente com as redes e mídias virtuais, onde a po-
pulação mundial cada vez mais interage e se comunica, o 
ensino a distância já conquistou e se consolidou no planeta. 
Hoje, cada vez mais essa modalidade vai ganhando terreno 
em todas as áreas do saber, se tornado ensino 100% virtual 
ou semipresencial, dependendo da complexidade da área 
do saber acadêmico.

Negar o EAD ou desacreditá-lo é tentar recusar o óbvio 
da dinâmica, da velocidade e da complexidade do mundo 
pós-moderno. Atualmente, todas nossas ações são pauta-
das nas novas tecnologias, de compras a relacionamentos, 
são mais de nove horas por dia que o brasileiro gasta 
conectado na internet, segundo uma pesquisa do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil. Diante deste cenário, não 
poderíamos esperar que ocorre de forma diferenciada 
com a educação.

A questão cultural em países em desenvolvimento, como é 
o caso do Brasil, faz dessa modalidade uma ferramenta que 
aos poucos vai ganhando espaço e confi ança da sociedade, 
já que esses cursos atendem a todos os requisitos do MEC 
e as avaliações de desempenho dos alunos e qualidade dos 

cursos são tão boas ou até melhores quanto os cursos 
presenciais.

(*) - É professor de Administração e Ciências Contábeis, tutor presencial na 
Anhanguera de Nova Iguaçu (www.anhanguera.com).

Abril.com
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