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“O que não 
sei, adivinho e, 
com sorte, você 
adivinha sempre 
o que, cedo ou 
tarde, acaba 
acontecendo”.
Dalton Trevisan (1925)
Escritor brasileiro
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O medo do desemprego 
aumentou e a satisfa-
ção com a vida dimi-

nuiu entre os brasileiros. É 
o que revela a pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Industria (CNI), divulgada 
ontem (3). O índice do medo 
do desemprego cresceu 2,3 
pontos em relação a abril e 
alcançou 59,3 pontos em ju-
nho. O indicador está acima da 
média histórica, que é de 49,9 
pontos, mas está 8,6 pontos 
menor do que o registrado 
em junho de 2018. 

Segundo a CNI, o medo do 
desemprego vem aumentan-
do desde dezembro, quando 
atingiu o valor mínimo nos 
últimos cinco anos. Para a 

Medo do desemprego 
aumenta e satisfação com 
a vida diminui, diz CNI

entidade, a situação está um 
pouco melhor do que há um 
ano, mas, ainda assim, há uma 
certa frustração com o mercado 
de trabalho que, na verdade, 
refl ete o fraco desempenho 
da economia. Em nota, a CNI 
afi rma que “para reverter essa 
situação, é preciso, fundamen-
talmente, que o Brasil volte a 
criar empregos”.

O medo é maior entre as 
pessoas com mais de 45 anos 
de idade e com menor grau de 
instrução. Entre os brasileiros 
que têm entre 45 e 54 anos, o 
índice do medo do desemprego 
subiu 7,1 pontos frente a abril e 
fi cou em 60,1 pontos em junho. 
Entre as pessoas cujo grau de 
instrução vai até a quarta série 

do ensino fundamental, o medo 
do desemprego aumentou 6,1 
pontos na comparação com 
abril e atingiu 65,1 pontos em 
junho. O medo é maior no Nor-
deste, onde o índice alcançou 
66 pontos em junho. Já a região 
Sul apresenta o menor índice, 
47,9 pontos, abaixo da média 
nacional.

A frustração dos brasileiros 
nestes primeiros meses de 2019 
também aparece no índice de 
satisfação com a vida. O indi-
cador caiu 0,5 ponto na com-
paração com abril e fi cou em 
67,4 pontos em junho, abaixo da 
média histórica de 69,6 pontos. 
Mesmo assim, está 2,6 pontos 
acima do verifi cado em junho de 
2018. É maior entre as pessoas 

Há uma certa frustração com o mercado de trabalho que, na verdade,

refl ete o fraco desempenho da economia.

que têm curso superior. Nesse 
estrato da população, o índice 
caiu de 71,4 pontos em abril 
para 68,6 pontos em junho.

De acordo com a CNI, o 
acompanhamento dos índices 

de satisfação com a vida e de 
medo do desemprego ante-
cipa o que vai ocorrer com o 
consumo das famílias. Pessoas 
menos satisfeitas com a vida e 
com medo de perder o emprego 

tendem a reduzir o consumo, 
o que aumenta as difi culdades 
de recuperação da economia. 
A pesquisa ouviu 2 mil pessoas 
em 126 municípios entre 20 e 
23 de junho (ABr).

Ag.CNI de Notícias

Chamada do ProUni 
Quem estava aguardando o 

resultado da segunda chamada 
do ProUni, referente ao segundo 
semestre, já pode conferi-lo no 
site (http://siteprouni.mec.gov.
br/). Os pré-selecionados têm 
até a próxima terça-feira (8), 
para apresentar às instituições os 
documentos que comprovem as in-
formações fornecidas no momento 
da inscrição. É de responsabilidade 
do aluno checar a hora e o local de 
comparecimento.

Pesquisa Origem Destino 
2017, apresentada ontem (3) 
pelo Metrô, mostrou que o 
horário do meio-dia passou a 
ser o mais movimentado na 
região metropolitana de São 
Paulo, ao chegar aos 5,2 mi-
lhões de viagens diárias. Esse 
número, que é 30% maior do 
que registrado em 2007 con-
sidera as viagens motorizadas 
ou não, ultrapassa os picos 
da manhã (4,5 milhões) e da 
tarde (4 milhões). As viagens 
motorizadas são aquelas feitas 
por metrô, trem, ônibus, auto-
móveis e motocicletas, sendo 
as não motorizadas realizadas 
por bicicleta ou a pé.

A pesquisa destaca a redução 
de 10% do tempo médio de 
viagem das pessoas nos trans-
portes coletivos na região. A 
média atual fi ca em 60 minutos, 
contra 67 minutos em 2007. De 
forma geral, o tempo médio das 
viagens em todos os modos caiu 
14%: de 39 para 34 minutos, 
entre 2007 e 2017. A maior 
queda ocorreu nos modos não 
motorizados (bicicleta ou a 
pé), cujo tempo médio caiu 
24%, passando de 17 para 13 
minutos. 

Uma série de 
violentas explo-
sões na cratera do 
vulcão Stromboli, 
situado na ilha ita-
liana homônima, 
provocou pânico 
ontem (3) entre os 
turistas que lotam 
a região neste iní-
cio de verão euro-
peu. O fenômeno 
gerou dois rios de 
lava e lançou frag-
mentos de magma 
que provocaram 
incêndios em plan-
tações na monta-
nha. Assustados 
com as explosões, 
turistas se atira-
ram no mar para 
se proteger. 

As balsas que 
fazem o transporte 
para a ilha volta-
ram para o porto, 
e pessoas foram 
postas em barcos 
para não ficarem na praia. 
“Houve uma grande explosão, 
ouvimos um barulho, depois se 
elevou uma coluna de fumaça, 
com fragmentos de lava incen-
diária sobre Ginostra [um dos 
vilarejos da ilha] e chamas nas 
laterais do vulcão”, disse uma 
testemunha.

“Enxergamos uma coluna 
de fumaça negra no vulcão, 
ouvimos um barulho muito 
forte, não dá para ver metade 
da ilha”, contou uma pessoa que 
está em Lipari, a 40 quilômetros 
de Stromboli. Apesar disso, a 
Proteção Civil indicou que não 

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, disse ontem 
(3) que a união entre Execu-
tivo e Legislativo é a chave 
para o sucesso do Brasil. E 
que os dois Poderes devem dar 
exemplo e construir um país 
melhor para todos. As decla-
rações foram feitas durante a 
cerimônia no Comando Militar 
do Sudeste. Bolsonaro iniciou 
o discurso com agradecimen-
tos: “Obrigado parlamentares, 
deputados e senadores, que 
entendem, assim como o 
Executivo, que a nossa união 
é a chave do sucesso do nosso 
Brasil”.

Segundo Bolsonaro, o Exe-
cutivo e o Legislativo não 
precisam de pacto assinado no 
papel. “O que podemos fazer 
com a nossa união é um Brasil 
melhor para todos. Isso tem 
que sair do papel, tem que sair 
do discurso fácil de político. 
Nós temos que dar exemplo, 

Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e o governador de São Paulo, 

João Doria, na solenidade no Comando Militar do Sudeste.
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Fumaça toma conta do vulcão Stromboli, 

na Itália.

A Agência das Nações Uni-
das para Refugiados (Acnur) 
acaba de lançar no Brasil uma 
campanha com o tema #Gente-
DaGente para mostrar que os 
refugiados são pessoas como 
quaisquer outras. A agência 
diz que ainda existem mitos 
de que estas pessoas seriam 
“terroristas”, “fugitivos” ou que 
“roubarão os nossos empregos” 
e que a campanha pretende in-
formar melhor a esse respeito.

Segundo o representante da 
Acnur no Brasil, José Egas, “re-
fugiados são pessoas que têm 
sonhos e planos para um futuro 
melhor, como qualquer um. A 
campanha mostra exatamente 
isso, e está sendo lançada para 
informar e gerar empatia no 
público brasileiro. A diretora 
da campanha, Carla Cancellara, 
disse que “a vida dos refugiados 
não era diferente das nossas 
antes de deixarem seus países: 
todos tinham e continuam 
tendo famílias, amigos, sonhos 
e um objetivo para o futuro”.

A campanha #GenteDaGente 
mostra refugiados que estão re-
construindo suas vidas no Bra-

A iniciativa mostra pessoas 

que estão reconstruindo

suas vidas.

Homens que agridem mulhe-
res no estado do Rio de Janeiro 
terão de usar tornozeleiras 
eletrônicas, como as utilizadas 
para monitorar presos do re-
gime semiaberto. Neste caso, 
a própria vítima vai perceber, 
por meio de um aparelho que 
vibra, que o agressor está em 
um raio de 200 metros, pró-
ximo à pessoa e infringindo 
decisão judicial. Isso revela 
a possibilidade de a mulher 
estar em iminente perigo pela 
proximidade. 

A medida segue determina-
ção judicial da 5ª Vara de Vio-
lência Doméstica. Para atender 
inicialmente a tais demandas, 
a Seap vai disponibilizar 20 
equipamentos. Até o momen-
to, a Justiça autorizou o uso 
de dois aparelhos.´De acordo 
com o secretário de Estado de 
Administração Penitenciária, 
Alexandre Azevedo, a torno-
zeleira eletrônica fará com 
que o estado atue de maneira 
mais repressiva no combate à 
violência contra a mulher.

Os dispositivos eletrônicos 
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Bolsonaro: União entre Executivo 
e Legislativo é chave para sucesso

forças auxiliares, o sacrifício 
tem que ser dividido para todos, 
para que possamos colher os 
frutos lá na frente”.

Bolsonaro citou a recente 
viagem ao Japão e disse que o 
governo brasileiro demonstrou 
que o país é independente e tem 
autonomia. “É um país que não 
será subjugado ou tutelado por 
quem quer que seja”. 

Ele voltou a comemorar o 
acordo entre o Mercosul e a 
UE e disse que isso iria ocorrer 
quando o “grande bloco da Amé-
rica do Sul não mais se pautasse 
pelo viés ideológico e, sim, pelo 
viés do livre comércio”.

A cerimônia marcou a pas-
sagem do Comando Militar do 
Sudeste para o general Marcos 
Antonio Amaro dos Santos, que 
substitui o general Luiz Eduar-
do Ramos Baptista Pereira, que 
assumiu o cargo de ministro 
na Secretaria de Governo da 
Presidência (ABr).

Executivo e Legislativo. E da-
remos exemplo, para o Brasil 
realmente chegar ao local dos 
sonhos de todos nós”.

Bolsonaro disse também que 
o povo brasileiro é mais impor-
tante que qualquer instituição 
nacional e que ele deve lealdade 

absoluta somente à população. 
Ao se dirigir aos militares, o 
presidente fez uma referência 
à reforma da Previdência, afi r-
mando que é necessário “sacri-
fício” de todos para colher bons 
resultados no futuro. “Fiquem 
tranquilos, meus colegas das 

Explosões em vulcão 
na Itália geram pânico

há motivos para evacuar a ilha 
e que, até o momento, não há 
registro de vítimas.

Stromboli fi ca no arquipélago 
das Eólias, na Sicília, e foi um 
importante entreposto para os 
cruzados provenientes das cos-
tas italianas, espanholas e gre-
gas, mas uma série de tsunamis 
na era medieval a deixou desa-
bitada. A ilha permaneceu vazia 
até o fi m do século 17, quando 
teve início seu repovoamento 
moderno. Atualmente, conta 
com cerca de 400 habitantes 
e é um concorrido destino de 
verão (ANSA).

Agressores de mulheres 
usarão tornozeleira 

dão à vítima mais segurança 
e aumentam a abrangência da 
fi scalização do Judiciário, com 
o fornecimento de informações 
relativas ao agressor, como 
locais percorridos, a partir 
de que horário fi cou em sua 
residência, ou se ausentou da 
comarca onde reside, sem au-
torização judicial. Além disso, 
tais equipamentos certifi cam a 
distância entre o agressor e a 
mulher (ABr).Meio-dia é o novo horário 

de pico em São Paulo

Nas viagens motorizadas 
houve aumento das viagens por 
transporte sobre trilhos (metrô 
e trem). “A taxa de crescimento 
de 53% neste sistema está rela-
cionada aos altos investimentos 
na ampliação da rede de metrô, 
que cresceu 46% (28,4 km) 
entre 2007 e 2017, saindo de 
61,4 para 89,8 km de exten-
são, e também na melhoria da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos”, diz o Metrô.

Segundo os dados, o deslo-
camento feito pelas mulheres 
por meio do transporte público 
cresceu 10%, fi cando maior do 
que o índice dos homens que 
teve queda de 3% no período 
de dez anos.

As viagens de táxi tiveram 
crescimento de 414%, refl exo 
da entrada em operação dos 
serviços demandados por 
aplicativos, que são 79% do 
total de viagens desse modo. O 
automóvel continua liderando 
com 11,3 milhões de viagens 
por dia (ABr).

ONU lança campanha
de sensibilização
sobre refugiados

sil, apresentando brevemente 
as suas histórias. A iniciativa é 
composta por anúncios, fi lme e 
ações para gerar envolvimento 
nas redes sociais. “A ideia é 
que, conhecendo as histórias 
de alguns dos mais de 11 mil 
refugiados e solicitantes de 
refúgio que hoje vivem no 
Brasil, os brasileiros fi quem 
ainda mais sensibilizados e os 
acolham bem, sem nenhum 
tipo de preconceito,” explicou 
(ONU News/ABr).
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Direitos e tecnologia 
unidos pelo bem comum

Muito se discute 

sobre a necessidade 

de preservação do 

mercado de trabalho da 

Advocacia

Isso se dá não apenas em ra-
zão do signifi cativo número 
de bacharéis em Direito, 

mas também em decorrência 
do razoável contingente de 
profi ssionais em atuação e da 
introdução dos mecanismos 
pertinentes à inteligência 
artifi cial em meio à prática do 
Direito. 

De início é preciso sopesar 
que a preservação do mercado 
de trabalho da Advocacia, an-
tes de se resumir a discussão 
com interesse exclusivamente 
corporativo – e nada haveria de 
errado se o fosse, haja vista a 
legitimidade da OAB em zelar 
pelo exercício de uma vida 
profi ssional digna aos seus 
integrantes –, perpassa pela 
necessária compreensão da 
missão constitucional atribu-
ída aos advogados pelo artigo 
133 da Constituição Federal. 

Ora, em razão da indiscutível 
assertiva de que o advogado 
é indispensável à administra-
ção da Justiça, não se pode 
perder de vista que o referido 
mandamento constitucional 
traz como raiz fundante da 
sua existência a proteção do 
Cidadão, daí porque não se 
pode extrair qualquer outro 
signifi cado desse imperativo, 
senão aquele que nos conduz 
ao reconhecimento de que 
a Advocacia se constitui no 
bastião de defesa de todos que 
integram a sociedade.

Num segundo momento, 
importa considerar que, dian-
te da missão constitucional 
atribuída à Advocacia, jamais 
se poderá abrir mão de sua 
indispensável qualificação 
técnica, o que somente será al-
cançado por meio da adoção de 
providências de valorização da 
qualidade intelectual de quem 
pretende servir diretamente o 
Cidadão. 

A preservação e o fortaleci-
mento do Exame de Ordem, 
como instrumento de proteção 
da sociedade, e a manutenção 
de cursos de aperfeiçoamento 
profissional são essenciais. 
A primeira providência está 
garantida pela própria Cons-
tituição ao destacar a indis-
pensabilidade do Advogado, 
ou seja, a obrigatoriedade de 
sua presença em todas as se-
aras onde se pretenda discutir 
direitos do Cidadão. 

Já a busca da qualifi cação 
técnica é obrigação da qual esta 
Gestão se desincumbirá todos 
os dias, mediante realização de 
palestras e cursos em todo o 
Estado, assim como por meio 
de mecanismos sob a respon-
sabilidade da Escola Superior 
de Advocacia (ESA). Nesse 
ponto é importante destacar 
que estamos assegurando aos 
recém-ingressos nos quadros 
da instituição, nos três primei-
ros anos de inscritos, o acesso 
gratuito a todos os cursos rea-
lizados pelo sistema de Ensino 

a Distância (EaD) ministrados 
diretamente pela ESA.

De sua vez, nenhum espaço 
público ou privado, por maior 
que seja a demanda de tra-
balho, poderá encarar o uso 
da inteligência artifi cial como 
substitutivo da inteligência 
humana, tampouco como ins-
trumento para a transformação 
dos direitos do Cidadão em 
pratos prontos imutáveis, que 
poderão ser imediatamente 
servidos ou negados segundo a 
conveniência das vontades das 
assessorias das autoridades 
como se estivéssemos todos 
em um grande fast-food de 
direitos.

A tecnologia há de servir as 
pessoas e não o contrário. Há 
de se ter sempre a compre-
ensão de que a sensibilidade 
e a genialidade peculiar às 
pessoas, notadamente nas 
atividades intelectuais como a 
Advocacia, são indispensáveis 
e insubstituíveis. Por isso, a 
proteção constitucional contra 
a automação (art. 7º, XXVII, 
CF) alcança, pela mesma razão 
da norma principiológica que 
a sustenta, tanto a Advocacia 
quanto o seu benefi ciário di-
reto – o Cidadão –, tudo para 
que a atividade advocatícia, 
indispensável à sustentação da 
defesa dos direitos e garantias 
fundamentais de todos, seja 
preservada em favor da cole-
tividade. 

A salvaguarda dessas pre-
missas evita os arroubos 
impiedosos do lucro fácil e 
desmedido de particulares que 
pretendem substituir Advoga-
dos por robôs, e também a ló-
gica unicamente economicista 
do Estado, que dá atenção ape-
nas às estatísticas produzidas 
com base no seu orçamento e 
no tempo das suas respostas, 
sem qualquer preocupação 
com a qualidade e sensibilida-
de do serviço prestado frente 
às múltiplas e imprevisíveis 
realidades fáticas vividas pelo 
Cidadão.

Do ponto de vista da legisla-
ção, o que protege o mercado 
de trabalho da Advocacia é 
a própria Constituição. Do 
ponto de vista ético e moral, 
a proteção é encontrada na 
compreensão e na vigilância de 
todos de que somente com a 
preservação da qualidade dos 
Advogados e da sensibilidade e 
da genialidade humanas é que 
todos sairão vitoriosos.

Em conclusão: cônscia de 
seu dever legal e institucional, 
a OAB SP não se furtará a ado-
tar todas as medidas legítimas 
e democráticas ao seu alcance 
para preservar o mercado de 
trabalho da Advocacia, discu-
tindo inclusive as importan-
tíssimas questões pertinentes 
aos honorários e salários 
percebidos pelos Advogados 
quando do exercício das suas 
atividades, para a garantia de 
uma vida digna àqueles que 
receberam a missão constitu-
cional de representar a maior 
autoridade de todas em um 
Estado Democrático de Direi-
to, que é o Cidadão.

(*) - É Presidente da OAB SP.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)
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News@TI
Inovativa Brasil inicia inscrições para seu 
segundo ciclo de Aceleração de 2019

@ ACom o intuito de apoiar empreendedores inovadores e auxiliar 
no aprimoramento de seus negócios, o InovAtiva Brasil, maior 

programa de aceleração de startups da América Latina, está com 
inscrições abertas para o seu segundo ciclo do ano. As empresas 
interessadas podem se inscrever no site do programa até o dia 22 de 
julho. Para participar é necessário que a startup esteja no estágio de 
operação ou tração e desenvolva soluções inovadoras e tecnológicas. 
Serão selecionados até 130 negócios, que receberão mentorias gra-
tuitas e se conectarão aos maiores players de empreendedorismo do 
Brasil (https://www.inovativabrasil.com.br/). 

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Tecnologia, informação em rede: elas 
estão nos privando da liberdade

É difícil imaginar como seria nossa vida sem a internet e as tecnologias e soluções que ela proporciona. Acontece 
que, junto com mudanças de paradigmas, surgem novas problematizações e o ser humano precisa reavaliar suas 
formas de se conectar e viver em sociedade

Startup adota nova forma de recrutar para atrair talentos
– Um dos principais desafi os enfrentados 

atualmente pelas empresas é, sem dúvida, 
formar um time de tecnologia com pessoas que 
se identifi quem com a cultura organizacional da 
empresa, muito mais que apenas ter requisitos 
técnicos ou uma vasta experiência no mercado. 
Com a Linte, startup que oferece soluções de 
automação de documentos e gestão de con-
tratos para grandes empresas e escritórios, 
não é diferente. 

No fi m do ano passado, a empresa que conta 
com mais de 40 profi ssionais, decidiu lançar 
um novo produto e que exigia um conjunto de 
linguagens e ferramentas de desenvolvimento. 
Para um processo de seleção mais assertivo 
e transparente, a startup identifi cou as mu-
danças que precisavam ser feitas, incluindo 
a substituição de quase 30% do time. “O 
principal desafi o era o de recrutar com velo-

cidade e ter na seleção profi ssionais pleno e 
sênior, e que já tivessem vivência prática nas 
linguagens utilizadas, além de terem um perfi l 
mais aderente à nossa cultura de trabalho. 
Ao chegar na Linte, convenci a liderança da 
empresa de que não poderíamos ter um time 
só com Desenvolvedores "coders", mas sim, 
com Engenheiros de Software explica Bruno 
Martin, Diretor de Pessoas na Linte, e que já 
atuou em empresas como Ebanx e Nubank.

Em um cenário cada vez mais globalizado e 
competitivo, no qual o idioma e a localização 
já não são mais barreiras, é preciso ter uma 
estratégia sólida de atração e retenção de talen-
tos. Na virada do ano, a empresa conduziu um 
estudo de mercado e concluiu que, apesar dos 
seus salários e benefícios estarem compatíveis 
com o mercado, havia um atraso no subsídio 
do plano de saúde, o que foi imediatamente 

revisto pela diretoria. 
Hoje, além de plano de saúde de alto padrão, 

a empresa oferece horários fl exíveis, incentiva 
o trabalho em casa, além de pagar reembolso 
de transporte, vale refeição e convênios com 
academias. Há, também, algumas regalias 
como “Personal Days”, que permitem que as 
pessoas tirem folgas ou emendem feriados ao 
longo do ano.

Para o especialista em gente, “isso tudo virou 
commodity", e não é por salário ou por benefí-
cios que os melhores talentos são atraídos, mas, 
sobretudo se existe uma identifi cação com a 
cultura da empresa. “Queremos engenheiros 
realmente diferenciados, apaixonados pela 
excelência técnica e que, muito além do pro-
pósito, estejam verdadeiramente conectados 
com os nossos valores”, reforça o executivo 
(https://www.linte.com.br/).

Luiz Alexandre Castanha (*)

Estar trabalhando no setor do co-
nhecimento e das tecnologias edu-
cacionais me traz uma questão que 

se coloca além do “ser prático ou não”, 
“melhorar nossa vida ou não” frente às 
novidades e evoluções: elas podem estar 
nos privando de nossa liberdade?

Certa vez, assisti a uma palestra do 
futurista Gerd Leonhard (https://www.
futuristgerd.com/), em que ele comentou 
que, ao analisar os progressos que têm sido 
feitos, 90% deles é bom e 10%, ruim. Aí 
está dada a refl exão sobre a tecnologia ser 
uma ferramenta que amplia nosso alcance 
(de comunicação, especialmente), mas que 
tem seu lado positivo e seu lado negativo. 
Estamos todos aprendendo juntos a lidar 
com essa dualidade.

É fato que as novidades, de várias mag-
nitudes e com impactos maiores ou meno-
res, como aplicativos, robôs e assistentes 
virtuais podem parecer assustadoras. Há 
máquinas que atendem desde necessida-
des cotidianas, como marcar horário para 
cortar o cabelo e ajustar a iluminação e a 
temperatura perfeita do ar-condicionado 
de sua casa, até equipamentos, como um 
helicóptero elétrico, que representa uma 
transformação na mobilidade, ao prometer 
realizar viagens de curtas distâncias pelo 
valor de um táxi até 2022.

O que me interessa em tudo isso é perce-
ber os aspectos preocupantes que podem 
surgir dessas novas formas de viver a que 
indivíduos, corporações e nações estão 
descobrindo como manter.

Isso porque, com a evolução dos recursos 
tecnológicos, a “faixa dos 10%”, a que se 
referiu Leonhard, corresponde aos ataques 

cibernéticos que temos acompanhado, que 
tiram as empresas do ar e pedem resgates 
de seus dados (como o WannaCry, de 2017 
e que teve alcance global), às fake news, às 
acusações de manipulações de eleições  em 
diversas partes do mundo e até invasões de 
celulares de chefes de estado divulgando 
informações pessoais.

Como qualquer ferramenta, e aliada à 
aceleração que se transmitem os dados 
de milhões de usuários todos os dias, a 
tecnologia também pode ser usada para 
fi ns ilícitos. 

Penso que o problema disso está em 
nós mesmos. Há alguns fatores que são 
tão avassaladores em nossas vidas que 
sequer damos conta dos impactos que 
eles podem causar, e falo isso em relação 
à nossa segurança. Os limites entre a ex-
posição virtual e a real estão cada vez mais 
borrados. Imagine saber que cada intera-

ção e micropasso de sua vida esta sendo 
vigiado? Likes, compras, conversas íntimas, 
gostos, relacionamentos, tudo pode estar 
registrado e vir à tona em segundos.

Como disse Tim Cook, CEO da Apple, 
em seu discurso para os formandos de 
Stanford deste ano ao falar de privacidade 
na rede: “Wedeservebetter, youdeserve-
better” (Nós merecemos o melhor, você 
merece o melhor). A fala é um convite a 
pensarmos sobre como trocamos nossa 
liberdade ao permitir que muito de nossa 
vida seja agregado, vendido e vazado por 
hackers e sistemas desconhecidos. Temos 
que mudar essa situação se não quisermos 
virar escravos dela e fi car presos a uma 
vigilância digital sem fronteiras.

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

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

TV Registradores

O índice de inadimplência 
no mercado B2B é alto e 
crescente, para pavor dos 
empresários de todo país. 
Para reverter essa situação, 
é necessário atuar com dife-
rentes ações, como: prevenir, 
analisar, planejar, avisar e, 
claro, negociar.  Além disso, 
vale destacar algumas pro-
vidências que podem evitar 
que uma situação chegue a 
esse ponto. 
 • Crie gatilhos de avisos: 

em dias cada vez mais 
corridos, acontece de 
alguém esquecer a data 
de pagamento de uma ou 
duas contas. Para ajudar 
os “esquecidos”, crie gati-
lhos que avisem as datas e 
valores. Assim as pessoas 
conseguem se programar;

 • Destaque os bons pa-

gadores: quem tem bom 
comportamento, deve ser 
premiado, correto?! O 
mesmo vale para o mundo 
dos negócios. Apostem 
em ações de incentivo à 

Como reverter clientes 
inadimplentes
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quem paga as contas em 
dia e, dessa forma, crie o 
hábito do bom pagador;

 • “Puna” que atrasa com 
frequência: sei que essa 
não é mesmo a forma mais 
educada de lidar com o 
problema, mas se for uma 
situação recorrente, corte 
possíveis benefícios que um 
inadimplente possa ter;

 • Acompanhe a jornada do 
cliente: parece algo ‘bobo’ 
ou óbvio, mas acompanhar 
a vida empresarial de seu 

cliente é primordial para 
entender seus pontos 
de sazonalidade e, dessa 
forma, antever possíveis 
problemas de pagamento.

E você, o que tem feito na 
empresa para evitar os índices 
de inadimplência?

(Fonte: Marcos Siqueira é Presidente 
da Checktudo, empresa do mercado 

de informações veiculares, com 
mais de 20 anos de atuação e que 

tem por missão oferecer ferramentas 
que ajudem PMEs com questões de 

segurança e gestão de risco).

Fintech abre dez vagas 
de trabalho nas áreas de 
tecnologia e fi nanças

Em expansão, a fi ntech Pake-
tá Crédito, que oferece uma 
plataforma digital para a con-
tratação e gestão de crédito 
consignado aos funcionários 
de empresas, acaba de abrir 
dez vagas de emprego. Oito 
dessas oportunidades são para 
profi ssionais e estudantes de 
Tecnologia da Informação (TI) 
e duas para trainees das áreas 
de Finanças, Economia, Admi-
nistração ou Engenharia. Todas 
são para trabalhar em São Paulo.

Ao todo, são três oportuni-
dades para Desenvolvedores 
Full-Stack; duas para Analistas 
de Testes e de Qualidade de 
Software, Estagiários de TI e 
Trainees de Finanças; e uma 
para Líder Técnico de Tecno-
logia. Os interessados devem 
enviar seus currículos para o 
e-mail time@paketa.com.br

A fi ntech, que começou a 
operar em maio deste ano, vai 
aumentar a equipe para apoiar 
seu plano de expansão. Com 
mais de R$ 100 milhões em 
capital para ser emprestado 
ainda em 2019, a Paketá tem 
como meta disponibilizar R$ 1 
bilhão em empréstimo consig-
nado nos próximos cinco anos.
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D - Inovação em Saúde
Ficar por dentro do que existe de mais inovador em saúde nos dias de 
hoje, por meio de palestras e cases das principais referências nacionais 
e internacionais, é o que promete o III Encontro Internacional de Em-
preendedorismo e Inovação em Saúde, realizado pelo Hospital Israelita 
Albert Einstein, no dia 10 de setembro, das 8h às 20h. Voltado para 
empreendedores, investidores, líderes e profi ssionais de instituições de 
saúde, setores público e privado, é considerado o mais importante de 
empreendedorismo e inovação em saúde no Brasil. A iniciativa objetiva 
fortalecer a interação entre lideranças do setor de saúde e tecnologia, 
investidores, hospitais de referência, órgãos públicos e empreendedores, 
em escala global. Informações: (http://encontroempreendedorismo.
inovaeinstein.com.br/ingressos/).   

E - Horta Escolar
A Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de 
despesas corporativas, patrocina o Projeto Horta Escolar, da ONG 
Conexão, que promove o plantio e colheita de hortas para incentivo da 
alimentação saudável nas crianças de escolas públicas. O projeto, que 
está em 14 escolas da rede pública municipal da cidade de Itapevi, é 
resultado do Programa Conexão Escola, que surgiu junto com os Obje-
tivos da ONU, que possui metas para promoção de saúde e bem-estar 
no mundo. Desde 2014, o Projeto Horta Escolar já impactou mais de 6 
mil alunos e plantou 14 mil mudas. 

F - Mercado de Impressão
O mundo está cada vez mais digital, mas a impressão em papel está longe 
de acabar. No primeiro trimestre, foram vendidas 633.371 máquinas - 
entre impressoras (51.665) e multifuncionais (581.706) -, apenas 1,5% a 
menos do que no mesmo período do ano passado, e 34,4% a mais do que 
no quarto trimestre de 2018, o mais fraco daquele ano. Os dados são da 
IDC Brasil, líder em inteligência de mercado, serviços de consultoria e 
conferências com as indústrias de TI e Telecomunicações e fazem parte 
do estudo IDC Quarterly Hardcopy Tracker Q1/2019 que acaba de ser 
divulgado. Mais informações, visite (www.idc.com).

A - Cursos Online e Gratuitos 
O Arduino é uma placa de circuito com funcionamento semelhante ao 
de um pequeno computador, ou seja, uma plataforma de prototipagem 
eletrônica com hardware e software fl exíveis e fáceis de usar. O equipa-
mento pode ser usado para controlar robôs, luzes e outros dispositivos 
eletrônicos. A plataforma “Code IoT”, iniciativa da Samsung em parceria 
com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, oferece gratui-
tamente o curso “Eletrônica: conceitos e componentes básicos” – que 
mostra o funcionamento de um circuito elétrico – além de outros temas 
para os interessados em tecnologia objetivando incluí-la como discipli-
na em sala de aula. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em: 
(http://www.codeiot.org.br/).

B - Produtos para Casa
A  Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes fi rmou 
com a Apex-Brasil um convênio para a internacionalização das em-
presas associadas fabricantes do segmento Casa. O programa setorial 
visa incentivar e apoiar as empresas através do aporte continuado de 
inteligência comercial e competitiva internacional. Cria alternativas de 
promoção comercial e propõe a participação no mercado internacional 
de produtos de decoração, mesa posta, utilidades domésticas e linha 
têxtil decorativa. As empresas receberão orientações para as escolhas dos 
mercados internacionais em que irão atuar ou que pretendem expandir 
suas atuações. Mais informações em: (www.abup.com.br).

C - Wine Show 
A International Wine Show, evento de degustação de vinhos do mundo, 
realiza sua sexta edição no próximo dia 20 (sábado), das 15h00 às 21h00, 
no 4º andar do Centro de Convenções Frei Caneca. São cerca de 300 
rótulos, nacionais e importados, dos principais países produtores de 
vinho. Tintos, brancos, rosés e espumantes poderão ser degustados e 
comprados com descontos especiais no evento. O evento conta com 50 
stands de importadoras e vinícolas selecionadas. Será servido um Buffet 
com mesa de antepastos, queijos variados e pães. Também acontece 
a palestra de Tasting Taças Riedel, que irá mostrar a diferença que 
o tipo de taça faz ao vinho, seja pelo formato ou pelo material (www.
emporiofreicaneca.com.br).

G - Amargos Puros  
O Brasil está no pódio de uma das competições mais importantes de chocolate 
do ano. O International Chocolate Awards Americas 2019 divulgou acaba de 
divulgar os melhores chocolates das Américas do Norte, Central e Latina. 
Dentre centenas de competidores, a Nugali, de Pomerode/SC, foi a única 
marca brasileira premiada na categoria amargos puros, considerada a mais 
importante do segmento. Os produtos Amargo 70% da Linha Premium e 
Cacau em Flor 70% receberam a medalha de bronze. Já são dez medalhas 
da marca nos últimos quatro anos. A premiação aconteceu na cidade de 
Hoboken, em New Jersey. Saiba mais em: (https://www.nugali.com.br/).

H - Pós para Estrangeiros 
O Programa Alianzas para la Educación y la Capacitación, uma iniciativa 
da OEA em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, 
oferecerá 513 bolsas de mestrado e doutorado para estrangeiros estu-
darem no Brasil. A previsão é que as atividades comecem no segundo 
semestre de 2020. O candidato deve ser residente de qualquer um dos 
estados membros da OEA e não pode ter recebido qualquer auxílio da 
organização ou do governo brasileiro anteriormente. Os selecionados 
receberão bolsas no valor de US$ 1.200, além de subsídio para algumas 
despesas pessoais. Os benefícios estarão disponíveis por até 24 meses para 
mestrado e 48 meses para doutorado (www.oas.org/es/becas/brasil.asp). 

I - Atividades Robóticas
O Instituto Mauá de Tecnologia sediará a palestra Atividades Robóticas 
na Educação Japonesa no próximo dia dia 17, 9h às 11h30. O professor 
do Instituto de Tecnologia Nishinippon, Yasunori Takemura, e o professor 
Yoshifumi Matunaga, do Colégio Técnico de Oita, falarão sobre como as 
atividades relacionadas a robôs são aplicadas na educação japonesa e o 
nível dessa tecnologia e suas tendências no Japão. O evento é destinado aos 
estudantes universitários relacionados à luta de sumô de robôs e tecnolo-
gia de robôs, profi ssionais de instituições de ciência e tecnologia e alguns 
grupos da sociedade nipo-brasileira. Mais informações: https://maua.br/
graduacao/atividades-eventos/atividades-roboticas-educacao-japonesa).

J - Desafi os Reais 
Estão abertas as inscrições para a  terceira edição do Vallourec Open Brasil, 
programa que seleciona startups aptas a desenvolver projetos em conjunto 
com as empresas Vallourec no Brasil. Podem participar startups de base 
tecnológica do Brasil, e as interessadas deverão preencher o formulário no 
site (www.vallourecopenbrasil.com.br) até o dia 1º de agosto. O processo 
de seleção terá quatro etapas com a possibilidade de uma fase extra, em 
caso de empates técnicos entre startups. As selecionadas na primeira fase 
serão anunciadas no dia 12 de agosto. A edição de 2019 tem como tema a 
automação de atividades operacionais com foco em ganho de produtividade.

D - Inovação em Saúde
Ficar por dentro do que existe de mais inovador em saúde nos dias de 

A - Cursos Online e Gratuitos 
O Arduino é uma placa de circuito com funcionamento semelhante ao 

Pouco se fala sobre a 

evolução das empresas, 

fora dos centros 

acadêmicos

Raras vezes os donos de 
negócios refl etem sobre 
o estágio evolutivo em 

que se encontram as suas pró-
prias organizações. Existem 
muitas teorias a respeito, mas 
em geral os teóricos dividem a 
evolução das empresas em três 
fases, ou seja: a primeira que 
é a do pioneirismo, a segunda 
fase que é da racionalização e 
uma terceira fase que é a do 
amadurecimento. Mas o que 
significa ser uma empresa 
madura? 

Quero iniciar pela  fase do 
pioneirismo. Os processos ad-
ministrativos ainda não estão 
bem introduzidos, impera a 
gestão informal, cada um faz 
um pouco de tudo e a estrutura 
organizacional ainda carece de 
uma boa defi nição. Aos poucos, 
a empresa vai crescendo e se 
desenvolvendo. 

Para estruturar este cresci-
mento ela é obrigada a se or-
ganizar. Consultorias externas 
são chamadas para implantar 
sistemas de informações ade-
quados, sistemas de custos, 
estrutura organizacional mais 
formal e, neste estágio, a em-
presa pode crescer muito e se 
tornar grande. 

Em geral, a gestão ainda é  
muito centralizada e depende 
muito de seus sócios majoritá-
rios. Na falta repentina deles 
muitas empresas são levadas a 
fechar suas portas pois a fase 
seguinte sequer foi pensada.

Esta terceira fase, a do 
amadurecimento, deve levar 
em consideração  diversos as-
pectos em nível de governança 
corporativa. 

Uma empresa madura é 
aquela que,  entre outros, já 
tem a sua governança bem 
desenvolvida e implantada. 
Não se chega a uma fase ma-
dura de uma hora para outra. 
Ao contrário. É um processo 
que leva bastante tempo para 
amadurecer. Por exemplo, a 
formação de Conselhos. 

Numa empresa familiar pro-
vavelmente é preciso  pensar 
na formação de um Conselho 
familiar e na profi ssionalização 
da família empresária. Uma se-
gunda etapa deste processo se-
ria a formação de um Conselho 
Consultivo com a participação 
de conselheiros externos ou 
independentes. Em paralelo, 
seria importante pensar no 
relacionamento entre a família, 
empresa e a propriedade.

Para isso existem os protoco-
los familiares. Estes irão esta-
belecer uma série de regras a 
partir de compromissos morais 
formados entre os sócios da 
empresa em relação a assuntos 
como a  entrada de herdeiros 
na gestão dos negócios; dis-
tribuição de lucros entre os 
familiares: remuneração de 
familiares; venda de partici-
pação societária em âmbito 
da família e assim por diante. 

Protocolos bem montados 
são um excelente alicerce para 
a longevidade e perpetuação 
dos negócios familiares, pois 
evitam e eclosão de confl itos 
por divergências de opiniões. 
Neste caso os assuntos já estão 
discutidos e defi nidos. Ainda 
cabe destacar a importância 
do “compliance” ou a conformi-
dade. A conduta moral e ética 
deve  permear as nossas orga-
nizações, mais do que nunca. 

Não importa o tamanho do 
negócio. Todos deveriam se 
preocupar com esta questão. 
Para tanto, toda a equipe de 
funcionários deveria estar 
ciente e consciente de como 
a empresa na qual trabalham 
lida com os problemas morais 
e éticos. Por fi m, a questão 
de sustentabilidade, ou seja, 
a proteção social e ambiental 
também deveria fazer parte 
das preocupações e ações de 
uma empresa madura. 

A responsabilidade e a con-
tribuição social das organiza-
ções se torna cada vez mais 
necessária  nos dias atuais.  

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)

É o que revela pesquisa rea-
lizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). Entre os consumidores 
que utilizaram cartão de crédito 
nos últimos 12 meses, a maioria 
(76%) foi de instituições de 
fi nanceiras tradicionais e 36% 
de lojas varejistas. No entanto, 
21% dos entrevistados já ado-
tam cartões de crédito ligados 
a fi ntechs ou bancos digitais 
como meio de pagamento no 
dia a dia. Número que cresce 
entre os mais jovens, chegando 
a representar 32% dos casos.

Os principais atrativos para a 
escolha do serviço são isenção 
de anuidade e juros, bem como 
taxas mais baixas em relação aos 
bancos tradicionais (54%). Além 

O avanço das fi ntechs refl ete as transformações que serviços 

fi nanceiros vêm enfrentando.

Infl ação de 
produtos na saída 
das fábricas fi ca 
em 1,43%

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP), que mede a variação 
de preços dos produtos na porta 
de saída das fábricas, registrou 
infl ação de 1,43% em maio. 
A taxa é superior ao 1,22% 
observado em abril, mas fi cou 
abaixo dos 2,55% de maio do 
ano passado. De acordo com 
dados divulgados ontem (3) 
pelo IBGE, o IPP acumula taxas 
de infl ação de 3,99% no ano e 
de 7,36% em 12 meses.

Dezoito das 24 atividades 
industriais pesquisadas pelo 
IBGE tiveram infl ação em seus 
produtos em maio. A taxa de 
inflação do mês foi puxada 
principalmente pelos setores 
de alimentos (1,75%), refi no de 
petróleo e produtos de álcool 
(3,28%), indústrias extrativas 
(6,5%) e outros produtos quí-
micos (1,27%). Por outro lado, 
seis atividades tiveram defl ação 
(queda de preços) e evitaram 
uma taxa mais de infl ação alta 
do IPP, com destaque para o 
setor de couros (-2,22%).

Entre as quatro grandes cate-
gorias econômicas, a maior taxa 
de infl ação foi observada nos 
bens intermediários, isto é, os 
insumos industrializados usa-
dos no setor produtivo (1,81%). 
As demais taxas foram: bens 
de capital, isto é, máquinas e 
equipamentos usados no setor 
produtivo (1,27%), bens de 
consumo semi e não duráveis 
(1,08%) e bens de consumo 
duráveis (0,14%)(ABr).

O Ministério da Educação 
anunciou ontem (3), em Bra-
sília, que o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) vai se 
tornar digital. A proposta é de 
uma implementação progres-
siva. Em 2020, a versão digital 
será aplicada em fase piloto. A 
previsão do governo é abando-
nar as versões impressas em 
2026. Nada irá mudar para 
os participantes inscritos em 
2019. As primeiras aplicações 
digitais serão opcionais. O es-
tudante vai escolher o modelo 
no momento da inscrição.

Segundo o MEC, no primeiro 
ano de teste, o modelo digital 
será aplicado para 50 mil pes-
soas em 15 capitais do país. 
A expectativa é que a versão 
digital abra outras possibili-
dades como a de realização 
do exame em várias datas ao 
longo do ano, por agendamen-
to. Em 2020, portanto, o Enem 
terá três aplicações: a digital, 
a regular e a reaplicação. Este 
último caso é voltado para 
candidatos prejudicados por 

Nada muda para os participantes inscritos em 2019.

A Caixa Econômica Federal vai 
disponibilizar uma linha de crédito 
de até R$ 3,5 bilhões para as Santas 
Casas de Misericórdia e outros hos-
pitais filantrópicos. As verbas pode-
rão ser utilizadas para qualificar os 
atendimentos e para restruturação de 
dívidas bancárias dessas entidades. A 

iniciativa foi apresentada em cerimô-
nia da Frente Parlamentar das Santas 
Casas, na Câmara, na terça-feira (2).

Os financiamentos são operados 
não somente pela Caixa, mas também 
pelo Banco do Brasil e pelo BNDES. 
O anúncio marcou o lançamento da 
linha da Caixa, definindo diretrizes e 

regras para sua aplicação. Os finan-
ciamentos poderão ser contratados 
com juros de até 11,66% ao ano. As 
operações poderão ter prazo de até 
cinco anos para pagamento. No caso 
da restruturação de dívidas bancárias, 
o prazo de quitação será de 10 anos.

Para solicitar o empréstimo, as en-

tidades fi lantrópicas devem ter con-
trato com o SUS, garantida a atuação 
de forma complementar às unidades 
públicas daquele local por no mínimo 
12 meses sem interrupção. Também 
será exigido certifi cado de entidade 
benefi cente em assistência social na 
saúde (ABr). 
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Entre dez usuários de cartão, dois 
são adeptos de bancos digitais

Os bancos digitais, aqueles que prestam seus serviços pela internet e não necessitam de uma estrutura 
física da agência, vêm ganhando cada vez mais espaço no país, sobretudo em meio ao enorme 
potencial do mercado de crédito

disso, 49% apontam a vantagem 
de resolver tudo pelo celular, sem 
a burocracia do atendimento pre-
sencial em uma agência. Outros 
41% destacam a aprovação de 
crédito mais rapidamente e de 
forma menos burocrática.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, o avanço das fi ntechs 
refl ete as transformações que o 
segmento de serviços fi nanceiros 
vem enfrentando atualmente. 
“O consumidor se tornou mais 
exigente à medida que passou a 
ter controle sobre como e quan-
do terá acesso a determinados 
produtos. Cenário que levou à 
popularização dos bancos 100% 
digitais, os quais têm como apelo 
a oferta de serviços com mais 
eficiência e melhores taxas” 
(CNDL/SPC Brasil).

Enem terá aplicação digital 
em 2020 em fase piloto

algum problema logístico ou 
de infraestrutura durante a 
realização da prova digital. Eles 
terão direito à reaplicação, que 
ocorrerá em papel.

Para o governo, o Enem Di-
gital vai permitir a utilização 
de novos tipos de questões 
com vídeos, infográfi cos e até 
a lógica dos games. Também 
será possível aplicar o Enem em 

mais municípios. “Até 2026, a 
prova vai ser muito parecida 
com o que é hoje, mas toda ela 
vai ser feita no computador, 
como foram as transformações 
lá fora. Até 2026, todo mundo 
vai fazer a prova pelo compu-
tador, e vai poder fazer isso em 
várias datas ao longo do ano”, 
disse o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub (ABr).

Caixa disponibilizará até R$ 3,5 bi para hospitais fi lantrópicos
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Radar: um mal necessário

Uma decisão da juíza 

Daiana Wanderley, 

da 5ª Vara Federal em 

Brasília, determinou, 

em decisão liminar, que 

não haveria a retirada 

de nenhum radar das 

rodovias federais

Por outro lado, o presi-
dente Jair Bolsonaro 
já havia anunciado que 

cancelaria a instalação de 8 mil 
radares em rodovias federais. 
Nesse momento, convido o lei-
tor à seguinte refl exão: quem 
está certo, o presidente, que é 
contra os radares, ou a juíza, 
que tomou uma decisão ale-
gando falta de estudo técnico 
para tal?

Vamos tentar entender os 
dois pontos de vista. Por um 
lado, temos o que acredito 
ser o pensamento da maioria 
da população: a sensação de 
raiva ou mesmo de armadilha 
que o radar impõe a todos os 
usuários de nossas vias urba-
nas e rodovias. Isso acontece 
por diversos motivos, dos quais 
posso destacar um: no Brasil, 
vários órgãos responsáveis por 
esses radares não o trataram 
como um instrumento edu-
cativo e muito menos como 
instrumento de controle de 
tráfego, que é o verdadeiro mo-
tivo de ser desses dispositivos. 
Aqui, o radar é tratado como 
um instrumento arrecadador. 

Por outro lado, temos a 
necessidade de fi scalização 
de nossas estradas, educação 
de nossos motoristas e manu-
tenção da segurança de nossas 
rodovias. Vamos entender. O 
radar não “nasceu” para sim-
plesmente arrecadar. Basta 
olharmos quantos acidentes 
acontecem todos os anos por 
imprudências de motoristas. 
Se temos isso, mesmo com 
todo o controle eletrônico 
disponível, já pensou se não 
tivéssemos isso? 

Se procurarmos a secretaria 
de Trânsito de qualquer cida-
de, verifi caremos sempre que 
um determinado trecho, que 
recebeu a instalação de um 
dispositivo como o radar, teve 
uma queda drástica no número 
de acidentes. Portanto, temos 

a primeira resposta do porquê 
o radar é importante. Vou mais 
além. O limite de velocidade de 
uma rodovia não é escolhido 
por acaso. É feito um estudo 
e estipulada uma velocidade 
na qual se possa garantir a 
segurança de todos. 

Mais um motivo para a fi scali-
zação: quem ultrapassa o limite 
de velocidade, não somente 
coloca-se em risco, como 
ameaça os demais usuários da 
via. Outro, que possivelmente 
a maioria desconheça, é o uso 
do radar como instrumento de 
controle de tráfego. Se na sua 
cidade há uma via longa, por 
exemplo, com vários semáfo-
ros sincronizados, e o limite 
de velocidade é de 60 km/h, 
se vários carros passarem a 
70 km/h, haverá uma retenção 
maior do que o esperado em 
alguns dos semáforos. 

Por último, podemos des-
tacar que, com o radar e por 
meio de liminares judiciais, 
é possível rastrear um carro 
roubado - por exemplo, saber 
onde ele está naquele mo-
mento, uma vez que todos os 
dispositivos possuem leitor de 
placa. Resumindo, todos que 
tiveram um auto de infração 
lavrado devido a uma imagem 
gerada por um dos radares, 
sem dúvidas, fi caram chatea-
dos (ou até indignados) com 
a situação. 

Porém, se isso aconteceu é 
porque você não respeitou os 
limites daquela via e colocou 
sua vida e a de terceiros em 
risco. Portanto, tirar os radares 
de nossas rodovias aumentaria 
a irresponsabilidade de nossos 
motoristas, pois a ocasião fará 
com que muitos desrespeitem 
as normas vigentes e, com isso, 
aumentaria consideravelmen-
te o número de acidentes. 

Queira ou não queira - e por 
conta de cada um de nós -, o 
instrumento em questão nos 
traz segurança, fi scalização e 
educação. Se você foi fl agrado 
por um radar e doeu no seu bol-
so, possivelmente não voltou a 
cometer o mesmo erro - pelo 
menos é o que se espera.

 
(*) - Especialista em trânsito e 

mobilidade urbana, é professor 
dos cursos de Engenharia da 

Universidade Positivo.

Glavio Leal Paura (*)

Entre as novidades está o 
enquadramento criminal 
da facilitação à prática 

de gestão fraudulenta ou teme-
rária. Quem se envolver nesses 
desvios está sujeito a pena de 
dois a seis anos de reclusão, 
além de multa. 

Agora gestores e dirigentes 
podem ser responsabilizados 
penalmente por desvios pra-
ticados na administração de 
planos de previdência privada, 
fundos de pensão públicos, 
dos Regimes Próprios da Pre-
vidência Social e da Superin-
tendência de Seguros Privados 
(Susep). Anastasia, relator da 
proposta, também acolheu 
sugestão do senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) para 
aperfeiçoar as defi nições dos 

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), relator do projeto.

Promulgada emenda 
sobre acúmulo de 
cargo por militares

Em sessão solene do Con-
gresso, foi promulgada ontem 
(3) a emenda que permitirá a 
militares acumularem o cargo 
com as funções de professor ou 
profi ssional da saúde. O bene-
fício é estendido aos militares 
estaduais. Os profi ssionais que 
acumulam cargos devem res-
peitar o teto de renumeração 
no serviço público. No caso 
da União, o teto é o salário de 
ministro do STF hoje em R$39,3 
mil. No caso dos estados, o li-
mite é o salário do governador.

Ainda pela norma, em situ-
ações de acumulação com um 
cargo civil, o militar terá que dar 
prioridade à atividade no quartel. 
Antes da norma, a Constituição 
proibia a acumulação de cargos 
no serviço público. Algumas 
exceções são previstas: quando 
há compatibilidade de horários, 
servidores civis podem desem-
penhar dois cargos de professor; 
um cargo de professor com outro 
técnico ou científi co; ou dois 
cargos ou empregos privativos 
de profi ssionais de saúde.

Em 2014, a Emenda Constitu-
cional 77 permitiu aos militares 
das Forças Armadas a acumula-
ção de cargos da área de saúde. 
Um médico, por exemplo, pode 
exercer essa atividade como 
militar e também como servidor 
civil em outros hospitais (ABr).

O Ministério da Economia 
anunciou ontem (3) medidas 
para reduzir o número de pe-
didos de patentes para análise 
(backlog) em 80% até 2021, e 
diminuir para cerca de dois anos 
o prazo médio de concessão de 
patentes do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(Inpi). O ministro Paulo Guedes 
participou do lançamento do 
Plano de Combate ao Backlog 
de Patentes, e disse que o 
governo está fazendo avanços 
importantes para estimular a 
indústria, aumentar a produ-
tividade e competitividade da 
economia no futuro. 

De acordo com o secretário 
especial de Produtividade e 
Competitividade, Carlos da 
Costa, hoje, o backlog chega 
a 160 mil pedidos. “Nós temos 
patentes sendo avaliadas agora 
que foram depositadas há 11 
anos. Você imagina: uma tec-
nologia hoje, na era digital, em 
que tudo é muito rápido, e 11 
anos depois a patente já não é 
mais tão relevante assim”, disse, 
informando que com a agilidade 
na concessão de patentes, o 
Brasil deve estimular a inovação 
e se tornar mais competitivo e 
integrado globalmente. 

Ministro da Economia, Paulo Guedes anuncia medidas para 

reduzir burocracia.
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A Comissão de Educação do 
Senado aprovou o projeto que 
propõe o reconhecimento, o 
fomento e a regulamentação 
dos esportes eletrônicos (os 
chamados e-sports) no Brasil. 
Os e-sports são as atividades 
competitivas envolvendo jogos 
de videogame, computador 
e outros equipamentos. De 
acordo com o projeto, o esporte 
eletrônico, quando praticado de 
modo profi ssional, observará 
regras nacionais e internacio-
nais aceitas pelas entidades 
de administração do desporto.

Para o autor do projeto, se-
nador Roberto Rocha (PSDB-
-MA), as disputas esportivas em 
ambientes virtuais oferecem 
meios de “socialização, diversão 
e aprendizagem”. O senador 
aponta que a prática pode con-
tribuir para melhorar a capaci-
dade intelectual e fortalecer o 
raciocínio e a habilidade motora 
dos participantes. E frisou que 
não se deve confundir jogo ele-
trônico com esporte eletrônico, 
o real objeto da proposta.

O relator, senador Eduardo 

Gomes (MDB-TO) recomendou 
a aprovação do texto como veio 
da Comissão de Ciência e Tec-
nologia. Lá, o substitutivo, feito 
pelo senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) reformulou o texto 
original para torná-lo mais 
harmônico com as disposições 
da Lei 9.615, de 1998, que 
institui normas gerais sobre 
o desporto. Ele  explicou que 
o esporte eletrônico é hoje 
fonte de renda para milhares 
de atletas no mundo inteiro, 
que tiveram suas carreiras no 
futebol, no voleibol e em outros 
esportes encerrada muitas 
vezes precocemente. 

O relator retirou da pro-
posta, por considerar vício de 
injuridicidade, a criação do 
Dia do Esporte Eletrônico. E 
acatou sugestão de Eduardo 
Girão, para que o jogo com 
conteúdo violento, de cunho 
sexual, que propague men-
sagem de ódio, preconceito 
ou discriminação ou que faça 
apologia ao uso de drogas 
não seja considerado esporte 
eletrônico (Ag.Senado).

Senador Eduardo Gomes foi o relator do projeto

na Comissão de Educação.

Carros 
apreendidos 
poderão 
reforçar frota 
da segurança 
pública

Carros apreendidos e sem 
identifi cação que permita en-
contrar seus donos poderão 
reforçar a frota das forças de 
segurança da União, dos esta-
dos. A CCJ do Senado aprovou 
por unanimidade, ontem (3), 
substitutivo que dá essa desti-
nação aos veículos retidos nes-
sas condições. O texto deverá 
passar por mais um turno de 
votação na comissão.

De autoria do senador Elmano 
Férrer (Podemos-PI), o projeto 
permite esse uso pelos órgãos 
de segurança pública, quando 
o veículo apreendido não tiver 
sua propriedade identifi cada, 
após passar por vistoria e exame 
pericial. Se houver identifi cação 
futura de seu proprietário, o ve-
ículo deverá ser imediatamente 
retirado de circulação.

“Tais veículos acabam suca-
teados, destruídos pela ação 
do tempo e pela falta da manu-
tenção necessária. Enquanto 
isso, as polícias dos estados 
se encontram em situação 
difícil, com falta de recursos 
e de aparato para concluir in-
vestigações e para atividades 
de policiamento ostensivo e 
preservação da ordem públi-
ca”, argumentou Elmano.

A relatora enxergou uma 
dupla vantagem na proposta: 
desafogar os depósitos de veí-
culos apreendidos dos departa-
mentos de trânsito e melhorar 
o aparelhamento das forças de 
segurança sem ônus para os 
cofres públicos (Ag.Senado).

Agricultores familiares e 
cooperativas agrícolas poderão 
adquirir máquinas e equipa-
mentos com isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). É o que determina 
o projeto provado ontem (3), 
pela Comissão de Agricultura 
do Senado. O texto do senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO) prevê o 
benefício apenas para máquinas 
fabricadas em países integrantes 
do Mercosul. A matéria vai à Co-
missão de Assuntos Econômicos 
em decisão terminativa.

A relatora, senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO), elogiou a pro-
posta. “O princípio tributário é 
não onerar investimentos e não 
onerar exportações. O princípio 
automático mundial é tributar o 
resultado, o lucro. Então esse é 
o princípio do projeto do sena-
dor Acir. Do ponto de vista do 
mérito, ele é perfeito porque 
desonera investimentos. Aliás, 
todos os investimentos e todas 
as máquinas nunca deveriam 
ser tributadas na sua fabrica-
ção”, ressaltou.

A isenção do tributo somente 
poderá ser utilizada uma vez ao 

Para a relatora, senadora Kátia Abreu, a agricultura familiar

é a base da economia de 90% dos municípios

com até 20 mil habitantes.

Roque de Sá/Ag.Senado
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Regras mais rígidas para 
fraudes em fundos de pensão
A CCJ do Senado aprovou ontem (3) substitutivo do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) ao projeto 
que torna irregularidades cometidas por entidades de previdência passíveis de punição pela Lei do 
Colarinho Branco

Outro ajuste no texto, feito 
pelo relator, estendeu a res-
ponsabilização penal inserida 
na chamada Lei do Colarinho 
Branco a atos de gestão fraudu-
lenta e temerária cometidos no 
regime previdenciário aplicado 
aos servidores públicos efeti-
vos, mantido pela União, por 
estados e municípios em suas 
respectivas esferas.

Segundo o texto, responde-
rão por desvios em entidades 
de previdência complementar 
pública, como a Funpresp, 
gestores, dirigentes e membros 
de seus conselhos e órgãos 
deliberativos; gestores e re-
presentantes legais dos entes 
federativos responsáveis pelo 
regime; e seus prestadores de 
serviço (ABr).

crimes de gestão fraudulenta 
e temerária na Lei dos Crimes 

Contra o Sistema Financeiro 
Nacional. 

Anunciado plano para 
acelerar pedidos de patentes

A principal novidade ocor-
rerá na análise dos pedidos de 
patente de invenção, nacionais 
ou estrangeiros, que já foram 
avaliados em outro país (80% 
dos que estão na fi la). A partir 
deste mês, o Inpi incorporará 
ao exame desses pedidos a 
busca de patentes realizada no 
exterior. No caso das patentes 
de invenção que ainda não 
foram avaliadas no exterior, a 
busca será feita pelo examina-
dor do Inpi.

Segundo o secretário, não é 

uma autorização de patente 
automática, mas um aprovei-
tamento das análises feitas em 
outros países. “Os processos 
para análise de patentes eram 
muitos longos, e tinha muito 
retrabalho – muitas dessas 
patentes já tinham sido con-
cedidas internacionalmente 
e começavam do zero aqui. 
Agora, vamos começar a par-
tir de determinadas bases de 
patentes já reconhecidas ou 
já registradas”, explicou Costa 
(ABr).

Isenção de IPI em máquinas para 
agricultores familiares

ano, ou ainda, nos casos em que 
ocorra sua destruição completa 
ou seu desaparecimento por 
furto ou roubo. Na justifi cativa, 
Gurgacz observa que a agricul-
tura brasileira, mesmo tendo 
uma posição de destaque na 
produção mundial de vários 
produtos, ainda pode elevar 
seus níveis de produtividade 
em razão de ainda haver consi-
derável subaproveitamento no 
uso do solo.

Segundo ele, a facilitação 
da aquisição de máquinas 
por produtores familiares e 
cooperativas agrícolas poderá 
contribuir para melhorar a 
situação. No relatório, Kátia 
Abreu destaca também o fato 
de a agricultura familiar ser a 
base da economia de 90% dos 
municípios brasileiros com até 
20 mil habitantes, representan-
do 84% dos estabelecimentos 
rurais (Ag.Senado).

Aprovada a 
regulamentação dos 
esportes eletrônicos

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
aprovou, ontem (3), projeto que regulamenta a prática 
do naturismo, também conhecida como nudismo. O 
projeto segue para a análise da CCJ do Senado. O texto 
é da ex-deputada Laura Carneiro. De acordo com o 
relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), 
o naturismo moderno é bem organizado e difundido 
em todos os continentes. 

No Brasil, já está previsto em leis estaduais e mu-
nicipais, mas falta regulamentação nacional sobre o 
tema. “É relevante, portanto, que haja legislação que 

trate de normas gerais sobre a matéria, visto que a 
defi nição de normas específi cas deve continuar sendo 
feita por estados e, em especial, pelos municípios em 
que se instalem esses espaços naturistas”, explicou.

O texto defi ne naturismo como conjunto de práticas 
de vida ao ar livre, em que o nudismo é uma forma 
de desenvolvimento da saúde física e mental, e tem 
plena integração com a natureza. Já espaço naturista é 
aquele devidamente sinalizado e autorizado pelo poder 
público, situado em área destinada exclusivamente a 
essa prática (Ag.Senado). 

Regras para a prática do naturismo



São Paulo, quinta-feira, 04 de julho de 2019 Página 5

Estamos enfrentando 

um tipo de crise mais 

severa por alastrar-

se a vários setores e 

a diversas regiões do 

mundo.

Por exemplo, os coletes 
amarelos de Paris, a 
crise dos refugiados 

da Síria, os desacordos na 
Inglaterra com a questão do 
Brexit relativa à saída daquele 
país da União Europeia, os 
ataques a petroleiros no golfo 
de Omã, e no Brasil endivida-
do surgem muitas confusões 
como greves e paralisações. 
Não está fácil entender o 
que acontece no nosso país e 
sua atual economia errática. 
Estamos fi cando para trás na 
guerra econômica global. 

Os argumentos e análises se 
tornam eleitoreiros, sem que 
haja esforço para a compre-
ensão das causas do atraso 
geral. O país do futuro fi ca 
amarrado na mesquinharia 
dos políticos. É como disse 
Getúlio Vargas, todos querem 
alguma coisa para si e para 
seus amigos, nunca para o 
bem do Brasil. Desenvolvi-
mento e aprimoramento da 
humanidade se tornaram 
secundários, tudo se tornou 
questão de dinheiro. Urge 
fortalecer a vontade para for-
talecer o humano. A evolução 
da humanidade e a produção 
de bens requerem responsa-
bilidade e liberdade. 

Muitas pessoas acusam o 
capitalismo como responsá-
vel pela geração das misérias, 
mas antes de surgir esse e 
outros sistemas econômicos, 
o homem já tinha se afastado 
do espiritual, dando mão livre 
ao seu egoísmo e cobiças. 
O problema real se situa no 
afastamento da espirituali-
dade, resultando nos siste-
mas desequilibrados como 
consequência. O reequilíbrio 
só poderá ser reconquistado 
com a busca sincera do saber 
sobre o signifi cado da vida e 
da integração Espírito-Alma-
Corpo. 

Há no mundo muita tris-
teza; falta a alegria e a cora-
gem do espírito desperto. É 
preciso ser forte. Mas onde 
se escondeu o espírito que 
deveria agir embelezando e 
benefi ciando tudo? Os seres 
humanos se matam por poder 
e dinheiro, o que mais falta é 
a generosidade do coração. 
Quase nada foi entendido 
sobre os esclarecimentos de 
Jesus a respeito da vida. Ele 
não tinha qualquer pretensão 
ao poder, cargo ou honrarias 
terrenas, pois seu reino não 
é o perecível e transitório 
mundo material ofertado à 
humanidade para que pudes-
se evoluir espiritualmente, e 
não para aqui vir e portar-se 
como dono no curto período 
da existência terrena.  

O Brasil é tido como país 
abençoado com povo amigo, 
respeitador, que possui a 
magia de unir todas as raças, 
de todos os credos. Bendita 
seja a pátria chamada Brasil. 

Isso tudo impõe alta dose de 
responsabilidade. Que seu 
povo atraia a Luz do bem. 
Temos de deixar de ser país 
subdesenvolvido espiritual 
e materialmente. Temos de 
adquirir discernimento para 
seguir nosso destino. Para 
isso precisamos de adequado 
preparo para a vida, desde a 
primeira infância.

O fl uxo de caixa do gover-
no vem sendo detonado há 
décadas. Não há poupança. O 
crédito é raro e caro. O governo 
arrecada uma fatia gorda e 
deveria dinamizar a economia 
com bons investimentos. Nos 
anos 1980, havia a dívida em 
dólares e como esforço para o 
resgate havia o lema “exportar 
é o que importa”, mas isso 
acabou sendo descuidado e 
os empregos foram sumindo. 
Hoje, o Brasil permanece ex-
portando commodities.

A renda é baixa e está 
encolhendo, faltam capitais 
produtivos. Os investidores 
privados têm sido ágeis em 
fazer aquisições lucrativas e 
obter ganhos especulativos, 
mas na economia ainda não 
surgiram resultados positivos, 
em compensação aumenta o 
passivo na remessa de lucros 
e a dependência a interesses 
externos. O PIB precisa cres-
cer e gerar empregos. 

O cenário internacional se 
complica. A crise se agrava. 
Cada grupo cuida de seus 
interesses, sem encarar os 
problemas e suas causas para 
encontrar as soluções. O go-
verno tem uma arrecadação 
tributária expressiva, mas 
planeja mal, gasta tudo e ainda 
fi ca devendo, pouco investe e 
mesmo esses investimentos 
têm sido realizados de forma 
estúpida e com desvios. Milha-
res de obras foram iniciadas e 
interrompidas, é quase como 
se o dinheiro tivesse sido jo-
gado fora. 

A gestão governamental tem 
sido precária e sem planeja-
mento. Atabalhoadamente 
tenta-se reduzir o défi cit fi scal. 
Foram tantos erros que agora 
poucos se arriscam a fazer 
sugestões. Muitas pessoas pre-
ferem engrossar as críticas que 
nada resolvem, mas engrossam 
o clima de incerteza quanto 
ao futuro do Brasil, que ainda 
não achou o caminho sadio da 
recuperação com participação 
e o apoio de todos.

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

do Hotel Transamerica Berrini, 
é articulista colaborador de 

jornais e realiza palestras sobre 
temas ligados à qualidade de 
vida. Coordena os sites www.

vidaeaprendizado.com.br e www.
library.com.br. E-mail: bicdutra@

library.com.br; Twitter: @bidutra7

A crise é severa
Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 06/08/2019  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 08/08/2019  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Apartamento nº 112

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 06/08/2019, às 10:00 

horas, e 2º Leilão dia 08/08/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

ARLETE APARECIDA DE OLIVEIRA

.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
839.288,83 (oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) 2º leilão: 
R$ 480.633,26 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

.
www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 10/07/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 11/07/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online 
IMÓVEL: Apartamento tipo A nº 144

Av. 07/206.827

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/07/2019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 

11/07/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORES FIDUCIANTES: CÁSSIO SOUTO DOS SANTOS

SAMARA BASTOS VIEIRA SOUTO

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.667.611,85 (um milhão, seiscentos e ses-
senta e sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 833.805,93 (oitocentos e trinta 
e três mil, oitocentos e cinco reais e noventa e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . 
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera exis-
tência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência 
da arrematação.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi -  São Paulo/SP 
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 16/07/2019  - 08:45h  -  2º LEILÃO: 18/07/2019  - 15:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

modo Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 16/07/2019, às 08:45 horas, e 2º Leilão dia 18/07/2019, às 15:30 
horas. LOCAL: 

. DEVEDORA FIDUCIANTE: E-CONTROL SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA ME, 

EDUARDO YOSHIO YOKOTA

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 503.749,41 (Quinhentos e três mil e setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos); 
2º leilão: R$ 308.363,14 (Trezentos e oito mil e trezentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: O arrema-

. 
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter in-
formações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transi-
tada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. 

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi -  São Paulo/SP 
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 16/07/2019  - 08:55h  -  2º LEILÃO: 18/07/2019  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presen-
cial e Online IMÓVEL

. 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 16/07/2019, às 08:55 

horas, e 2º Leilão dia 18/07/2019, às 14:00 horas. LOCAL: 
. DEVEDOR FIDUCIANTE: MARIA CRISTINA PIZARRO, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 814.812,37 
(Oitocentos e quatorze mil, oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos); 2º leilão: R$ 453.493,11 (Quatrocentos 
e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e onze centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 

. O 
arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informa-
ções sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não ense-
ja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa SOUTH WATCHES GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RELÓGIOS
LTDA., com inscrição estadual 149.629.180.110 e CNPJ 08.728.481/0001-68,
estabelecida na Al. Franca, 1050 conj 74 - Jardim Paulista - SP, vem informar que foi
extraviada uma impressora de cupom fiscal, modelo: TM-T81 FBIII, Nº de fabricação:
EP081310000000041743, tipo ECF-IF, versão 01.00.04, qtde: 1, marca: EPSON,
conforme Boletim de Ocorrência Registro nº 5170/2019, e não se responsabiliza por
ato de terceiros.                                                                           (04, 05 e 06)

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Junho de 2019
I - Data, Horário e Local: Em 24 de junho de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, n9 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-010,
São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades
por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. III - 
Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição
da Mesa; Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugênia Marenco Rocha - Secretária. V - Ordem do Dia: Aprovar o pagamento de
Juros Sobre Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março de 2019, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos
devidos pelos acionistas. VI - Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de
cada um dos acionistas dos Juros sobre Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março de 2019, no valor de R$ 7.779.800,39
(sete milhões setecentos e setenta e nove mil, oitocentos Reais  e trinta e nove centavos), conforme demonstrativo anexo. VII - Encerramento e 
Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme 
vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de junho de 2019. Mesa:Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugênia Marenco
Rocha - Secretária. Acionistas: por CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; por CAF Investment Projects S.A.
(atual razão social de Inversiones em Concesiones Ferroviárias S.A.) Agenor Marinho Contente Filho; e, por Construcciones Y Auxiliar de 
Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho Contente Filho. Alessandre Edo Toso 
- Presidente, Maria Eugênia Marenco Rocha - Secretária. JUCESP nº 346.577/19-6 em 02/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

#tenhacicatrizes
O Valor da Contribuição nas Organ-

izações

Marcelo Salvo (*)

Diante do crescimento do número de empresas 
novas no Brasil, no fechamento de 2018 tínhamos 

cerca de 2,5 milhões, sendo que 81% desse total era 
de MEIs (micro empreendedor individual), o novo 
empreendedor tem como característica inicial, ações 
colaborativas, um viés ao modelo praticado pelas 
organizações.

Culturas colaborativas são fundamentais para o 
crescimento dessas empresas e consecutivamente do 
país, pois fi ca cada dia mais claro que uma empresa 
pode ajudar uma ou mais empresas, dando espaço 
para elas em seus projetos e necessidades, com isso 
melhoramos a precifi cação do mercado e passamos a 
trabalhar com o verdadeiro ganha-ganha, fomentando 
a economia de escala dentro das organizações.

Quando falamos em colaboração, deixamos de 
pensar em concorrência e passamos a ter parceiros 
de negócios, dentro das organizações deixamos de 
ter um líder pensando sozinho em novas saídas e 
passamos a ter engajamento das equipes, podendo 
elas contribuir nas ideias e sugestões para novas 
alternativas.

Quando invertemos o papel, excluímos o desejo 
de se ganhar mais do que o outro e passamos então 
a querer ganhar pelo volume, pela inovação, pela 
qualidade e pela diferenciação de cada projeto, 
solução ou produto.

Essa grande mudança de mindset é algo transfor-
mador para aqueles que pouco faziam ou pensavam 
sobre isso, talvez seja um dilema percorrer esse cami-
nho na cabeça de cada profi ssional, setor, liderança, 
cultura organizacional e mercado.

E pensando nisso, normalmente escrevo sobre o 
mundo teatral e relaciono ele ao mundo corporativo, 
dizendo que as empresas poderiam aprender atitudes, 
processos e comportamentos com os artistas de tea-
tro, como respirei por muitos anos esses ares, posso 
dizer que criar uma nova cultura com base sólida 
no aprendizado teatral faria toda diferença neste 
momento para o Brasil, quando bem organizados, 
estes processos podem obter melhores resultados, 
com menos recursos e menos cansaço. 

Gerentes, especialistas e atores, ambos interes-
sados, a seu modo, em alta performance, acabam 
se encontrando na necessidade de ter um roteiro e, 
contraditoriamente, também na necessidade de dele 
escapar, se for necessário.

O teatro não é uma brincadeira como muita gente 

pensa, faz parte de uma grande estrutura mundial de 
entretenimento, em outros países como os Estados 
Unidos (a Broadway), é responsável por faturamen-
tos astronômicos, Em 2014 o Rei Leão havia faturado 
US$ 6,2 bilhões só com a venda de ingressos, sem 
contar as receitas de merchandising.

É um mundo a parte que requer muito investimento, 
treinamentos diários para chegar a minúsculas 
margens de erro, profi ssionais altamente capacitados 
na área técnica e totalmente voltados ao sistema 
colaborativo, ou seja, se houver algo errado sempre 
terá um segundo ou terceiro plano pensado por todos.

O teatro no Brasil muito embora tenha melhorado 
em relação a sua estrutura há 30 anos atrás, ainda 
anda de muletas quando falamos de investimentos, 
mas em colaboração estamos muito acima da média, 
tirando os atores globais, os outros que são a maioria, 
além de se preocuparem com seu texto e o texto dos 
outros atores, ele aprende e faz sua própria maquia-
gem, o treinamento vocal e corporal, a iluminação, 
sonoplastia, cuida do seu fi gurino e muitas vezes 
monta e desmonta o cenário.

Colaborar no teatro é sobrevivência, entrega de 
qualidade, superação, criatividade, inovação e talento 
brotando das veias de cada pessoa.

Tenho orgulho demais de ter vivido grandes mo-

mentos dentro dessa realidade, pois abriu um espaço 
na minha cabeça que qualquer outra formação não 
abriria, me fez ser mais humilde, esquecer meu ego, 
me doar por completo para o público e dar 100% de 
valor a minha emoção, depois reduzi esse índice para 
uns 85% para poder sobreviver no mundo real, mas 
sem dúvida a transparência e fl exibilidade adquiri lá.

Cada dia mais as soluções estão sendo pensadas 
e planejadas como forma de chegar ao oceano azul, 
porém o investimento muitas vezes é um limitador 
de novas ideias para as pequenas empresas e a 
colaboração nas parcerias abre um espaço maior de 
oportunidades para que isso aconteça.

Precisamos aprender muito ainda sobre esse 
modelo, pois encontramos estruturas de grupos 
funcionando com esse objetivo, mas a cabeça de 
quem frequenta essas reuniões ainda está ligada ao 
modelo antigo de competitividade a todo custo e de 
levar vantagens acima de tudo.

(*) É  Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profi ssional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com 

especializado em Gestão de RH e  pós graduado 
em Marketing e Negociação e Vendas pela FAAP .  

Professor de Pós e MBA na B. I. International e Senac , é 
também Escritor do livro Atitude Profi ssional. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FRANCISCO ALVES MOREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 20/04/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osimiro Alves Moreira e de Francisca Alves Moreira. 
A pretendente: LUSIANA AGOSTINHO FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Bonito de Santa Fé, PB, data-nascimento: 01/11/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Ferreira de Lima e de Raimunda Agostinho Vicente.

O pretendente: LEOVEGILDO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Carinhanha, BA, data-nascimento: 20/11/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Camilo Dourado dos Santos e de Joselice 
Ferreira dos Santos. A pretendente: ALESSANDRA FERNANDES OLIVEIRA, profi ssão: 
porteira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lindoval Cordeiro de Oliveira 
e de Maria das Graças Fernandes Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ SANTOS REQUENA, profi ssão: analista CRM senior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Requena e de Zuleide Santos de Oliveira 
Requena. A pretendente: PATRICIA ROSA DE OLIVEIRA, profi ssão: cirurgiã dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1994, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Dionisio Ferreira de Oliveira e de Valeria Honorio 
da Rosa de Oliveira.

O pretendente: ALESSANDRO SILVA PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Silva Pereira e de Maria Nice da Cruz 
Pereira. A pretendente: MARIA DE LURDES NAVEGANTES DOS SANTOS, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 
04/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel José dos 
Santos e de Maria dos Navegantes dos Santos.

O pretendente: DIEGO APARECIDO DA SILVA LIMA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Níusa da Silva Lima. A pretendente: JENIFFER 
PAULA PATROCINIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Walter do Patrocinio e de Maria Izabel de Paula.

A pretendente: TAINAN SANTANA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fátima Santana. A pretendente: SABRINA VICTHÓRIA 
DE MORAIS SPEDINI, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edgar Spedini e de Maria Janete de Morais.

O pretendente: THIAGO SOUZA GALVÃO, profi ssão: técnico de instalação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Souza Galvão e de Adriana dos Santos 
Souza Galvão. A pretendente: ALINE ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Almeida dos Santos e de Jucilene 
de Jesus Almeida dos Santos.

O pretendente: GENESIANO BARBOSA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 16/11/1953, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Josefa Maria da Conceição. 
A pretendente: IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Caetité, BA, data-nascimento: 15/03/1955, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Alves Nascimento e de Anita Maria do Nascimento.

O pretendente: PAULO CEZAR NASCIMENTO RIBEIRO, profi ssão: mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, Vila Marilena - São Paulo, SP, fi lho de Paulo Alves Ribeiro e de 
Andréa do Nascimento Ribeiro. A pretendente: RENATA JENNIFER NASCIMENTO DA 
COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Valadares 
da Costa e de Janaina Silva Gomes do Nascimento.

O pretendente: MULLER CASSIMIRO DO NASCIMENTO, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Cassimiro do Nascimento e de 
Suse Clemente da Silva. A pretendente: VERÔNICA CASSIANO DOS SANTOS, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliane Cassiano dos Santos.

O pretendente: RAFAEL MARCIO SANTOS FERNANDES, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu Marcio Fernandes e de Sara 
do Carmo Santos Fernandes. A pretendente: ANA CLAUDIA DOS SANTOS VIOTTO, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademilson Viotto 
e de Vera Lucia Maria dos Santos Viotto.

O pretendente: ADAUTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adauto Rodrigues da Silva e de Ivonete Ramos 
de Oliveira. A pretendente: GIULIANA DOS SANTOS FERREIRA LUCIO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 06/02/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato dos Santos Ferreira e de Jaqueline 
Lúcio dos Santos Ferreira.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO DE MELO TEIXEIRA, profi ssão: atendente de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eliziélio Alves Teixeira e de Adriania de Melo Pinto 
Teixeira. A pretendente: ALANA SANTOS COSTA, profi ssão: garçonete, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santa Maria da Vitória, BA, data-nascimento: 24/12/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto da Costa e de Edneide 
Teixeira dos Santos.

O pretendente: LUCAS LOPES DE AQUINO, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mongaguá, SP, data-nascimento: 03/09/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, Horto - São Paulo, SP, fi lho de Manoel da Silva Aquino e de Cleusa Maria Lopes. A 
pretendente: CAMILA PRISCILA TAVARES MELO, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/09/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgar Antonio Nascimento Melo e de Flora Marisa Tavares.

O pretendente: WALTER ROBERT DOS SANTOS MARQUES, profi ssão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sergio Marques e de Maria Aparecida 
dos Santos. A pretendente: TATIANE CRISTINE NASCIMENTO DOS SANTOS, profi s-
são: auxiliar limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso dos Santos 
e de Rosa Maria do Nascimento.

O pretendente: YGOR KALLED RODRIGUES IVANOUSKAS, profi ssão: técnico de 
eletronica, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 12/07/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Ivanouskas e de Ro-
sangela Rodrigues de Souza Ivanouskas. A pretendente: MARCELA DA SILVA MANDÚ, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Mandu 
e de Daniela Ribeiro da Silva.

O pretendente: JUCELINO DA SILVA FERREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Caravelas, BA, data-nascimento: 18/03/1957, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Ferreira dos Santos e de Aurora Ferreira da Silva. 
A pretendente: MARLENE BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Caratinga, MG, data-nascimento: 25/06/1956, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Virgínio Celestino Batista e de Maria Batista dos Santos.

O pretendente: WILLIAM HENRIQUE DA ROCHA, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo José da Rocha e de Claudia Amanda Nogueira. A 
pretendente: LUANA CAMILA GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio de Oliveira e de Tenildes 
Aparecida Santos Gomes.

O pretendente: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 11/10/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Severina 
Alice da Silva. A pretendente: MARIA MADALENA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
16/06/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario José da 
Silva e de Augusta Almeida Souza.

O pretendente: OZÉAS DE SOUZA LERIANO, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Leriano e de Raquel Madalena de Souza 
Leriano. A pretendente: GEOVANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 10/10/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Barbosa de Oliveira 
e de Clarice Nascimento.

O pretendente: OSITA NNAMANI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Nigéria, data-nascimento: 20/04/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Chukwuma Nnamani e de Rosemary Nnamani. A pretendente: AMANDA GA-
BRIELLA AUGUSTO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Patricia Roberta Augusto.

O pretendente: ARCANJO ESTRELA DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 20/04/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Estrela de Sousa e de Alzenir Estrela de Sousa. 
A pretendente: MARIA SILVANI DA SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: viúva, naturalidade: Petrolândia, PE, data-nascimento: 12/01/1966, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel João da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: CLEBER SANTOS BALTAZAR, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1983, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de João Baltazar e de Zélia Santos Baltazar. A pretendente: RENATA 
CORREA SANTIAGO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Felizardo Santiago e de Romilda Ana Correa.

O pretendente: ORLANDO ERALDO DAMASCENO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Petrolândia, PE, data-nascimento: 14/01/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Severino Damasceno e de Maria das Graças 
Damasceno. A pretendente: JOSEANE HENRIQUES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de en-
fermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Olinda, PB, data-nascimento: 30/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Henriques da Silva e 
de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: PETTERSON DANIEL FERREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Domingos Ferreira e de Raquel Daniel. A 
pretendente: DORCAS FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio de Souza e de Maria Izabel 
Fernandes de Souza.

O pretendente: VANDERLANDO SILVA BARBOSA, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paramirim, BA, data-nascimento: 04/11/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio da Silva Barbosa e de Ivanilde da Silva Pereira. 
A pretendente: SOLISANGE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 18/04/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Cunha dos Santos e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO SANTOS SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santa Luzia, BA, data-nascimento: 15/01/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Ferreira da Silva e de Edna Santos da Silva. 
A pretendente: SOLANGE DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 14/11/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Cunha dos Santos e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: RAFAEL PASSOS DE SOUZA PINTO, profi ssão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/05/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel de Souza Pinto e de Andrea Ornelas Passos. A 
pretendente: THAYS CARDOSO RAMOS, profi ssão: feirante, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Registro, SP, data-nascimento: 12/07/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Cardoso Ramos e de Ivanir Felizardo.

O pretendente: ANTENOR JOSÉ DE OLIVEIRA, profi ssão: zelador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/10/1960, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilhermino José de Oliveira e de Jovelina Maria de Oliveira. 
A pretendente: RISOLENE SEVERINA DO NASCIMENTO, profi ssão: encarregada de 
passadoria, estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 30/12/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Manoel do Nascimento 
e de Severina Gracina Silva do Nascimento.

O pretendente: ALAN JONATA SANTOS ALMEIDA, profi ssão: consultor óptico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 24/02/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Almeida Santos e de Josimeire Francisca dos Santos. 
A pretendente: ANA RAQUEL BENTO DA SILVA, profi ssão: operadora de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cajamar, SP, data-nascimento: 18/11/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero Bento da Silva e de Luci Silva e Silva.

O pretendente: PEDRO CARLOS ARAUJO DA SILVA, profi ssão: separador de cargas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Santos da Silva e de Maria 
de Lourdes Araujo Ferreira da Silva. A pretendente: GILTANIA CUNHA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 08/08/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ginaldo Cleber de Oliveira Silva e de 
Luzitania Santos Cunha.

O pretendente: VICTOR BEZERRA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: técnico de infor-
mática, estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
22/08/1996, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Roberto Gon-
çalves da Silva e de Maria Ester Bezerra da Silva. A pretendente: ÉLIDA RIBEIRO BLAIA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marques da 
Silva e de Solange Aparecida Ribeiro da Silva.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: atendente de lanchonete, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1998, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Willian Joaquim Gomes dos Santos e de Rosania de 
Oliveira Costa. A pretendente: SABRINA ARAUJO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/04/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelio Araujo da Silva e de Rosangela Juvino da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUCIANO MOTTOLO, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mottolo Filho e de Ana Paiva de Oliveira Mottolo. A 
pretendente: ANDREA GUEDES BARBOSA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 21/04/1974, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Guedes Barbosa e de Maria Gleide Barbosa.

O pretendente: KLEBER CARDOSO DE ASSIS, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 11/01/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Borges de Assis e de Elvira Cardoso de Assis. 
A pretendente: ALINE SOUZA DA SILVA, profi ssão: optometrista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1987, residente e domiciliada em 
Suzano, SP, fi lha de Antonio Marques da Silva e de Ilma Souza de Oliveira.

O pretendente: ALESSANDRO MARTINS SENA, profi ssão: consultor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Sena Santos e de Ana Paula Martins 
Santos. A pretendente: ISABEL CRISTINA GOMES PINHEIRO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Henrique Santos Pinheiro e 
de Daniela Gomes Santana.

O pretendente: DOUGLAS ALMEIDA EMILIANO DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Emiliano da Silva Filho e de Cleude 
Ramos de Almeida. A pretendente: BEATRIZ BARRENCE DE SOUSA, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1998, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Carlos Roberto de Sousa e de Maria Rita Barrence.

O pretendente: DEIVID AUGUSTO SACCO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/07/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Sacco. A pretendente: AGATHA SANTOS 
AMARAL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 19/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denmis 
Aparecido Amaral e de Paula Adriana dos Santos.

O pretendente: OSVALDO LIMA DE SENA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 17/05/1947, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Vieira de Sena e de Maria Sobreira Lima. A 
pretendente: VALDELICE MOURA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Moura dos Santos e de Francisca Moura dos Santos.

O pretendente: HERCULES SOARES FEITOSA, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 19/05/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurino Alves Feitosa e de Maria das Neves Soares 
Feitosa. A pretendente: CATIANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1990, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otavio Bezerra de Oliveira e de Josefa Severina 
da Conceição.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gustavo Bonifácio e de Rute Bispo dos Santos. A pre-
tendente: INDIARA MAYARA FERREIRA EVANGELISTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cassemiro Aparecido Evangelista e de Marconia 
Ferreira de Andrade.

O pretendente: CLEITON DIAS DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Cosme Tiburcio da Silva e de Valdivia Dias dos Santos. A 
pretendente: JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Edcleia 
Rodrigues Feitosa dos Santos.

O pretendente: GILVAN OLIMPIA DO NASCIMENTO, profi ssão: enfermeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pedreiras, MA, data-nascimento: 31/08/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aprígio Roza do Nascimento e de Francisca Olímpia do 
Nascimento. A pretendente: MARIA LUCINEIDE GOMES DA SILVA, profi ssão: costureira, 
estado civil: viúva, naturalidade: Pedreiras, MA, data-nascimento: 18/09/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcelino Gomes e de Benedita 
de Oliveira Gomes.

O pretendente: ALBÉRIO TORRES MACIEL JÚNIOR, profi ssão: lavador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 12/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albério Torres Maciel e de Laurinete Alves Maciel. A 
pretendente: ALINE CAMPOS BARBOSA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Silvestre Barbosa e de Irene Barbosa.

O pretendente: JANIO WAGNER ALVES DOS SANTOS, profi ssão: carpinteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 04/01/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Pedro dos Santos 
e de Meruilza Alves Silva Santos. A pretendente: ELIZABETH ALINE DA SILVA, pro-
fi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio da Silva 
e de Alaide Josefa da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS LONGUINHO DA SILVA, profi ssão: líder de setor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Carneiro da Silva e de Cristina 
Maria Nascimento Longuinho da Silva. A pretendente: JOCILDA DA CONCEIÇÃO VIANA, 
profi ssão: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Domingos do Maranhão, 
MA, data-nascimento: 06/02/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Joacilio 
Teotonio Viana e de Vanilda Olindina da Conceição Viana.

O pretendente: GLEYSON SOARES LOPES, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 17/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando da Silveira Lopes e de Neide Soares 
Lopes. A pretendente: DANIÉLLA VIANA DA COSTA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Batista da Costa e de 
Eunice Léa Viana da Costa.

O pretendente: VINÍCIUS SILVA LEAL DE JESUS, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio Leal de Jesus e de Sueli Maria 
Silva de Jesus. A pretendente: KETELYN FELICIANO MARQUES, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Nedi 
Marques e de Elaine Cristina Feliciano.

O pretendente: ALTAIR ANGELO CAMBRAIS, profi ssão: artesão, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1972, residente e domiciliado 
em São José do Rio Preto, SP, fi lho de José Angelo Cambrais e de Margarida Rosa de 
Souza. A pretendente: ROSALIA MARIA PIRES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Acrisio Raimundo Pires e 
de Maria Candida Pires.

O pretendente: SILAS DA SILVA MUNIZ, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1990, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adão Gonçalves Muniz e de Geraldina Maria da Silva Muniz. A preten-
dente: JULIELLE CANTANHÊDE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei da Silva e de Maria Celia Cantanhêde Souza.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: VINICIUS ANGLES RUIZ SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (29/01/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Ruiz Santos e de Amparo 
Clara Angles Ruiz Santos. A pretendente: CAMILA BIRAL CAMARNEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (25/06/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Francisco 
Camarneiro e de Silvia Regina Biral Camarneiro.

Segundo fontes do Ministério do 
Desenvolvimento Econômico 
italiano, a novidade foi confi rma-

da pelo chefe da pasta, o vice-premier 
Luigi Di Maio, durante uma reunião 
com sindicatos em Roma ontem (3).

Efromovich já havia manifestado seu 
interesse ao jornal econômico italia-
no ‘Il Sole 24 Ore’ e dito que estava 
disposto a comprar 30% da Alitalia 
e se tornar seu novo CEO. Acionista 
majoritário da Avianca - cuja operação 
é independente de sua homônima 
no Brasil, que está em recuperação 
judicial -, Efromovich foi removido 
recentemente da presidência da em-
presa por causa de uma disputa com 
a United Continental.

A estatal ferroviária italiana Ferrovie 
dello Stato já se ofereceu para comprar 
a Alitalia, mas negocia a formação 
de uma joint venture com grupos 
privados, como a companhia aérea 
americana Delta e a holding Atlantia, 
da família Benetton. Esta última, no 
entanto, enfrenta resistência em parte 
do governo por ser a concessionária 
da Ponte Morandi, em Gênova, cujo 
desabamento matou 43 pessoas em 
agosto de 2018.

Na reunião com sindicatos, Di Maio 
também teria confi rmado manifesta-
ções de interesse ofi ciais do empresá-
rio Claudio Lotito, dono da Lazio, e da 
companhia italiana de construção civil 
Toto. Apesar de os números já terem 

mudado diversas vezes, as negocia-
ções se baseiam em uma divisão que, 
segundo Di Maio, daria 35% das ações 
para a FS, entre 10% e 15% para a 
Delta e 15% para o Tesouro italiano. O 
restante seria distribuído entre outros 
parceiros privados.

Com isso, o governo da Itália teria 
pelo menos 50% da Alitalia, o que a 
tornaria novamente uma companhia 
de bandeira, ou seja, controlada pelo 
Estado. O prazo para a venda já foi 
adiado pelo governo diversas vezes, e 
o limite atual foi fi xado em 15 de julho. 
A empresa está sob intervenção há 
dois anos e é dividida entre a holding 
Compagnia Aerea Italiana (51%) e o 
grupo árabe Etihad Airways (ANSA). Efromovich, da Avianca, entrou na disputa pela aquisição da Alitalia. 

Dono da Avianca entra na briga pela Alitalia
O acionista majoritário da companhia aérea colombiana Avianca, Germán Efromovich, entrou na disputa pela aquisição da Alitalia, maior empresa de aviação civil da Itália e 
que está sob intervenção do governo nacional
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCIO RICARDO SOARES FERREIRA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 03/01/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Severino Ferreira e de Maria Severina de 
Carvalho Soares. A pretendente: VIRGINIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de 
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 27/05/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Batista Alves de Oliveira e de 
Irene Josefa Silva de Oliveira.
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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
QUINTA 04 de Julho de 2019 . 
Dia de Santa Isabel de Portugal, São André de Creta, São Oséias, e Dia 
do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a harmonia. Hoje é o aniversário da 
Independência dos Estados Unidos da América. Hoje aniversaria a atriz Gina 
Lollobrigida que faz 92 anos, a atriz Victória Abril que nasceu em 1959 e a 
modelo Isabeli Fontana que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste grau sente um prazer especial na resolução de 
problemas intrincados, que considera estimulante e desafi ador. Rende mais 
em cargos de comando ou coordenação e normalmente assume atitudes 
fi rmes, ainda que bastante emocionais. Possui um psiquismo afi ado e quase 
sempre precisam ter as coisas em ordem, para que possa agir com real 
efi cácia. A sua maneira prática de encarar a vida lhe confere um bom senso 
para negócios e habilidade para alcançar o sucesso material. O canceriano 
deste dia é também honesto e justo. No lado negativo precisa aprender a ser 
mais diplomático e evitar a tendência a ser teimoso e com falta de tato.

Magia dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos 
planos 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 quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em Leão faz conjunção com Mercúrio e Marte nesta quinta e tende 
a tornar o dia bem mais agitado e explosivo. A comunicação vai fi car mais direta, mas também podemos correr 
o risco de agir de forma mais autoritária e impositiva, o que pode gerar difi culdades e provocar confl itos.  A Lua 
faz um aspecto negativo com Urano que pode trazer instabilidade e mudanças de planos na última hora. Curta 
mais o ambiente, a natureza e o prazer da relação à dois nesta fase de lua nova, já que a demonstração de amor 
será importante nestes próximos dias.
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Evite iludir-se, desprenda-se das 
situações que já estão superadas. 
Antes de negociar, faça uma re-
visão de suas condições práticas, 
controlando a impulsividade e a 
tendência a querer comandar tudo. 
A impaciência impede de agir com 
calma. 98/698 – Vermelho. 

Desde o começo da manhã maior 
amabilidade e satisfação nos rela-
cionamentos, tanto sociais como 
íntimos. Em Leão a Lua assinala 
um período onde as celebrações e 
homenagens possuem um sabor todo 
especial.  Muita afetividade junto de 
sua família. 75/375 – Cinza.

O convívio na intimidade sexual 
deve melhorar esta semana. Cuide 
da saúde restabeleça suas energias 
vitais. A Lua em Leão faz conjunção 
com Mercúrio e Marte nesta quinta 
e tende a tornar o dia bem mais 
agitado e explosivo. Pr ocure agir 
apenas na certeza naquilo que deseja 
resolver.  64/364 – Cinza. 

Terá soluções em assuntos novos, 
modernos e avançados. A paciência 
e a confi ança ajudarão para o seu 
sucesso.  Curta mais o ambiente, 
a natureza e o prazer da relação 
à dois nesta fase de lua nova, já 
que a demonstração de amor será 
importante nestes próximos dias. 
85/385 – Branco. 

Com a Lua em seu signo bom para 
preparar viagens e mudanças para 
realizar depois do seu aniversário. O 
dia não é muito favorável à relação 
com as outras pessoas, podendo acar-
retar desentendimentos. Momento 
muito positivo para a expansão dos 
seus planos. 73/373- Amarelo. 

Há muita audácia para tentar algo 
novo e ir mais adiante, além das 
aparências e aumenta a persistência 
para coisas importantes e decisivas 
serem preparadas neste começo 
de semana. Logo poderá aumentar 
os seus lucros e obter vantagens, 
dedique-se já com muita paciência. 
76/476 – Verde. 

Aumenta a chance de êxito com 
as economias e aparece chance de 
saldar dívidas e restaurar as fi nanças. 
Precisa manter suas emoções sobe 
controle se surgir algum imprevisto. 
Na sua atividade logo surgirá uma 
oportunidade e ainda viverá situação 
nova no trabalho. 91/491 – Cinza. 

Desde manhã com a Lua em leão 
maior amabilidade e satisfação 
nos relacionamentos. Esta quinta 
favorece o comércio, as pequenas 
viagens e a comunicação em geral. 
Se surgir confusão ou problemas 
pessoais e domésticos será algo pas-
sageiro, não se irrite. 74/374 – Azul.

Haja agora para não perder a chance 
de melhorar sua vida até a metade 
do mês de julho. Siga em frente com 
seus planos e acredite que os resul-
tados serão os esperados. Anime-se 
mais na sua atividade e mantenha a 
persistência para alcançar seu ideal. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua em seu signo oposto 
leão poderá se lançar a algo novo. 
A Lua faz um aspecto negativo com 
Urano que pode trazer instabilidade e 
mudanças de planos na última hora. 
Logo surgirão novas raízes e algo 
inédito irá ser realizado. É tempo 
de desenvolver ainda mais suas 
habilidades. 78/778 – Azul.

Mudanças na sua posição trazem al-
gum benefício inesperado com a Lua 
em Leão. Não de valor demasiado aos 
detalhes tira oportunidade de am-
pliar e melhorar a vida. Desprenda-
se de atitudes passionais que serão 
responsáveis por crises amorosas, 
sexuais e familiares. 70/270 – Azul. 

Simpatias que funcionam
Alcançar o seu objetivo na vida

Encontre três moedas antigas e três galhos de arruda. 
Junte tudo e deposite no altar de uma igreja que tenha 
seu santo de devoção. Depois disso, assista a uma missa 
nesta mesma igreja e peça em oração pelo seu objetivo 
a ser alcançado.  Quando alcançar o objetivo, volte na 
igreja e acenda uma vela em agradecimento para o santo.

A Lua em Leão torna o senso de união 
fortalecido nas relações. O dia é para 
ir além dos horizontes. A comunica-
ção vai fi car mais direta, mas também 
podemos correr o risco de agir de 
forma mais autoritária e impositiva, 
o que pode gerar difi culdades e pro-
vocar confl itos. Cuide de seu corpo 
e isso irá refl etir em seu astral nesta 
quinta-feira. 79/879 – Branco.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Liberando e Curando o passado. É hora de curar o passado e 
transformar sentimentos que você está segurando para que não 
existam mais. Você está pronto para um novo começo. Quando você 
se apega às mágoas ou às dores do passado, uma grande tristeza 
é carregada e isso afeta todos os seus corpos, o físico, emocional, 
mental e espiritual. Deixe-as ir, perdoe e as libere. Saiba que você 
fez o melhor que pôde naquele momento e abriu seu coração e 
sua mente para permitir que o que quer que estivesse por vir a 
seguir, acontecesse de maneira mais grandiosa. Pensamento para 
hoje: Você está pronto para avançar para algo mais. Deixe de lado 
o passado para que você possa seguir em frente sem resistência. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Os objetos
que não

chegaram
ao destino

(?)
Campbell,

modelo
inglesa

Parte mais
íntima de
um ser

O diesel e
o GLP, em
relação ao
petróleo

Ser o (?):
ser o

maioral 
(bras. pop.)

Massa
(símbolo)

Adolfo 
Lutz, 

sanitarista

Capital 
e maior
cidade 

de Gana

Ladeira
(abrev.)

Conferido
Sinal de 
insatisfa-

ção do
público

Movimento
próprio do
morcego

Estado da 
stripper ao

final do
número

Interjeição
para

chamar a
atenção

"(?) vs. 
Predador",
filme dos 

EUA
Log (?): 

desconec-
tar-se

(Inform.)

Band-(?):
protege
feridas

Ruído de
coisas 
que se

deslocam

Cobertura
de carros

Evandro
Mesquita,

ator e
cantor

Qualidade
acústica
da voz

humana

Ato de
reparar

(um mal)

De (?): de
esguelha

Fernanda
Torres,
atriz

carioca

Classificação do
vale-refeição

(Econ.)

(?) Jato, operação 
da Polícia Federal
iniciada em 2014
Tornar legítimoIntegrou Os Mutantes

São comumente
praticados na sala 

de musculação

Casaco,
em inglês

O maior e mais forte
da face é a mandí-

bula (Anat.)

Língua de 
uma nação
Mal-inten-
cionada

Remo, em inglês
Senhores de capita-
nias hereditárias, no

Brasil colonial

Laçadas
Mato

Grosso do
Sul (sigla)

Partici-
pante da
Marcha
para o
Oeste
(EUA)

Transpirar

Viagem,
em inglês

Dança e música
popular cubana

Condição da criança
sujeita à tutela (jur.)

3/aid — oar — out. 4/acra — coat — trip. 8/pioneiro. 11/compensação. 15/salário indireto.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2019

PAGAMENTO DO PRL PARA DIRETOR 
Qual será a parametrização correta das verbas do PRL, para envio ao 
eSocial, no caso de pagamento para diretor não empregado sem FGTS, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE ESTÁ EM PERÍODO DE EXPERIENCIA, FEZ O 
EXAME TOXICOLÓGICO E DEU POSITIVO, COMO PRECEDER?  

Esclarecemos que o exame toxicológico não está ligado ao 
PCMSO da empresa, desta forma, nada impede que a empresa 
faça o desligamento ou admissão do empregado caso dê 
positivo o exame toxicológico.

DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Empresa pode descontar parcelas do empréstimo consignado no 
valor de adiantamento das férias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO COM DÉBITO NO FGTS
Qual a modalidade de rescisão do contrato de trabalho quando a 
empresa deixa de depositar o FGTS por 2 anos consecutivos, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO MENSAL DE AJUDA DE CUSTO
Ajuda de custo com transporte, pago em folha mensalmente, 
existe incidência de encargos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIA ÚTIL PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS
O 5.º dia útil para pagamento dos salários, para um restaurante que tem 
expediente aos domingos, será considerado este dia para contagem do 
prazo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

IMPLANTAR TURNOS DE REVEZAMENTO
Empresa pretende implantar turnos de revezamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Vista panorâmica da cidade de Elvas que possui estrutura defensiva em forma de uma estrela. 

Longe das grandes cidades, quem 
passeia pelo extremo leste alente-
jano se depara com vilas medievais, 

castelos incríveis e muito mais. Há tanto 
para ver que é possível planejar uma viagem 
completa por lá, começando por Castelo de 
Vide, um charmoso vilarejo a duas horas e 
meia de Lisboa. 

Cercado por mais de dois quilômetros de 
muralhas, tem casinhas brancas, ruazinhas 
estreitas, portais góticos e construções anti-
gas, tudo encimado por um belo castelo, de 
onde é possível conferir uma vista incrível dos 
arredores. A apenas 13 km dali está Marvão, 
outra aldeia histórica da região. Embora 
também tenha muralhas, castelo e casinhas 
brancas, é bastante diferente de Castelo de 
Vide e vale a pena visitar as duas. Sua histó-
ria é milenar, seu castelo é grandioso e seu 
encanto é inexplicável. Todos esses destinos 
próximos à fronteira foram importantes na 
época das batalhas medievais. 

Não é à toa que eles estão posicionados 
sobre colinas e têm castelos e muralhas: 
eles foram construídos estrategicamente 
para observar se algum exército inimigo 
se aproximasse, e precisavam estar prepa-
rados para os ataques. Saindo de Marvão, 

a 80 km está Elvas, que é um Patrimônio 
Mundial da Unesco. Esta cidade fortifi cada 
tem uma estrutura defensiva em forma 
de estrela com um perímetro de cerca de 
dez quilômetros, sendo considerada uma 
das maiores fortifi cações abaluartadas do 
mundo.

As construções militares do destino são 
inúmeras: há o Forte de Santa Luzia e o da 
Graça, além dos fortins de São Mamede, 
São Pedro, São Domingos, São Francisco 
e da Piedade. No entanto, seu patrimônio 
também inclui belas igrejas e mosteiros, e a 
vista de seu castelo é deslumbrante. Apenas 
31 km separam Elvas do próximo destino 
no roteiro, Vila Viçosa, que é conhecida 
como a “princesa do Alentejo”. Próxima 
a grandes pedreiras de mármore, esta é 
uma cidade bonita, com várias casas que 
mais se parecem palácios, decoradas com 
o mármore da região.

O ponto turístico mais importante é o 
Paço Ducal de Vila Viçosa, que é, atual-
mente, um museu onde estão expostos 
mobiliário, utensílios domésticos, roupas, 
obras de arte, porcelanas, conjuntos de 
armas e até carruagens da época em que 
foi uma das residências da família real 

portuguesa. Sua característica mais im-
pressionante é a fachada de 110 metros 
totalmente revestida em mármore.

Depois, é a vez de Monsaraz, que fascina 
os visitantes com suas ruas de pedra, mu-
ralhas e casinhas típicas. Situada ao lado 
do grande lago Alqueva, é talvez um dos 
melhores lugares em todo o Alentejo para 
curtir o pôr do sol. Isso porque, do topo 
de seu castelo, é possível ver todo o lago 
mudando de cor conforme o anoitecer se 
aproxima. A última parada é Mértola, em 
pleno Vale do Guadiana. Em termos de 
história, este destino ganha de qualquer 
um da lista, já que foi uma cidade romana e, 
posteriormente, a capital de um reino árabe. 

O resultado é uma cidade peculiar, que 
guarda tesouros portugueses, árabes e 
romanos, que incluem até mesmo uma 
igreja católica instalada numa construção 
que já foi uma mesquita, a Igreja de Nossa 
Senhora da Anunciação. Os vestígios arque-
ológicos são expostos por toda a cidade, 
em locais como a Câmara Municipal e o 
Museu Islâmico.

Fonte e mais informações: 
(www.turismodoalentejo.com.br).

Roteiro pela 
fronteira do 
Alentejo com a 
Espanha
A fronteira de Portugal com a Espanha é marcada 
por grandes histórias de disputas territoriais e 
batalhas, e a região do Alentejo não é diferente

TurismodoAlentejo

Castelo de 

Monsaraz, 
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Especial

Febre das patinetes desafi a 
cidades brasileiras

Os problemas criados nos últimos 
meses em várias cidades brasileiras 
pelo uso inadequado de patinetes 
elétricas desfez a ilusão de que 
empresas e consumidores pudessem 
resolver sozinhos, e num passe 
de mágica, certos embaraços à 
mobilidade urbana

Nelson Oliveira e Aline Guedes/Ag. Senado/Especial Cidadania

Em duas audiências públicas promovidas sobre o tema pelo 
Senado, as opiniões convergiram  para a necessidade de 
uma regulação discutida e planejada com antecedência pelo 

poder público como melhor caminho para que as comunidades 
reinventem seu modelo de trânsito, sem que tenham de passar 
pelo caos ou cair no proibicionismo.

No limite, o que deve ser preservado é o direito à integridade 
física dos que circulam pelas cidades, mas parlamentares e es-
pecialistas recomendam equilíbrio para que não se joguem fora 
alternativas promissoras ao meio ambiente e à fl uidez do tráfego.

De janeiro a maio, num crescendo, a combinação de novidades 
tecnológicas com modelos de negócio arrojados surpreendeu a 
população, provocando alvoroço. A empolgação inicial, entretanto, 
vem sendo arrefecida por sustos, quedas e atropelamentos nas 
ruas de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e uma dezena de outras 
cidades nas quais as patinetes estão presentes, mostrando que 
também as autoridades responsáveis pelo planejamento urbano 
se surpreenderam.

Pelo menos parte dos danos provocados por esse afl uxo repenti-
no poderia ter sido evitada, caso tivesse 
sido cumprido à risca o que recomenda 
desde 2013 a Resolução 465 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) para 
esses veículos: circulação em áreas de pe-
destres a 6 quilômetros por hora (km/h) 
e a 20 km/h em ciclovias e ciclofaixas.

Repetindo os sintomas observados 
na Europa e nos Estados Unidos, as 
patinetes irromperam na forma de surto 
febril induzido por startups de uma nova 
frente de negócios: a micromobilidade. 
Ao mesmo tempo, se apresentaram 
como remédio efi caz contra os engar-
rafamentos, a poluição do ar e a falta 
de transporte público de boa qualidade.

A ambiguidade de atributos provo-
cou, no Brasil, a mesma perplexidade 
estampada na imprensa de outros 
países, cujos habitantes demandam de 
forma justa a melhoria substancial do 
padrão de urbanismo. Por essa razão, 
administrações locais, nacionais e casas 
legislativas buscam entender e organizar 
o fenômeno dos veículos elétricos indi-
viduais, nos quais se incluem, além das patinetes, as bicicletas, 
alguns tipos de skates e segways.

A prefeitura de São Paulo foi a primeira a reagir por aqui. 
Comprou uma briga de grandes proporções com empresas do 
setor e com os usuários.

Por meio de uma norma de caráter emergencial e provisório, 
o Decreto 58.750, baixado em 13 de maio, estabeleceu que as 
locadoras teriam de se credenciar junto à Administração e cuidar 
da segurança dos equipamentos e dos condutores, obrigando-os 
a usar capacetes e trafegar somente em vias, ciclovias e ciclo-
faixas — e na velocidade adequada (no máximo 20 km/h). Nas 
calçadas, a circulação foi terminantemente proibida. Quanto às 
multas, foram fi xadas entre R$ 100 e R$ 20 mil.

Já nas primeiras ações da fi scalização, mais de 550 veículos 
acabaram recolhidos, o que levou a empresa líder do negócio a 
acionar judicialmente o poder público, obtendo a liberação do 
capacete, mas não das calçadas e do registro. Ao Senado, os em-
presários trouxeram uma pesquisa na qual os locatários afi rmam 
preferir que o uso de protetores de cabeça não seja obrigatório.

Regras do Contran já limitam velocidade das patinetes em calçadas.

Ana Volpe/Agência Senado

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
também decidiu agir: votou nada menos que dois projetos de lei 
na semana passada, não obstante as incertezas sobre a questão 
e sobre competência de um poder estadual para legislar nessa 
matéria. Com efeito, um dos projetos terminou por ser  mal 
recebido pelo público das patinetes, levando o autor a desistir 
da ideia. “Diante da rejeição da sociedade e entendendo sempre 
que o povo é soberano, pedi ao governador do estado o veto to-
tal ao projeto”, publicou numa rede social o deputado estadual 

Alexandre Knoploch (PSL).

No Distrito Federal, o governador 
Ibaneis Rocha (MDB) teria a intenção de 
enviar um projeto de lei sobre o assunto 
à Câmara Legislativa, onde já tramitam 
duas proposições apresentadas pelo 
deputado Eduardo Pedrosa (PTC). 
Uma delas chega a estipular em cinco 
o máximo de equipamentos deixados 
em locais de passagem de pedestres 
ou veículos.

Por enquanto, o que está valendo 
de fato no DF, além das exigências 
do Contran, é um conjunto de regras 
baixadas pelo Departamento de Trân-
sito (Detran): utilização compulsória 
de capacete, joelheiras e cotoveleiras; 
cuidado com pedestres e proibição para 
utilização de patinetes elétricas por 
crianças sem a supervisão de um adulto.

Diante do quadro de acidentes — 
apenas na cidade de São Paulo foram 
registrados 125 atropelamentos entre 
janeiro e maio, de acordo com o Procon 

— e das incongruências das normas municipais, o tema ganhou 
premência no Senado.

Regras hoje na alçada local poderão, portanto, ganhar abran-
gência nacional em algum momento. Apresentado pela senadora 
Rose de Freitas (Podemos-ES), o PL 2.971/2019 regulamenta os 
serviços de compartilhamento de bicicletas, bicicletas elétricas 
e veículos de mobilidade individual.

O PL 3.112/2019, apresentado pelo senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN), limita a 6 km/h a movimentação dos veículos indivi-
duais autopropelidos em áreas de circulação de pedestres e a no má-
ximo 20 km/h em ciclovias e ciclofaixas, exatamente como determina 
o Contran. E cada veículo só poderá levar uma pessoa por viagem.

— Temos um trânsito já violento, onde não se respeitam ciclistas, por 
exemplo, e agora mais um objeto que merece atenção. Não sou contra 
seu uso, mas defendo sua regulamentação — pondera o parlamentar.

Raphael Dornelles, um dos coordenadores da ONG Rodas da 
Paz, do Distrito Federal, acredita que a regulamentação do uso 
com normas muito estritas poderá desestimular as pessoas a 

fazer uso dos patinetes:

— Antes de tudo, é preciso 
educação. Mensagens que 
orientem, por exemplo, sobre 
o respeito aos pedestres e aos 
ciclistas e não trafegar na con-
tramão. Não é proibindo nem 
punindo essas pessoas que 
vamos ter mudanças.

O consultor do Senado Ro-
drigo Novaes também defende 
o aspecto educativo. E chama 
a atenção para a necessidade 
de inclusão das novas formas 
de locomoção na Política Na-
cional de Mobilidade Urbana 
(PNMU), instituída pela Lei 
12.587, de 2012, e no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
além da integração das ci-
clovias com outros meios de 
transporte urbano, como ôni-
bus e metrô.

A Subcomissão Temporária 
de Mobilidade Urbana do Sena-

do está atenta ao assunto. Por meio de seu presidente, senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO), apresentou anteprojeto para regula-
mentar de maneira fl exível o uso de patinetes em deslocamentos 
urbanos e integrar à legislação os serviços de compartilhamento 
de bicicletas convencionais e elétricas.

— Há uma grande discussão sobre o assunto e estamos traba-
lhando por uma regulamentação mínima para que, depois, cada 
município faça a adequação a sua realidade — explica o parlamentar.

O regramento do uso de veículos elétricos individuais em 
nível nacional tem a simpatia de José Luiz Nakama, assessor da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte do município 
de São Paulo. Em debate sobre o anteprojeto na subcomissão de 
Mobilidade no dia 10 de junho, ele afi rmou que normas municipais 
isoladas podem trazer insegurança.

Nakama também cobrou uma defi nição mais clara do que é 
patinete, para evitar confusão com outros veículos, e disse que 
o projeto deveria abranger uma “vasta gama” de meios de trans-
porte com ou sem motor.

A gerente da Escola Pública de Trânsito (EPT), Rosana Soares 
Néspoli, frisou em audiência anterior (em 23 de maio) que a 
disseminação do uso dos patinetes tem agradado a população. 
Mas entende que a 
utilização de cal-
çadas é temerária. 
Ela aconselhou a 
realização de es-
tudos para defi nir 
regras de espaço 
de uso e limites 
de velocidade. Ao 
defender cautela 
na elaboração das 
restrições, a espe-
cialista argumentou 
que a introdução de 
um novo modal não 
pode ser feita à base 
de “ensaio e erro”.

— É preciso uma 
regra muito clara. 
Se o serviço oferece 
o mínimo de risco 
de saúde, é por-
que ainda não está 
amadurecido para 
funcionar — alertou.

Na mesma au-
diência pública, o 
representante da 
União de Ciclis-
tas do Brasil, Yuriê 
Baptista César, fa-
lou da necessidade 
de adaptação da 
infraestrutura das 
cidades para esses 
novos modais.

— Nós estamos 
colocando um mon-
te de coisas na cal-
çada, mas talvez 
devêssemos estar 
colocando na rua. 
Por que 70% das 
pessoas não se des-
locam de automóvel 
e 70% do espaço 
viário é ocupado 
pelos automóveis? 
Por que não estamos 
discutindo aqui a 
possibilidade de tirar 
o espaço dos carros 
nas cidades e trans-
formar em espaço 
para que as pessoas 
caminhem, pedalem, 
andem de patinete?
— indagou.São Paulo foi a primeira cidade do país a regulamentar as patinetes.
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Fonte: APH, 2018
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