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“O banco é uma 
instituição que 
empresta dinheiro 
à gente se a gente 
apresentar provas 
sufi cientes de que não 
precisa de dinheiro”.
Aparício Torelly (1895/1971)
(Barão de Itararé)
Jornalista brasileiro
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O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albu-
querque, reafirmou 

que será defi nido ainda este 
mês o modelo de parceria 
com o setor privado que 
permitirá a retomada da 
construção da usina nuclear 
Angra 3. Ele acrescentou que 
o modelo será aproveitado 
na construção dos próximos 
projetos de usinas nucleares 
no país. O planejamento 
energético prevê a constru-
ção de mais 4 gigawatts de 
capacidade instalada para 
geração de energia elétrica 
por usinas nucleares, e esse 
montante pode, inclusive, 
aumentar na próxima revi-

Modelo para retomar obra da 
usina nuclear Angra 3 servirá 
para próximos projetos

são anual do planejamento, 
previsto para ser divulgado 
em 10 de dezembro.

“Acredito que o modelo 
que estamos em fase fi nal de 
elaboração para a conclusão 
de Angra 3 será muito impor-
tante para dar viabilidade de 
novas usinas nucleares para o 
país nos próximos anos”, disse 
o ministro, em almoço com 
empresários na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. 
Após a defi nição do modelo, 
o Ministério de Minas Energia 
prevê que o edital para encon-
trar um parceiro para Angra 
3 será publicado até o fi m do 
ano, de modo que a assinatura 
do contrato e a retomada das 

obras possa se dar no segundo 
semestre de 2020. 

Angra 3 deve começar a gerar 
energia em caráter de teste em 
2025 e, em janeiro de 2026, 
começará sua operação comer-
cial, quando de fato fornecerá 
energia elétrica ao Sistema 
Interligado Nacional. Mais de 
60% da Usina de Angra 3 já foi 
construída, a um custo de quase 
R$ 10 bilhões. Para concluir a 
obra, no entanto, faltam mais 
R$ 15 bilhões em investimen-
tos, que devem vir do parceiro 
privado, que será selecionado a 
partir da defi nição do modelo. A 
Eletronuclear calcula ainda que 
o custo de não concluir Angra 3 
seria de mais de R$ 10 bilhões.

O planejamento prevê a construção de mais 4 gigawatts de capacidade instalada para

geração de energia elétrica por usinas nucleares.

O governo avalia também a 
participação da iniciativa priva-
da na mineração de urânio no 
Brasil. O ministro destacou que 
é preciso retomar a exploração 

desse minério no país, e a forma 
de reativar o setor está sendo 
estudada e deve ter resultados 
apresentados já nos próximos 
meses. A atuação da iniciativa 

privada, defendeu o minis-
tro, deve se dar “de forma 
controlada e fi scalizada e em 
parceria com as Indústrias 
Nucleares do Brasil” (ABr).

O ministro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, afi rmou que o acordo 
comercial entre Mercosul e UE, anunciado 
na semana passada, já começa a produzir 
resultados positivos, apesar de ainda pre-
cisar ser ratifi cado por cada um dos 32 
países envolvidos. “Os investidores já en-
xergam o Brasil de uma maneira diferente 
e já vão começar a se posicionar aqui em 
função desse acesso preferencial que nós 
ganhamos ao mercado europeu”, afi rmou 
o chanceler durante live semanal com o 
presidente Jair Bolsonaro no Facebook.

O ministro disse também que pretende 
acelerar a vigência do acordo, pelo lado 
brasileiro, assim que ele for aprovado pelo 
Congresso Nacional. “Vamos tentar que, 
dentro do Mercosul, a gente tenha um 
arranjo para que possa entrar em vigor 
assim que for aprovado em cada um dos 
parlamentos do bloco. Do lado da União 
Europeia não é possível essa entrada indi-
vidual, mas do nosso lado é possível, vamos 
trabalhar para que isso possa ser feito 
dessa maneira, para que essas vantagens 

A Unesco decidiu na sexta-
-feira (5), inscrever Paraty e 
Ilha Grande, no sul do Estado 
do Rio de Janeiro, como patri-
mônio mundial da humanidade. 
O sítio inclui o centro histórico 
de Paraty e as reservas de Mata 
Atlântica da região da Baía da 
Ilha Grande, como a Serra da 
Bocaina e a própria Ilha Grande.

Esse é o primeiro sítio de 
patrimônio misto do Brasil, ou 
seja, que inclui bens culturais 
e naturais. Dos mais de mil pa-
trimônios mundiais, apenas 39 

locais, em 31 países, são sítios 
mistos. Paraty e Ilha Grande 
se juntam a outros 21 patrimô-
nios mundiais da humanidade 
brasileiros, dos quais sete são 
naturais e 14 são culturais.

A lista de patrimônios do país 
inclui Ouro Preto, Olinda, São 
Luís, Cidade de Goiás e Salva-
dor, o Plano Piloto de Brasília, o 
Pantanal, as ilhas de Fernando 
de Noronha e Atol das Rocas, 
o Parque Nacional do Iguaçu, 
as Paisagens Cariocas e o Cais 
do Valongo (ABr).

Centro histórico de Paraty é patrimônio mundial

da humanidade.

Um casal de antas nascido 
no zoológico de Sorocaba, será 
reintroduzido na natureza, na 
Reserva Ecológica de Guapia-
çu, no estado do Rio de Janeiro, 
uma reserva ambiental da Mata 
Atlântica.

Os dois animais, de nomes 
Marcelino e Bianta, têm cerca 
de três anos e viviam até esta 
semana – quando começaram a 
ser transportados para a reser-
va – no recinto de antas dentro 
do zoológico junto com outros 
exemplares da espécie. 

Antes de serem transporta-
das, as antas foram submetidas 
a diversos exames para verifi car 
se estavam aptas à reintrodu-
ção na mata nativa.

O processo é denominado re-
faunação, uma ação de conser-
vação cujo objetivo é restaurar e 
proteger os processos naturais 
de ecossistemas prejudicados 
pela extinção local de espé-
cies, por meio da reintrodução 

desses animais extintos nesses 
ambientes. 

Segundo o Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) do Rio de 
Janeiro, a anta é considerada 
extinta no estado. O último 
registro confi ável de uma po-
pulação de antas foi no Parque 
Nacional Serra dos Órgãos, em 
1914. O animal é encontrado 
na América do Sul e está na 
lista de espécies vulneráveis 
à extinção e consta na Lista 
Nacional Ofi cial de Espécies da 
Fauna Ameaçadas de Extinção, 
do Icmbio.

A anta tem papel fundamental 
na natureza. São os maiores ma-
míferos terrestres do Brasil e têm 
grande importância na dispersão 
de sementes. Além disso, por 
ser um herbívoro generalista, 
acaba exercendo a função de 
evitar a predominância de um 
determinado tipo de vegetação 
ao podar as mudas das espécies 
mais abundantes (ABr).

Casal de antas, nascido no zoológico de Sorocaba, será 

reintroduzido em reserva ambiental da Mata Atlântica.

O presidente Jair Bolsonaro, 
ao comentar a aprovação do 
relatório da reforma da Previ-
dência na comissão especial da 
Câmara, disse que o governo fez 
sua parte e que é possível corrigir 
no plenário ‘possíveis equívocos’. 
“Entramos com o projeto, agora, 
o governo não é absoluto, não é 
infalível, algumas questões serão 
corrigidas, com toda certeza, 
junto ao plenário”.

“O comando agora está com o 
Rodrigo Maia. Estamos dispos-
tos a conversar. Temos certeza 
que podemos corrigir possíveis 
equívocos que por ventura ocor-
reram até o momento”, disse 
após participar de cerimônia 
do Batalhão da Guarda Pre-
sidencial. Avaliou que o texto 
aprovado como um todo foi bom 
e disse considerar que “pouca 

O presidente Jair Bolsonaro na cerimônia comemorativa dos 

196 anos de criação do Batalhão do Imperador.

Mundial de futebol sub-20
O Brasil entrou na disputa para 

sediar a próxima Copa do Mundo 
masculina sub-20 da Fifa, em 
2021. Também estão concorrendo 
a Indonésia, o Peru e duas candi-
daturas conjuntas: Myanmar/Tai-
lândia e Bahrain/Arábia Saudita/
Emirados Árabes. As propostas de 
candidatura devem ser entregues 
até o dia 30 de agosto. O anúncio 
do vencedor será feito no próximo 
encontro do Conselho da Fifa, em 
Xangai, em outubro.

Tânia Rêgo/ABr

TV Brasil/Reprodução

Antonio Cruz/ABr

Divulgação/PAC

Ministro das Relações Exteriores,

Ernesto Araújo.
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Os subsídios da União com 
deduções de despesas médicas 
no IRPF cresceram 40% em 
sete anos, revelou relatório 
divulgado pela Secretaria de 
Avaliação do Ministério da 
Economia. A renúncia do go-
verno federal com o benefício 
tributário passou de R$ 10,6 
bilhões em 2010 para R$ 15,1 
bilhões em 2017. De acordo 
com o ministério, essa políti-
ca é regressiva em relação à 
distribuição de renda porque 
benefi cia apenas os 20% mais 
ricos da população. 
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Acordo Mercosul-União Europeia já 
traz impacto positivo, diz chanceler

suco de laranja, frutas e café solúvel. Os 
exportadores brasileiros obterão amplia-
ção do acesso, por meio de quotas, para 
carnes, açúcar e etanol, entre outros 
produtos. O acordo também reconhecerá 
como distintivos do Brasil vários produtos, 
como cachaças, queijos, vinhos e cafés. As 
empresas do país serão benefi ciadas com 
a eliminação de tarifas na exportação de 
100% dos produtos industriais. 

A indústria europeia também terá as 
tarifas eliminadas para vendas ao Mercosul, 
mas de forma escalonada ao longo dos anos. 
O acordo garantirá ainda acesso efetivo 
em diversos segmentos de serviços, como 
comunicação, construção, distribuição, 
turismo, transportes e serviços profi ssio-
nais e fi nanceiros. Em compras públicas, 
empresas brasileiras obterão acesso ao 
mercado de licitações da UE, estimado 
em US$ 1,6 trilhão. Os compromissos 
assumidos também vão agilizar e reduzir 
os custos dos trâmites de importação, 
exportação e trânsito de bens, segundo o 
governo federal (ABr).

comecem a resultar o mais rapidamente 
possível”, acrescentou.

Segundo os termos anunciados, pro-
dutos agrícolas de grande interesse do 
Brasil terão suas tarifas eliminadas, como 

Paraty e Ilha Grande são 
patrimônios da humanidade

Casal de antas nascido 
em zoológico é 

reintroduzido na natureza

Bolsonaro: governo fez 
sua parte na reforma

coisa tem que ser mexida”.
O presidente voltou a defender 

a necessidade da reforma da Pre-
vidência. “Uma boa previdência 
é aquela que vai ser aprovada e 
não comete injustiça com quem 
quer que seja, reconhecemos a 
especifi cidade de várias carreiras 
mas todos têm que contribuir 
com alguma coisa”. Ao seu lado, 
o líder do governo na Câmara, 
Major Victor Hugo (PLS-GO), 
disse que a provação foi uma 
vitória do país para construir 
uma “previdência mais justa 
e equilibrada”. Em relação às 
reivindicações de fl exibilização 
na aposentadoria das outras 
carreiras militares, o líder disse 
foi feito um esforço para atendê-
-los, mas não foi possível. 

Bolsonaro participou na sexta-
-feira (5) da comemoração dos 
196 anos da criação do Batalhão 
do Imperador e 59 anos de sua 
transferência para a capital fede-
ral. D. Pedro I criou o Batalhão 
do Imperador em janeiro de 1823 
com a fi nalidade de consolidar 
a independência do Brasil e 
apaziguar revoltosos. Com a 
transferência da capital federal 
para Brasília, em 1960, a unidade 
veio para o Planalto Central e 
passou a ter o nome de Batalhão 
da Guarda Presidencial (ABr).

Gastos médicos no IR 
saltam 40% em sete anos

Quanto mais alta a faixa de 
renda, maior o aproveitamen-
to do benefício. Os 10% mais 
ricos se apropriam de 86% do 
total do subsídio. A parcela 
dos mais ricos (1% da popula-
ção) concentrou 18% do total. 
Em 2017, os subsídios para 
os consumidores de serviços 
privados de saúde atingiram 
R$ 45,9 bilhões. Isso equivale 
a 40% de todo o investimento 
da União em saúde pública 
no mesmo ano, que somou
R$ 114,7 bilhões. 

Além da dedução de gastos 
médicos no IRPF, que fez o 
governo deixar de arrecadar 
R$ 15,1 bilhões em 2017, o 
governo desonera a produção 
de medicamentos (R$ 11,2 bi-
lhões) e isenta as contribuições 
patronais para a previdência 
das entidades filantrópicas
(R$ 7,8 bilhões). 

Entre as conclusões do rela-
tório, está a defesa do fi m das 
deduções com gastos médicos, 
em troca da redução das alíquo-
tas do Imposto de Renda para 
toda a população. A medida 
reduziria as desigualdades e 
resultaria em ganhos de efi ciên-
cia econômica para o país, por 
meio do incentivo à oferta de 
trabalho e da diminuição de 
distorções nas políticas públi-
cas (ABr).
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Experiência de compra: o 
segredo para encantar clientes!

A experiência de 

compra não é a mesma 

coisa que comprar

A frase parece estranha, 
mas a verdade é que 
muita coisa pode afastar 

o consumidor do momento em 
que ele busca ou encontra um 
produto que o interessa. A 
interação é complexa, passa 
por diversas etapas racionais 
e emocionais, e ainda quando 
não se concretiza no momento, 
pode converter mais adiante 
- às vezes até em outro canal 
que não seja o digital (por isso 
operações multichannel e om-
nichannel são uma tendência 
impossível de ignorar).

Mas para que isso aconteça, 
uma boa experiência de com-
pra no e-commerce é um requi-
sito fundamental. Essa intera-
ção do cliente com a empresa 
envolve diversos aspectos. 
De cara, o ambiente virtual já 
oferece estímulos diferentes. 
Não há cheiros, em geral não 
há música ambiente nem um 
contato humano acolhedor 
que quebre o gelo e inicie uma 
experiência positiva. Portanto, 
ao cair em um e-commerce, a 
experiência de compra precisa 
atrair o consumidor de outras 
maneiras, cumprindo esse 
efeito que a ambientação de 
uma loja física envolve. 

Para chegar até sua marca, 
aquele consumidor já atraves-
sou um percurso na direção 
do seu produto ou serviço 
alinhado a uma maneira de 
pensar e uma visão - se você é 
transparente e autêntico, não 
existe quebra de expectativa 
conforme ele interage com o 
conteúdo.

Mas o consumidor que está 
ali muito provavelmente foi 
atraído por uma mercadoria 
específi ca. 

Nesse momento, a experiên-
cia de compra precisa ser capaz 
de emular os benefícios do 
consumo daquela mercadoria. 
Fotos, fi chas técnicas deta-
lhadas, porém fáceis de ler e 
entender, vídeos convidativos 
e outros recursos que permi-
tam demostrar a satisfação em 
adquirir aquele produto são 
fundamentais para dar mais 
um passo na conversão em 
compra.

Nesse momento, vale explo-
rar ao máximo tanto aspectos 
físicos do produto, como 
materiais, utilidade, modos 

de usar, como o imaginário 
associado. Vestuário fi tness 
com fotos de modelos em 
academia tendem a estimular 
muito mais a imaginação de 
quem treina do que quando 
fotografados em modelos de 
passarela. Em outras palavras, 
é preciso explorar elementos 
sensoriais e promover momen-
tos envolventes.

Da mesma maneira que 
vendedores experientes e bem 
treinados são decisivos quando 
falamos em converter uma 
venda de um consumidor que 
está envolvido com o produto, 
mas está indeciso, a loja onli-
ne precisa cumprir um papel 
similar. Depois de garantir a 
confi abilidade e identifi cação 
em uma relação com a marca, 
a experiência de compra online 
precisa ser simples e intuitiva. 

Escolher os produtos e suas 
especifi cações e fechar o carri-
nho não deve ser complicado. 
Uma má experiência nessa 
etapa pode fazê-lo abandonar 
a compra quase na linha de 
chegada. Certifi que-se de que 
seu e-commerce é fl uido e efi -
ciente em todas as plataformas 
em que opera.Feita a compra, 
já começa a experiência da qual 
dependem as próximas. 

Completar o pagamento 
com facilidade, acompanhar 
a entrega e ter um bom pós-
-vendas, efi ciente tanto para 
resolver problemas como para 
assegurar ao cliente que ele 
fez a sua escolha dos sonhos, 
reforçam o relacionamento 
com a marca e abrem espaço 
para reiniciar uma jornada 
futura. A satisfação gerada 
pela compra é um sentimento 
extremamente relevante, que 
deve ser valorizado. 

A partir daí o cliente ex-
perimenta a satisfação e a 
ansiedade pela entrega, e é um 
bom momento para reforçar o 
vínculo, sendo transparente no 
pós-venda e trazendo outras 
possibilidades de compras 
agradáveis. É um bom momen-
to para oferecer inscrição em 
uma newsletter ou interação 
por outros canais diferentes 
daquele no qual foi realizada 
a venda.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
ABComm, Head de E-Commerce 

na Riachuelo e Vice-presidente da 
ABLEC sendo um dos precursores 
dos shoppings virtuais no país e o 
primeiro lojista a integrar em uma 
mesma plataforma todos grandes 

players nacionais.

Carlos Alves (*)
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News@TI
Dell Technologies lidera mercado brasileiro de 
soluções hiperconvergentes

@ A Dell Technologies liderou o mercado brasileiro de soluções 
hiperconvergentes, com 45% da receita registrada pelo segmen-

to em 2018. Na comparação ano a ano, o crescimento do mercado 
nacional de soluções hiperconvergentes é de 93,2%. Os dados fazem 
parte do relatório IDC Latin America Converged Systems Tracker-
-19Q1, da IDC, empresa líder em inteligência de mercado, serviços 
de consultoria e conferências com as indústrias de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações.

FIDI abre vagas para analista jr de Informática
@A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 

Imagem (FIDI) – responsável por gerir sistemas de diagnóstico 
por imagem na rede pública de saúde – acaba de abrir processo seletivo 
para contratação de analista junior de informática para atuar em Goiâ-
nia. A oportunidade é para início imediato e os interessados devem se 
candidatar pelo site da Fundação, no item “Vagas”, localizado no fi m da 
página. Na Fundação, o analista junior de suporte em informática será 
responsável pelo adequado desenvolvimento das atividades de suporte 
de chamados, identifi cação e solução de problemas ocorridos, visando 
garantir o funcionamento, manutenção, segurança e o aperfeiçoamento 
das soluções tecnológicas (http://www.fi di.org.br/).

Concurso Desafi o IoT promove visibilidade para 
startups
@O Desafi o IoT é uma iniciativa que tem como objetivo incentivar 

startups a empreender em Internet das Coisas. As inscrições já 
estão abertas e podem ser realizadas, gratuitamente, até 26 de julho. 
Para participar, acesse: https://desafi ot.org.br/. No dia 30 de julho, 
serão divulgadas as propostas escolhidas e os participantes terão 
as seguintes etapas a cumprir: 05 e 06 de Agosto - Apresentação 
dos projetos na Universidade de São Paulo (USP) e Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

HP mira crescente mercado brasileiro 
de impressão 3D

Companhia aumenta liderança e ritmo no setor com entrega das primeiras impressoras 3D industriais 
do Brasil, apresenta nova revendedora SKA e negócio de manufatura local com a FLEX

Dicas importantes para proteger seu smartphone do novo golpe de chip clonado
Quem hoje em dia não depende do celular? 

Há 30 anos, era apenas um telefone para 
fazer ligações, mas hoje está tudo ali: acesso 
ao e-mail, contas bancárias, contatos e por 
aí vai. O risco de se tornar alvo de um crime 
cibernético já é alto e vem aumentando a 
cada dia, junto ao crescente uso da internet 
e compartilhamento de dados.

Um novo tipo de golpe que está pegando 
muitas pessoas usa a clonagem de chips de 
celular e mensagens no WhatsApp para extor-
quir usuários. Agora, os bandidos não precisam 
nem mais roubar o aparelho. Eles conseguem 
sequestrar a linha, desativar o chip original 
e assumir a identidade da vítima, abrindo as 
portas para qualquer e todo tipo de fraude. 
Para se ter uma ideia, dados da Célula de In-
teligência Cibernética da Polícia Civil, mostra 
que, em um período de 3 meses, mais de 5 
mil pessoas foram afetadas em todo o Brasil.

Você sabe o que fazer no caso de ser vítima 
de um golpe desses? Confi ra a seguir 4 dicas 
de medidas simples que podem evitar grandes 
transtornos:
1. Assim que perceber algo estranho com 

sua linha telefônica, como o sinal corta-
do ou mensagens estranhas referentes 
a sua conta bancária, é preciso avisar a 
instituição fi nanceira imediatamente e 
alterar a senha de acesso ao sistema.

2. É indicado alterar todas as senhas de 
acesso aos aplicativos, e-mail e até de 
segurança do celular, sem exceção.

3. O usuário deve se dirigir a uma loja da 
operadora, comunicar as suspeitas e pedir 
para trocar o chip, imediatamente.

4. Caso a suspeita seja comprovada, é in-
dicado que a vítima registre um Boletim 
de Ocorrência com o máximo de dados 
possível para que as autoridades tenham 
mais chances de resolver o crime.

Estar atento a essas dicas é muito importante, 
mas o fato é que hoje em dia não basta saber o 
que fazer se um crime cibernético afetar você, 
mas saber antes de mais nada como detectar 
e impedir que ele aconteça. Neste cenário, 
existem empresas que oferecem serviços 
completos de proteção dos dados celulares. A 
Kakau Seguros, por exemplo, oferece em seu 

produto Kakau Protege, proteção para o apa-
relho e para os  dados do segurado através da 
parceria com a Affi nion, o Protege Web. “Cada 
vez mais é preciso se proteger de forma efetiva. 
Por meio do Protege Web monitoramos os dados 
pessoais do segurado e emitimos alertas caso 
seja detectada alguma inconsistência ou risco 
na internet. A solução é completa e também 
oferece suporte integral para solucionar o pro-
blema caso seja necessário”, ressalta Henrique 
Volpi, CEO da Kakau.co. 

Soluções de proteção de dados devem 
se tornar tão comuns quanto um seguro de 
carro. De acordo com pesquisa realizada pela 
Affi nion, empresa parceira da Kakau.co, a 
preocupação e o nível de conscientização das 
pessoas em relação aos crimes cibernéticos já 
superam as outras formas de crimes, incluindo 
assaltos e furtos. 

“Nossa pesquisa mostrou que 61% dos consu-
midores se mostram realmente amedrontados 
com esse tipo de crime, que só vem crescendo. 
O maior nível de preocupação é encontrado 
no Brasil, com 87% e 75% nos EUA”, conta o 
diretor da Affi nion, Alexandre Primo.

Com base em sua liderança no setor 
de impressão 3D, a HP Inc. anunciou 
a disponibilização comercial de seu 

portfólio de soluções de impressão 3D HP 
Jet Fusion e a expansão de seu negócio 
de impressão 3D e manufatura digital 
no maior mercado industrial da América 
Latina – o Brasil.

Conhecido como o motor econômico da 
América Latina2, o mercado manufatureiro 
do Brasil cresceu quase 4% ao ano3 e deve 
continuar essa trajetória ascendente nos 
próximos anos1, ao passo que a necessi-
dade por manufatura digital sob demanda 
e produtos impressos em 3D continua 
aumentando.

A HP e a SKA trabalharam juntas na 
implementação e instalação de sistemas de 
impressão 3D da HP no amplo e sustentá-
vel ambiente de manufatura da Flex Ltda, 
localizado em Sorocaba. Com a instalação 
de impressoras 3D HP Jet Fusion, a Flex 
agora pode oferecer manufatura aditiva 
sob demanda a clientes locais, resultando 
na aceleração do design e da produção e 
na melhoria da efi ciência em todo o ciclo 
de manufatura.

“Estamos felizes em trazer nosso conhe-
cimento em impressão 3D e manufatura 
digital ao Brasil, um dos centros industriais 
mais robustos e de crescimento mais rápido 
na América Latina”, afi rma Claudio Raupp, 
diretor administrativo da HP Inc. no Brasil. 
“A inovadora tecnologia de impressão 3D 
da HP está mudando os fundamentos da 
cadeia de suprimentos para produtos fi nais 
e de alto valor, ao acelerar a manufatura 
digital para produzir componentes onde e 
quando forem necessários. Estamos orgu-
lhosos de trabalhar juntamente com a SKA, 
e animados para ver a Flex impulsionar a 
inovação utilizando tecnologia HP Multi 
Jet Fusion”, completa Raupp.

Mudando o jeito de o mundo 

desenhar e fabricar

Com seu potencial de revolucionar a pro-
dução em massa em todas as indústrias e 
atender à demanda do consumidor por pro-
dutos personalizados, a impressão 3D está 
abrindo o caminho da Quarta Revolução 
Industrial. Segundo o Fórum Econômico 
Mundial, o valor das transformações digi-
tais para esse momento é estimado em US$ 
100 trilhões só nos próximos 10 anos, em 
todos os setores, indústrias e localidades. 
O setor manufatureiro, que há muito tempo 
impulsiona a prosperidade e o crescimento 
econômico globais, é essencial para essa 
transformação.

A HP é líder mundial no fornecimento de 
impressoras 3D para produção em plástico. 

Sua tecnologia de impressão 3D Multi Jet 
Fusion revoluciona o design, a prototipa-
gem e a manufatura com sua capacidade 
exclusiva de controlar as propriedades dos 
componentes em cada nível do voxel. Isso 
permite o desenho e a produção de peças 
antes inconcebíveis e, no futuro, produtos 
com múltiplas propriedades físicas, como 

rigidez e fl exibilidade variáveis, diversas 
cores e texturas, condutibilidade e comu-
nicação elétricas. Só no ano passado, mais 
de 10 milhões de componentes impressos 
em 3D foram produzidos com a tecnologia 
HP Multi Jet Fusion.

Previsão de crescimento de dois 

dígitos

Os gastos mundiais com impressão 3D 
atingirão US$ 13,8 bilhões em 2019, de 
acordo com Guia de Gastos divulgado 
recentemente pela IDC. A América Latina 
tem tido um importante papel no renas-
cimento da manufatura, e a tecnologia 
de impressão 3D promove uma onda de 
inovação e pensamento empreendedor 
entre os fabricantes – grandes e pequenos 
– em toda a região. Aliás, espera-se que a 
América Latina tenha um dos crescimentos 
mais rápidos em impressão 3D, com taxa 
de crescimento anual composta de mais 
de 25%1.

“Os benefícios da manufatura 3D e a ve-

locidade, qualidade e economia de custos 
proporcionados pela tecnologia HP Multi 
Jet Fusion a tornarão a escolha certa para 
empresas em diversos setores no Brasil”, 
afi rma Siegfried Koelln, presidente da 
SKA. “Temos experiência em impressão 
3D, design mecânico e fabricação. Nossa 
equipe comercial especializada em impres-
são 3D foi treinada e certifi cada pela HP, 
GA. Além disso, estamos construindo um 
moderno laboratório para exibir a tecno-
logia HP Multi Jet Fusion em nossa sede 
em São Leopoldo, no RS”, complementa 
o executivo.

“Companhias que não se mexerem rá-
pida e objetivamente serão deixadas para 
trás, e é por isso que estamos empolgados 
de ampliar nossa atual parceria com a HP 
para trazer a próxima geração de tecno-
logias de impressão 3D para a América 
Latina”, Leandro Santos, vice-presidente 
da Flex Ltda. “A solução corporativa de 
impressão 3D da HP é capaz de entregar 
peças físicas de qualidade superior com 
rapidez e efi ciência de custo, o que dá a 
nossa companhia uma vantagem compe-
titiva no futuro da manufatura digital”, 
fi naliza Santos.

 
Fontes:
1 IDC Worldwide Annual 3D Printing 
Spending Guide, janeiro de 2019
2 Global Manufacturing and Industrialization 
Summit, julho de 2018
3 Trading Economics, fevereiro de 2019
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HP Jet Fusion 4210 3D Printer Fleet.
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Denim Meeting 2019, com o tema “Mãos na Massa, potencializando a 
indústria denim nacional”, o principal encontro de protagonistas da 
cadeia têxtil no Brasil focado no mercado jeanswear. O evento leva 
inovação, informação e inspiração aos confeccionistas da região em uma 
programação com diversas Palestras, Ofi cina e Talk Shows. Destaque 
para a Ilha do Denim, apresentando os lançamentos dos patrocinadores, 
e para o  Espaço InspiraDenim. O evento acontece na Universidade 
Unicesumar e as inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. 
Mais informações: (www.denimmeeting.com.br).  

E - Transporte com Fibra
A  Anatel anunciou seu plano de instalar redes de transporte com fi bra 
por quase todo o território brasileiro nos próximos anos. A necessidade 
de expansão das redes exige elevados investimentos e movimenta toda 
a cadeia de produtos do setor de telecomunicações. Como se preparar 
para essas demandas? Novas tecnologias, projetos, boas práticas de 
instalação e cuidados na operação dos sistemas serão apresentados 
durante a Feira e Congresso Netcom 2019, de 27 a 29 de agosto, no 
Expo Center Norte. Especialistas vão promover a interação e troca de 
conhecimento entre os profi ssionais, além de apresentar as novidades 
recém-chegadas ao mercado. Informações: (www.arandaeventos.com.
br/eventos2019/netcom/congresso/index.html#programacao).

F - Robô Interativo
A Tinbot Robótica anuncia a nova geração do primeiro robô brasileiro 
interativo que reúne Inteligência Artifi cial, Cognição e IoT (Internet of 
Things), acelerada pelo Grupo DB1. De fácil programação, sua missão 
é oferecer experiência diferenciada para as pessoas e ajudar empresas 
a construir uma imagem por meio de uma interface simpática, amigável 
e divertida. De pequeno porte, conta com fala natural em português, 
reconhecimento facial, de voz, gestos e expressões, além de ser integrá-
vel a outros sistemas por meio de APIs. É uma plataforma que integra 
Software e Hardware, possibilitando interatividade e personalidade 
humanizada. Mais informações: (www.tinbot.com.br).

G - Prêmio Design
O Museu da Casa Brasileira prorrogou as inscrições para o 33º Prêmio 

A - Conteúdo e Novidades
Crescimento de 54% ao ano, ingressos quase esgotados, mais de 10 patro-
cinadores e atrações inéditas no Brasil. Esse é o perfi l do Front In Sampa, 
o mais conceituado evento de Front-End do Brasil, que chega em sua 8ª 
edição no próximo dia 13 (sábado), no Centro de Convenções Rebouças. 
Terá oito horas de palestras, com a presença de nove especialistas que 
são referência na área, abordando temas específi cos para quem quer se 
sobressair no mercado da tecnologia. O local terá uma feira de recrutamento 
para startups de TI, buscando talentos em desenvolvimento de software. 
Mais informações pelo site: (www.frontinsampa.com.br).  

B - Mobilidade Urbana
Os municípios estão aderindo cada vez mais às opções de mobilidade 
sustentável. Empresas como a importadora e distribuidora de veículos 
elétricos Scooter&Cia, saem na frente com soluções de transportes leves, 
compactos e econômicos, que contribuem para um meio ambiente mais 
equilibrado e saudável. Com showroom na cidade de Osasco, o portfólio 
da empresa tem como carro chefe as charmosas Scooters. São modelos 
com design clássico e robusto combinados com a paleta diversa de cores 
e estampas exclusivas. Em breve, o lançamento de novos produtos como, 
patinetes elétricos e bicicletas elétricas dobráveis e a implementação de 
revendas em todo o país. Outras informações: (www.scooterecia.com.br).

C - Tributos nas Pequenas 
Empresários, empreendedores, administradores e outros interessados 
podem se inscrever no curso da ABIMAQ: ‘Planejamento Tributário nas 
Pequenas Empresas’. O conteúdo demonstra as opções tributárias para as 
empresas e sugere os aspectos que possam gerar economia de tributos. O 
evento acontece no próximo dia 10, em sua sede (Av. Jabaquara, 2925), 
das 9h às 18h. O ministrante é Braulino José dos Santos, professor uni-
versitário que coordena cursos de Ciências Contábeis em SP e DF, além 
de ser instrutor de cursos livres de atualizações em entidades de classe. 
Mais informações no tel. (11) 5582-6321 e (www.abimaq.org.br/cursos).

D - Mercado Jeanswear
No dia 7 de agosto, a cidade de Maringá recebe a edição regional do 

Design MCB. Os interessados em concorrer nas categorias Produtos 
(Construção, Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Trans-
portes, Utensílios); e/ou Trabalhos Escritos (Publicados e Não Publica-
dos) tem até o próximo dia 11 para se inscrever. O participante poderá 
concorrer em quantas categorias desejar, com diferentes trabalhos, e a 
autoria dos projetos pode ser individual ou em grupo de até 15 pessoas. 
A premiação objetiva valorizar a atuação dos profi ssionais do design junto 
à indústria, incorporando ações no campo de atuação desse segmento, 
além de revelar diversos talentos por todo o país e consagrar profi ssionais 
e empresas. Inscrições e mais informações: (www.mcb.org.br). 

H - Galinhas em Gaiolas
A Rede Zaffari & Bourbon de Supermercados, o maior varejista do Rio 
Grande do Sul, um dos principais grupos supermercadistas do Brasil, 
anunciou seu compromisso de eliminar a venda de ovos de galinhas sub-
metidas a confi namento em gaiolas para seus supermercados. O grupo 
já estava em negociação com ONGs que atuam na causa, e o anúncio 
se deu após o lançamento de uma campanha da ‘Mercy For Animals’, 
uma das maiores organizações focada na proteção e defesa de animais 
considerados de consumo. A rede, que conta com 37 lojas físicas dis-
tribuídas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, anunciou em seu site 
que 100% dos ovos comercializados pela empresa serão provenientes 
de sistemas livres de gaiolas a partir de 2028.  

I - Educação e Empregabilidade
A proposta do Artemisia Lab Educação e Empregabilidade é apoiar uma 
nova geração de startups com soluções inovadoras que tenham potencial 
para impactar milhões de brasileiros – especialmente as pessoas mais vul-
neráveis e de menor renda. Gratuito e com o apoio da Potencia Ventures, o 
programa vai selecionar até 20 negócios em estágio inicial para uma jornada 
de seis semanas, compostas por workshops presenciais e encontros online, 
baseados na metodologia exclusiva de aceleração da Artemisia, que já foi 
testada com mais de 170 startups. As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas pelo site (www.artemisia.org.br/labeducacaoeempregabilidade).

J - Indústria Alimentícia
A 3M do Brasil lança kits alergênicos lateral fl ow, para tornar o controle de 
qualidade das indústrias de alimentos ainda mais confi ável e prático, que 
possibilitarão testes seguros para identifi car a presença de proteínas que 
podem causar alergia, como soja, leite ou glúten. São 13 kits disponíveis, 
que identifi cam proteínas específi cas, de forma qualitativa: amêndoa, leite, 
castanha de caju, coco, peixe, glúten, amendoim, noz pecan, pistache, soja, 
nozes, avelã e clara de ovo. Cada kit permite realizar 25 análises, e eles vêm 
com tubos de diluição, solução extratante e os dispositivos lateral fl ow. O 
processo de preparação utiliza apenas um tubo de diluição e uma única 
solução extratante, que já vem pronta para uso (www.3m.com.br/foodsafety).

Denim Meeting 2019, com o tema “Mãos na Massa, potencializando a 
indústria denim nacional”, o principal encontro de protagonistas da 
cadeia têxtil no Brasil focado no mercado jeanswear O evento leva

A - Conteúdo e Novidades
Crescimento de 54% ao ano, ingressos quase esgotados, mais de 10 patro-

A criminalidade afeta 

a vida de todos, direta 

ou indiretamente. Dos 

que choram seus entes 

queridos até àqueles que 

se acham distante das 

periferias ou zonas de 

altas taxas de violência

Mesmo atrás das gra-
des de condomínios e 
com todos os sistemas 

de segurança e tecnologias 
existentes, ela vai te atingir. 
Neste ano, o Atlas da Violência, 
estudo realizado e divulgado 
este mês pelo Ipea e pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
Pública, revelou que o preço 
dos produtos e dos serviços 
pode aumentar em até 30% por 
causa dos gastos relacionados 
à segurança. 

O roubo de cargas é o cam-
peão nestes gastos. A pesquisa 
aponta que 13% das empresas 
transportadoras faliram por 
não aguentarem os custos 
elevados para manter um 
bem seguro dentro de seus 
caminhões em estradas com 
pouco policiamento e à mercê 
de quadrilhas que prosperam a 
cada dia. Este ‘custo violência’ 
infl ui também diretamente no 
valor de fretes.

Além dos impostos já embu-
tidos que encarecem nossos 
bens de consumo, os valores 
absurdos gastos com segu-
rança privada por parte das 
empresas, tratam de deixá-
-los ainda mais caros. Como 
sempre, na ponta fi nal está 
o consumidor, que mais uma 
vez paga a conta (sem falar 
de impostos e outros tributos) 
de um Estado que não conse-
gue evitar assaltos, roubos e 
mortes. 

É essencial entendermos 
o grau de complexidade da 
segurança pública no país, 
ninguém está a salvo dos refl e-
xos e consequências. Por este 
motivo, a sociedade precisa 
ser a chave da cobrança por 
mais inteligência na condução 
deste setor. Não basta somente 
investimentos, pois eles são 
feitos. O gasto com segurança 
pública cresce ano a ano. É 

necessário um planejamento 
estratégico na hora de investir. 

O crime organizado e suas 
tecnologias se mostram anos 
luz a frente das nossas polícias. 
A burocracia do Estado barra 
ações integradas entre a união. 
Sistemas de alinhamento de 
dados, estrutura em inteli-
gência policial e um sistema 
judiciário rápido e, também, 
integrado entre as federações 
está na base da resolução do 
problema. O Brasil é um país 
continental e não pode fi car 
nas mãos de políticas isoladas. 
O crime organizado age como 
um todo, sem limitar fronteira 
de estados.

Enquanto o Governo ‘bate a 
cabeça’ e não consegue aprovar 
com rapidez os pacotes anticri-
mes propostos, a população se-
gue sentido as ‘dores do parto’. 
O tiro que atinge um inocente, 
em um roubo seguido de morte, 
ou um caminhão que teve a 
carga roubada em uma rodovia 
sem sinalização, iluminação ou 
policiamento, ecoam na vida de 
todos os brasileiros. É a teoria 
do efeito borboleta, onde uma 
brisa em um continente pode 
proporcionar um furacão em 
outro. 

Então, antes de mudar de 
canal ou passar sem ler as notí-
cias de violência que assolam o 
país, pense que o preço do seu 
computador ou da sua TV, por 
exemplo, fi cam bem mais caros 
por descasos com os crimes 
que nos cercam. Não deixe 
barato também para nossos go-
vernantes. Envie essa notícia 
para o vereador, deputado ou 
senador que você votou. Cobre 
e fi scalize. Somente assim este 
‘efeito borboleta’ pode virar 
de lado. 

Uma cobrança por e-mail 
pode apressar uma lei, que, no 
fi m deste ciclo, deve desarmar 
um criminoso. Desta forma, já 
estão nas nossas mãos a prin-
cipal arma contra a criminali-
dade. Use-a sem moderação.

 
(*) - Especialista em segurança e 

diretor da CAME do Brasil, possui 
mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e
pós-graduações nas áreas de 

marketing e negócios.

Marco Antônio Barbosa (*)

É o que demonstram os 
dados divulgados pelo 
IBGE agregados pela 

Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee). 

O resultado foi motivado 
pelas quedas de 8,1% na pro-
dução de bens eletrônicos. A 
área elétrica teve crescimento 
de 2,4%. 

Na avaliação do presidente 
da Abinee, Humberto Barbato, 
mais uma vez os números acen-
dem um sinal de alerta sobre o 
desempenho do setor produ-
tivo. “A essa altura do ano, já 
esperávamos um ambiente mais 
seguro e com maior previsibili-
dade para reverter o quadro de 

Os números acendem um sinal de alerta sobre

o desempenho do setor produtivo.

Confi ança do 
empresário caiu de 
maio para junho

O Índice de Confi ança do Empre-
sário do Comércio (Icec), medido 
pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), recuou 1,7% na passagem 
de maio para junho e chegou a 
118,3 pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Na comparação 
com junho do ano passado, o indi-
cador avançou 8,5%. Na passagem 
de maio para junho, a queda foi 
puxada principalmente pela piora 
das avaliações sobre as condições 
atuais, que recuaram 5,1%. 

A avaliação sobre o momento 
atual da economia caiu 8,5%.

Tanto as expectativas do 
empresariado em relação ao 
futuro quanto as intenções de 
investimento recuaram de forma 
mais moderada, em 0,5%. Na 
comparação com junho do ano 
passado, as avaliações sobre 
as condições atuais cresceram 
12,8%. As expectativas subiram 
7,2% e as intenções de investi-
mento, 6,9% (ABr). 

O Índice de Preços ao Consumidor 
– Classe 1 (IPC-C1), que calcula a va-
riação de preços da cesta de compras 
de famílias com renda até 2,5 salários 
mínimos, registrou inflação de 0,07% 
em junho. A taxa ficou abaixo do 0,26% 
de maio. Segundo a FGV, o indicador 
acumula taxas de 2,72% no ano e de 
3,85% nos últimos 12 meses. Apesar da 
queda de maio para junho, o IPC-C1 de 
junho ficou acima do Índice de Preços 
ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que 
mede a inflação para todas as faixas de 
renda. 

O IPC-BR teve deflação (queda de pre-
ços) de 0,02% em junho. Em 12 meses, 

A Flybondi, companhia aé-
rea da Argentina, que adota o 
modelo low cost (baixo custo), 
começa a operar no Brasil a 
partir de outubro. 

Segundo a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), a em-
presa iniciará suas atividades 
com três voos semanais entre 
as cidades de Buenos Aires e 
e do Rio de Janeiro.

A autorização para a Fly-
bondi iniciar suas operações 
internacionais no Brasil foi 
concedida pela Anac, duran-
te a 11ª Reunião da Diretoria 
Colegiada da Agência, no 
começo desta semana. A 
medida é a última etapa para 
que uma empresa estran-
geira inicie voos regulares 
no Brasil e permite que a 
companhia faça o registro 

A companhia aérea da Argentina adota o modelo

low cost (baixo custo).
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Produção da indústria 
eletroeletrônica em queda
A produção industrial do setor eletroeletrônico recuou 2,9% nos primeiros cinco meses deste ano, em 
relação a igual período de 2018

retração e falta de confi ança na 
indústria”, afi rmou. 

No mês de maio de 2019, a 
produção industrial do setor 
elétrico e eletrônico cresceu 
10,7% em relação a maio do 
ano passado, com alta de 16,4% 
na área elétrica e de 5% na 
eletrônica. Entretanto, este 
resultado está infl uenciado por 
uma base de comparação forte-
mente prejudicada pela greve 
dos caminhoneiros em maio de 
2018. Na comparação com abril 
de 2019, a produção do setor 
eletroeletrônico, com ajuste 
sazonal, cresceu 1,4%, sendo 
0,4% por parte da indústria 
eletrônica e 3% pela indústria 
elétrica (AI/Abinee).

Aérea argentina Flybondi 
começa operar em outubro

das rotas e inicie a venda das 
passagens aéreas.

De acordo com a Anac, a Fly-
bondi será a terceira empresa 

aérea low cost a voar no país, 
após o início das operações 
da chilena Sky Airline e da 
europeia Norwegian (ABr).

Queda na infl ação para famílias com renda mais baixa
o IPC-BR acumula inflação de 3,73%. 
Em junho, quatro das oito classes de 
despesas que compõem o IPC-C1 tiveram 
queda da taxa de maio para junho: ha-
bitação (de 0,79% em maio para -0,24% 
em junho), transportes (de 0,28% para 
-0,38%), saúde e cuidados pessoais (de 
0,75% para 0,31%) e despesas diversas 
(de 0,08% para -0,23%).

Por outro lado, tiveram alta de maio 
para junho os grupos educação, leitura 
e recreação (de 0,03% para 0,78%), 
alimentação (de -0,26% para -0,16%), 
vestuário (de 0,13% para 0,60%) e 
comunicação (de -0,12% para 0,07%) 
(ABr).
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Economia circular: 
produção responsável e 

menor impacto ambiental

O modelo impulsiona 

a economia e gera 

empregos em serviços 

como ecodesign, 

reciclagem e logística 

reversa

Apenas a adoção de 
medidas efetivas que 
representem mudanças 

em nossos modelos de produ-
ção e consumo podem afastar 
o risco de impactos ambientais 
que comprometam a saúde do 
planeta. Está mais do que na 
hora de ampliarmos iniciativas 
focadas em reverter projeções, 
como a da ONU, que indica que 
em 2050 deveremos ter mais 
plástico do que peixes no mar. 
Diante da previsão de que a 
população mundial vai passar 
de 7,7 bilhões hoje para 9,8 bi-
lhões em 2050, vencer o desafi o 
de alcançar o desenvolvimento 
econômico sustentável não é 
uma escolha.

Uma alternativa que vem 
se consolidando nos últimos 
anos é a adoção da economia 
circular, modelo baseado na 
extensão da vida útil dos bens 
(produtos). Esse conceito 
pressupõe a redução da extra-
ção de recursos da natureza e 
da geração de resíduos, pelo 
aumento do ciclo de vida dos 
produtos, reuso e reciclagem. 
Nessa nova maneira de pensar 
o processo produtivo, os resí-
duos são matérias-primas para 
novos produtos, minimizando 
também o uso de energia e as 
emissões de gases de efeito 
estufa. Além dos benefícios in-
discutíveis ao meio ambiente, o 
modelo impulsiona a economia 
e gera empregos em serviços 
como ecodesign, reciclagem e 
logística reversa. 

Tornar regra a adoção da 
economia circular exige um re-
pensar sobre as formas de pro-
duzir e de consumir, revisando 
a tradicional economia linear. 
Por esse modelo, os recursos 
são extraídos da natureza, 
processados, transformados 
em produtos, consumidos e 
descartados, causando da-
nos ao meio ambiente. Já na 
economia circular, além de se 
repensar os produtos em sua 
concepção, os recursos huma-
nos e naturais são priorizados, 
e se busca a reutilização dos 
materiais.   

Embora virar essa chave não 
seja fácil, algumas experiên-
cias brasileiras são pioneiras 
ao concretizar o conceito da 
economia circular. Vem do 
campo um exemplo, que se 
tornou referência mundial em 
destinação de resíduos sólidos. 
O Sistema Campo Limpo, 
programa brasileiro de logís-
tica reversa de embalagens 
vazias e sobras pós-consumo 
de defensivos agrícolas, nas-
ceu seguindo o conceito de 
economia circular já em seus 
projetos-piloto na década de 
90, sempre preocupado com 
todo o ciclo da embalagem. 

Desde sua criação, em 2002, 
destinou de forma ambiental-

mente correta mais de 500 
mil toneladas de embalagens 
pós-consumo. Cerca de 94% 
das embalagens plásticas 
primárias colocadas no mer-
cado são encaminhadas para 
reciclagem (91% desse total) 
e incineração (9%). Esse su-
cesso resulta, especialmente, 
da adoção do conceito de res-
ponsabilidade compartilhada, 
que é estabelecido pela Lei 
Federal 9.974/00 e seu Decreto 
4.074/02. A legislação defi ne 
o papel de cada elo da cadeia 
agrícola – indústria, agricul-
tores, canais de distribuição e 
poder público. 

Como núcleo de inteligência 
do Sistema, cabe ao inpEV 
(Instituto Nacional de Pro-
cessamento de Embalagens 
Vazias), que representa a 
indústria fabricante de defen-
sivos agrícolas, fazer a gestão 
do programa e promover ações 
de educação e conscientiza-
ção, especialmente junto a 
agricultores que devem de-
volver as embalagens lavadas 
nas mais de 400 unidades de 
recebimento em todo o país. 

Os números comprovam a 
ecoefi ciência do Sistema Cam-
po Limpo: de 2002 a 2018, o 
Sistema evitou o consumo de 
30 bilhões de MJ, o equivalente 
ao consumo de energia elétrica 
de 2,9 milhões de residências, e 
a emissão de 688 mil toneladas 
de gás carbônico equivalente, 
segundo estudo da Fundação 
Espaço Eco. 

Para garantir o sucesso des-
sas iniciativas, é fundamental 
que cada um tenha consciência 
do seu papel e faça a sua parte. 
Afi nal, quem se benefi ciou da 
existência de qualquer produ-
to (seja uma camiseta ou um 
produto químico) também é 
responsável por ele. Os fabri-
cantes, a cada dia, percebem 
mais a importância de valorizar 
o que era chamado de lixo. 
Esta é uma tendência que pode 
representar uma verdadeira 
revolução industrial, valori-
zando o resíduo e poupando 
recursos naturais. 

Assim, é importante que os 
consumidores cobrem essa 
mudança, utilizando seu poder 
de escolha na hora da compra. 
Além de refl etir sobre o que 
realmente precisam consumir, 
as pessoas devem pesquisar 
os fabricantes para comprar 
daqueles que estão realmente 
preocupados com o ciclo do 
produto. Isso envolve cuidar 
para não cair nas chamadas 
“greenwashings” ou maquia-
gem verde, propagandas en-
ganosas que tentam passar 
a imagem de defesa do meio 
ambiente, mas, na realidade, 
não adotam medidas que ge-
rem resultados efetivos. 

O momento é de refletir 
sobre novas formas de viver e 
produzir para agir, o mais rá-
pido possível, e buscar menor 
impacto para o planeta.

(*) - É gerente de Destinação
Final e Desenvolvimento

Tecnológico do inpEV.

Renato Nishio (*) 

A desinformação e o gran-
de volume de notícias falsas 
disseminados principalmente 
nas redes sociais atentam con-
tra a liberdade de expressão, 
avaliaram os debatedores de 
audiência pública promovida 
pela Comissão de Direitos 
Humanos do Senado. Para 
enfrentar o problema, eles 
apostam em “alfabetização 
midiática” e em jornalismo 
profi ssional de qualidade.

A infl uência das fake news 
na sociedade, potencializada 
pela internet, está levando à 
desqualifi cação dos veículos 
tradicionais de imprensa e 
à violência contra os pro-
fissionais da comunicação, 
apontaram representantes 
de associações de jornalistas 
no Brasil. Para o diretor-geral 
da Abert, Cristiano Flores, é 
preciso diferenciar jornalismo 
profi ssional de outras fontes 
de informação. 

“Por ser atividade humana, 
é natural que o jornalismo 
profi ssional cometa erros, mas 
tem CNPJ e endereço para 
assumir essa responsabilida-

Senador Paim (C) preside o debate com Antonio Paulo (Fenaj), 

Cristiano Flores (Abert), Angela Brandão (Secom).

O Senado realizará uma 
sessão especial em 
comemoração ao Dia 

da Revolução Constitucio-
nalista de 1932, na próxima 
quinta-feira (11). A home-
nagem foi requerida pelos 
senadores Major Olimpio 
(PSL-SP), Esperidião Amin 
(PP-SC), Wellington Fagun-
des (PR-MT), Alvaro Dias 
(Podemos-PR), Styvenson Va-
lentim (Podemos-RN) e pela 
senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS), a fi m de celebrar 
o marco histórico.

O Dia da Revolução Cons-
titucionalista é comemorado 
anualmente no dia 9 de ju-
lho, feriado estadual em São 
Paulo, em memória ao dia em 
que os paulistas lutaram pela 
promulgação de uma Cons-
tituição no país, prometida 
após a Revolução de 1930, 
liderada pelo então presi-
dente Getúlio Vargas. Foram 
convidados para participar da 
celebração o desembargador 
Cauduro Padin, do TRE-SP, o 
coronel Marcelo Viera Salles, 
comandante da PM-SP, entre 

Batalhão se prepara para embarcar para combates com as forças federais: Revolução 

Constitucionalista cobrou uma nova Carta Magna democrática.
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Nelson Carneiro será 
inscrito no Livro dos 
Heróis da Pátria

Nelson de Souza Carneiro (1910-
1986) é, desde sexta-feira (5), um 
herói da Pátria. Foi publicada no 
DOU a Lei 13.852, que determinou 
a inscrição, no Livro dos Heróis e 
Heroínas da Pátria, do nome do 
político, autor da Lei do Divórcio. 
Seu nome será gravado junto ao 
de personagens históricos como 
Tiradentes, Zumbi dos Palmares, 
Santos Dumont e Anita Garibaldi. 
Formado em direito, Carneiro 
trabalhou como jornalista e foi 
deputado federal pela Bahia e pelo 
Rio de Janeiro, onde elegeu-se 
senador por três vezes. 

Ele presidiu o Senado Federal 
entre 1989 e 1991. Foi o autor 
da Emenda Constitucional 9, de 
1977, que permitiu a dissolução 
do casamento no país, abrindo 
caminho para a instituição do di-
vórcio. No mesmo ano, a emenda 
foi regulamentada pela Lei 6.515, 
que permitiu o divórcio — rompi-
mento legal e defi nitivo do vínculo 
de casamento civil — no Brasil. A 
aprovação veio após 26 anos de luta 
política do senador no Congresso. 
Carneiro morreu em Niterói, em 6 
de fevereiro de 1996.

Autora do projeto, a deputada 
Maria Helena (PSB-RR) afi rma 
que o político “contribuiu decisiva-
mente para avanços nas políticas 
sociais, especialmente no que se 
refere à adoção da legislação do 
divórcio no país e a diversas outras 
medidas de afi rmação da mulher na 
sociedade brasileira”. Na Comissão 
de Educação do Senado, o projeto 
foi relatado pela senadora Zenaide 
Maia (Pros-RN), que também des-
tacou a atuação de Nelson Carneiro 
no Congresso (Ag.Senado). 

A Comissão de Educação do 
Senado analisa, em reunião na 
terça-feira (9), o projeto que 
pretende aumentar o controle 
de violência nos estádios e seus 
arredores. Pelo texto, todos 
os torcedores condenados por 
promover tumulto, praticar ou 
incitar a violência, ou invadir 
local restrito aos competido-
res em eventos esportivos ou 
nas vizinhanças, deverão ser 
impedidos de frequentar jogos 
e áreas próximas aos eventos 
esportivos. 

A legislação atualmente em 
vigor determina a aplicação da 
pena de impedimento de forma 
alternativa aos torcedores con-
denados pela primeira vez ou 
que cometem atos de violência 
menos graves. Além de também 
impor o afastamento obrigató-
rio aos torcedores condenados 
à reclusão, o projeto aumenta 
os prazos da pena de impedi-
mento. O Estatuto estabelece 
o afastamento dos estádios e 
vizinhanças dos locais dos jo-
gos de três meses a três anos, 
e o projeto o eleva para um a 
dez anos.

Para determinar o prazo de 

Torcedores de Vasco e Athletico brigaram em 2013.
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A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
o projeto que regulamenta a 
profi ssão de paisagista. Confor-
me o texto, fi cará assegurado 
o exercício do paisagismo aos 
profi ssionais que comprova-
rem, na data da publicação da 
futura lei, o exercício profi ssio-
nal por dois anos no mínimo. 
O relator, deputado Enrico 
Misasi (PV-SP), recomendou a 
aprovação após realizar ajuste 
no texto. 

A proposta, de autoria do 
deputado Ricardo Izar (PP-SP), 
tramitava em caráter conclusi-
vo. Assim, está aprovada pela 
Câmara e seguirá para análise 
do Senado após a redação fi nal, 
a não ser que haja recurso para 
análise do Plenário. “Com o 
crescimento dos centros ur-
banos, o paisagismo passa a 
ter importância tanto artística 
como científi ca”, disse Izar. 
“Com isso, a profi ssão começa 

a ser regulamentada na maio-
ria dos países desenvolvidos”, 
continuou o parlamentar.

O texto foi aprovado na forma 
de substitutivo apresentado 
pela Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, com emendas 
de outras duas comissões da 
Câmara. A profi ssão de paisa-
gista poderá ser exercida por 
diplomados em curso superior 
de paisagismo ou arquitetura 
da paisagem, expedido por 
instituições brasileiras e es-
trangeiras.

Além disso, o texto libera 
o ofício também para os pós-
-graduados em paisagismo 
ou arquitetura da paisagem, 
desde que possuam graduação 
em arquitetura, agronomia, 
engenharia fl orestal, biologia 
ou artes plásticas. Em todos os 
casos, o exercício da profi ssão 
de paisagista exigirá registro no 
órgão ou entidade responsável 
(Ag.Câmara).

Terapia Assistida 
por Animais em 
hospitais públicos

A Comissão de Seguridade So-
cial da Câmara aprovou proposta 
que regulamenta o uso de Terapia 
Assistida por Animais (TAA) nos 
hospitais públicos e em outros 
cadastrados no SUS. Essa terapia 
consiste na utilização de animais 
como instrumentos facilitadores de 
abordagem e de estabelecimento 
de terapias de pacientes.

Pela proposta, apresentada pelo 
deputado Giovani Cherini (PL-RS), 
os hospitais do SUS deverão ter 
profi ssionais aptos a trabalhar com 
terapia assistida por animais. Para 
viabilizar o tratamento, o governo 
poderá celebrar convênios com 
hospitais veterinários e com orga-
nizações não governamentais que 
trabalham com animais.

A relatora, deputada Flávia Mo-
rais (PDT-GO), apresentou parecer 
favorável ao texto. Segundo ela, 
afagar um animal permite abrir um 
espaço potencial para expressar 
a criatividade e lidar com as emo-
ções, o que denota a sua importân-
cia, principalmente, nos processos 
de crise que advêm de períodos de 
hospitalização prolongados.

“Destacamos ainda que, embora 
seja uma intervenção que utiliza 
animais, traz consigo um forte 
apelo à humanização, pois ajuda a 
descontrair o clima pesado de um 
ambiente hospitalar, melhora as 
relações interpessoais e facilita a 
comunicação. Por essas razões, sua 
prática será extremamente benéfi ca 
a todo o SUS, reduzindo o período de 
internação dos pacientes, e acarre-
tando efeitos colaterais positivos”, 
diz a parlamentar (Ag.Câmara).

Senado homenageia Revolução 
Constitucionalista de 1932

outras autoridades.
“O Dia da Revolução Consti-

tucionalista de 1932 é uma das 
datas cívicas mais importantes 

do estado de São Paulo, sendo 
feriado estadual. É um marco 
histórico a ser celebrado pelo 
Congresso Nacional, em es-

pecial pelos representantes 
de São Paulo”, justifi caram os 
senadores no requerimento 
(Ag.Senado).

Jornalismo de qualidade ‘é 
antídoto’ contra fake news

de, com todas as decorrências 
jurídicas e a garantia do direito 
de resposta”, destacou. Ainda 
na opinião dele, a sociedade 
sabe onde buscar a notícia com 
credibilidade, mesmo assim, 
compartilha a informação falsa 
e, muitas vezes, crê nela. 

Enfrentar o volume e as 
consequências das fake news é 
ainda mais complicado por se 
tratar de um sistema amplo de 

“desinformação, ocultação e 
minimização de sua importân-
cia”, como avaliou Emmanuel 
Colombié, representante dos 
Repórteres sem Fronteiras. 
A estratégia de intoxicar o 
debate público com discursos 
de ódio, a criação de nichos 
ideológicos e o linchamento 
virtual também foram mencio-
nados por Antonio Paulo dos 
Santos, da Fenaj (Ag.Senado).

Projeto torna mais rígido o 
controle de violência nos estádios

duração e o perímetro do afas-
tamento, o juiz deverá seguir 
as indicações do artigo 59 do 
Código Penal, ou seja, consi-
derando a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social, 
a personalidade do agente, os 
motivos, as circunstâncias e as 
consequências do crime, além 
do comportamento da vítima, 
diz ainda o projeto. Segundo o 
autor do projeto, senador Vene-
ziano Vital do Rêgo (PSB-PB), a 
proposição aprimora as regras, 
tornando mais rígida a resposta 

estatal à violência.
O relator, senador Alessandro 

Vieira (Cidadania-SE), lembra 
que, mesmo com os avanços 
legislativos e com a atuação 
dos clubes esportivos para 
controle e monitoramento dos 
torcedores, a violência ainda 
persiste e é preciso uma posição 
mais incisiva. “O enrijecimento 
das penas é, nessa linha, um 
caminho claro e efetivo para 
coibir os referidos comporta-
mentos criminosos”, explicou 
(Ag.Senado).

CCJ aprova regulamentação 
da profi ssão de paisagista
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Eduardo Moisés

SUCESSÃO 
PATRIMONIAL 
PLANEJADA

A sucessão patrimonial 

consiste, basicamente, 

na transferência 

formal de patrimônio 

de um detentor para 

os seus benefi ciários, 

sendo o Imposto de 

Transmissão Causa 

Mortis e Doação 

(ITCMD) uma das 

principais despesas 

que cercam a cessão 

de patrimônio. Com 

a adoção de um 

planejamento de 

sucessão adequado, 

o contribuinte tem 

a possibilidade de 

reduzir, de forma 

lícita, a quantidade de 

imposto a ser paga.

Planejar a sucessão 
patrimonial através da 
adoção de estratégias 

evitará eventuais desgastes 
familiares com a partilha bem 
como despesas imprevistas 
num momento em que o 
circulo familiar encontra-se 
fragilizado pela perda do 
ente querido. Estima-se 

que o custo do inventário 

pode custar cerca de 15% 

do valor do patrimônio 

inventariado. Não há uma 
estratégia única para esse 
planejamento, sendo que 
cada contribuinte deve en-
contrar o meio que mais se 
ajuste à sua situação, ao seu 
patrimônio e inclusive aos 
seus herdeiros. Abaixo se-
guem algumas das ferramen-
tas capazes de proporcionar 
a redução no pagamento 
dos impostos, quando da 
sucessão.

Manter os investimentos 
em uma conta-corrente 

conjunta: a conta-corrente 
pode ser uma alternativa 
para agilizar os trâmites 
ofi ciais, ao passo que fi lhos 
e cônjuges podem movimen-
tar parte dos valores sem a 
necessidade de autorizações 
especiais.

Outra opção é criar empre-
sas que possam concentrar 
ou organizar o patrimônio 
familiar, as chamadas hol-

dings familares, que passa 
a ser proprietária dos bens, 
com a doação ou venda 
de cotas e com reserva de 
usufruto. Distribuem-se as 
quotas sociais da empresa 
entre os familiares suces-
sores e criam-se regras de 
administração dos bens, com 
cláusulas que garantam a 
manutenção dos poderes dos 
sucedidos de forma vitalícia 
ou até uma data previamente 
determinada.

Essa transação pode pro-
porcionar um ganho tributá-
rio bastante signifi cativo em 
comparação com as demais 
alternativas de planejamen-
to sucessório e tem sido a 
preferida atualmente por 
diversos empresários, pois 
quando do falecimento, as 
quotas já estão divididas 
proporcionalmente entre os 
sucessores e não há necessi-
dade de inventário.

Fala-se também em cons-
tituição de fundo imobiliá-

rio, o que atende às famílias 
que possuem muitos imóveis. 
Nessa espécie de fundo, os 
herdeiros recebem cotas e 
podem negociá-las para ter 
acesso aos recursos fi nan-
ceiros, sendo os imóveis in-
tegrantes do fundo passíveis 
de venda ou locação, com 
a consequente distribuição 
dos rendimentos entre os 
favorecidos. Há quem não  
opte por esse tipo de alter-
nativa pela falta de liquidez 
e complexidade de gestão de 
referido fundo.

O testamento também 
pode fazer parte do plane-
jamento sucessório, pois 
trata-se de um meio legal de 
garantir o destino dos bens 
de acordo com o desejo do 
futuro de cujus. Para quem 
tem herdeiros diretos, o 
testamento só pode deter-
minar a repartição de 50% 
do patrimônio, sendo que 
o restante deve ser distri-
buído conforme previsto 
na lei. O testamento não 
elimina a obrigatoriedade do 
inventário e muito menos a 
incidência do ITCMD, ape-
nas antecipa a vontade do 
testador e evita eventuais 
confl itos entre os herdeiros 
no momento da partilha dos 
bens.

Para situações em que 
considerável parte do pa-
trimônio está concentrada 
em recursos fi nanceiros, a 
adoção da previdência pri-

vada é uma boa alternativa, 
pois trata-se de uma espécie 
de seguro e o titular pode 
determinar quem será seus 
benefi ciários em caso da sua 
morte. Tais planos não preci-
sam passar por inventários e 
estão isentos do ITCMD, que 
pode chegar até a 8% do valor 
do patrimônio. Logo, trata-se 
de uma estratégia inteligente 
para proteger os herdeiros de 
gastos extras, por apresentar 
regras fl exíveis.

Ressalta-se ser imperiosa 
a análise detalhada das pro-
postas e condições dos pla-
nos  de previdência privada 
disponíveis no mercado,  os 
quais são regidos por uma 
legislação específi ca.

Existem também os segu-

ros de vida resgatáveis, 
que assim como a previdên-
cia privada, possibilitam ao 
contratante a designação 
dos benefi ciários em caso de 
morte. O pagamento do se-
guro independe da realização 
do inventário e está isento 
do pagamento de ITCMD, 
ou seja, simplifi ca o tramite 
sucessório. 

Os sócios de uma empresa 
também podem contratar 
um seguro, favorecendo 
a própria empresa – que 
adquire as cotas dos herdei-
ros do executivo falecido e 
providencia a redistribuição. 
Nessa situação, a indeniza-
ção costuma ser utilizada 
exatamente para a liquidação 
dessas cotas. Além de servir 
como cobertura, alguns con-
tratos oferecem a formação 
de uma reserva fi nanceira. 
Também não há recolhimen-
to de imposto de renda sobre 
o capital segurado. Assim, é 
mais fácil fazer a blindagem 
desse patrimônio contra a 
exposição judicial e a divisão 
de bens do sócio falecido.

Outra espécie de antecipa-
ção patrimonial aos sucesso-
res é a doação, a qual evita 
desgastes e permite cláusula 
de usufruto vitalício, garan-
tindo o direito do doador 
de usufruir o bem até o seu 
falecimento. O ITCMD incide 
sobre a doação. 

Portanto, é de fácil percep-
ção a indispensabilidade de 
um planejamento fi nanceiro 
e sucessório para a salva-
guarda e a garantia do patri-
mônio familiar e empresarial, 
para que a conquista de uma 
vida toda não se esvaia pelo 
despreparo dos herdeiros 
e benefi ciários. Pensar na 
própria morte é desafi ador 
mas, ao mesmo tempo, um 
grande momento para esta-
belecer metas, prioridades 
e a forma em que você quer 
viver o tempo que lhe resta.

(*) Diretor da Organização
Contábil Moyses

Norian Segatto – Limiar – Um bem urdido 
romance, que mescla pontos de realidade com 
ótima fi cção. Esse é o quadro traçado pelo 
jornalista, editor escritor, Norian, que “esper-
tamente” e notável talento,  valeu-se de sua 
experiência londrina para levar ao leitor uma 

obra de fi no gosto e trato. Seus personagens materiali-
zam-se em seres de um agressivo cotidiano. Sente-se o 
fel do distanciamento, embora buscado, da terra natal, 
dos amigos e parentes. Recheado com ação, amor, sexo, 
drogas, etc. Impactante!

Crônica de Uma Ilha Vaga

Mario Sergio Cortella – Planeta – Segunda 
etapa de uma trilogia, envolvendo um extrato 
de suas verdadeiras dádivas carregadas de 
sabedoria. Aforismos e excelentes conselhos, 
são sacados de suas 40 edições, em quatro 

atividades cotidianas: Carreira – Competência – Condu-
ta – Liderança. Realmente uma importante compilação. 
Fico a imaginar o grau de difi culdade para escolha dos 
textos. O legal é que,  qualquer página que for aberta, 
com certeza haverá um efetivo ensinamento. Ótimo!

O Melhor do Cortella – 
trilhas do fazer

Vinicius Campos – Ágatha Kretli – Melhora-
mentos -  O autor jornalista e professor de arte 
para crianças carentes, desde seus quinze anos 
permeia por espaços televisivos. Após alguns 
livros editados, num gesto de coragem e, com 
muita maestria, lançou esta repaginação  de oito 

famosos contos desses adoráveis alemães. Ressalte-se as 
bem elaboradas ilustrações, que realçam sobremaneira 
o teor das estórias. A galerinha irá vibrar. Porque não a 
“galerona”? Gostoso.

Vinicius Campos Conta Grimm

Alex Ribeiro do Prado – Chico Xavier – Ima-
gine a cena: Há um quadro, bonito, numa parede 
da sua casa, há alguns anos. Repentinamente, 
sente uma vontade de averiguar a origem da 
obra. Após uma longa, penosa e desgastante  
trajetória, envolvendo países e consultas a 

muitos peritos, inclusive judiciais, descobre tratar-se de 
uma inédita e quase impossível feitura de Modigliani. Esse 
é o cenário deste verídico relato. Emocionante!! 

Modigliani – Mistérios a um 
toque de amor

Livros em Revista

Assista ao programa Livros em 
Revista. Um canal repleto de 

novidades do universo literário. 
Entretenimento garantido! 

Com apresentação de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1ºPúblico Leilão: 23/07/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 25/07/2019 às 15h00 

HENRI ZYLBERSTAJN, 

BANCO INTER S/A, 

 1° PÚBLICO LEILÃO - 
VALOR: R$ 535.843,76 (Quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 
seis centavos); 2° PÚBLICO LEILÃO: R$ 362.108,33 (Trezentos e sessenta e dois mil,  cento e oito reais 
e trinta e três centavos).

LEANDRO MARQUES QUINTAS, 

 

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)

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: 23/07/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 25/07/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/07/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 
25/07/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVE-
DORES FIDUCIANTES: VANICE DAS DORES DE LANNA SILVA, 

SAMUEL VIEIRA DA SILVA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.252.120,19 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte reais e 
dezenove centavos) 2º leilão: R$ 1.101.492,78 (um milhão, cento e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 
setenta e oito centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLI-
NE:

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

A obra marrom de quartzito, que data 
de mais de 3 mil anos, foi apresen-
tada na casa de leilões Christie’s.

A relíquia foi arrematada por um com-
prador, cuja a identidade não foi revelada, 
pelo valor de 4.746.250 libras. Com 28,5 
cm de altura, a peça representa o deus 
Amon com a feição de Tutancâmon. De 
acordo com a casa de leilões, a escultura 
é uma maneira de colocar o “governante 
no mesmo nível que os deuses”.

O leilão, no entanto, provocou polêmica 
com o governo do Egito, que no mês pas-
sado chegou a pedir para a casa Christie’s 
cancelar a venda da obra e de todas as 
demais peças egípcias. As autoridades ale-
garam que é importante obter certifi cados 
de aquisição relativos aos artefatos. 

Além disso, dezenas de pessoas realizaram 
uma manifestação em frente ao local do even-
to carregando cartazes com frases como “A 
história egípcia não está à venda”. Há muito 
tempo, os egípcios exigem o retorno de obras 
de arte que foram levadas por arqueólogos 
a seus países de origem (ANSA).

Sob protestos, estátua de 
Tutancâmon é leiloada 

Uma representação do rosto do jovem faraó Tutancâmon foi leiloada em Londres por cerca de US$6 
milhões (aproximadamente R$2,6 milhões) na quinta-feira (4), apesar do governo egípcio protestar 
para o retorno da estátua a seu país de origem

AN
SA

COMUNICADO
Comunicamos o extravio ocorrido a mais de cinco anos dos 
seguintes: I) impressora fiscal tipo ECF-IF, marca Bematech, modelo 
MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, fabricação 4708000776492, 
equipamento utilizado no período de 01/11/2000 a 31/10/2005, 
II) ultimas reduções Z, III) Livros de registro de saídas do 
mesmo período da empresa ELD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
LTDA, CNPJ 00.208.014/0001-03, IE 114.200.648.112. 
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A Operação Lava Jato 

causou grande impacto 

no sistema político 

brasileiro.

Iniciou uma verdadeira var-
redura no sistema corrupto 
e sofi sticado de “caixa dois” 

proporcionado por grandes 
empresas, privilegiando os 
principais partidos políticos 
brasileiros. No entanto, os 
impactos da operação mais po-
pular dos últimos tempos não 
se limitam ao aspecto político, 
já que seus refl exos trouxeram 
grandes mudanças à economia 
privada, às relações de traba-
lho e, com isso, à economia 
geral do país.

Prova da tamanha reper-
cussão é o recente pedido 
de Recuperação Judicial de 
uma das maiores empresas 
de construção civil envolvida 
nos esquemas de corrupção 
investigados pela Operação 
Lava Jato, a Odebrecht. Sem 
sombra de dúvidas, o pedido 
é um dos maiores desdobra-
mentos empresariais, se não o 
maior, causado pela Lava Jato.

Isso porque o faturamento 
e o número de funcionários 
do grupo, desde o início da 
operação, diminuíram, em 
média, 80% e 40% respecti-
vamente, colaborando tanto 
para o assolamento da empresa 
em dívidas bilionárias, quanto 
para o aumento do índice de 
desemprego do país. Soma-se 
a esses fatos o valor que a 
empresa terá que dispender 
pelo Acordo de Leniência fi r-
mado com o Ministério Público 
Federal, que ultrapassa R$ 
3,5 bilhões, e que não estará 
sujeito à Recuperação Judicial 
proposta.

Daí surgiu a necessidade 
de reestruturação de suas 
dívidas, que alcançam mais de 
R$98 bilhões, conforme instru-
mentalizado no maior pedido 
de Recuperação Judicial de 
todos os tempos já requerida 
no Brasil, na forma da Lei de 
Recuperação de Empresas. 

O plano de recuperação da 
empresa deverá ser apresen-
tado até o próximo dia 5 de 
agosto, trazendo todo o plane-
jamento econômico-fi nanceiro 
e alternativas permitidas na Lei 
de Recuperação de Empresas, 

visando a reestruturação do 
negócio, das dívidas e forma 
de pagamentos aos credores. 
E esse é o cerne da questão.

Evidente que o pedido de 
recuperação judicial preocu-
pa os inúmeros credores que 
almejam o recebimento de 
seu crédito. Além de ser uma 
operação complexa, envol-
vendo credores de naturezas 
distintas, há um grande volu-
me de créditos que ainda não 
estão constituídos de forma 
defi nitiva nas demandas judi-
ciais e que serão habilitados 
futuramente.

Considerando a perda sig-
nifi cativa de funcionários do 
conglomerado nos últimos 
anos, há indícios de um grande 
aumento do passivo trabalhista 
das empresas do grupo que, 
consequentemente, acarretará 
não só a revisão da dívida, que 
tende a aumentar, mas também 
a difi culdade nas negociações 
com os demais credores, que 
correm o risco de terem seu 
crédito frustrado.

E, justamente por isso, a aná-
lise do plano de recuperação 
da Odebrecht pelos credores 
deve ser feita em conjunto 
com outros fatores, para que 
se possa, de fato, concluir por 
uma maior possibilidade de 
superação da crise, em especial 
observando-se as diretrizes 
dos pagamentos dos credores 
sujeitos à recuperação judicial, 
os créditos extraconcursais e, 
ainda, as ações judiciais em 
trâmite e que se tornarão cré-
ditos habilitados no referido 
processo.

Assim, apesar dos holofotes 
voltados ao cenário político, a 
Operação Lava Jato traz tam-
bém forte repercussão no setor 
socioeconômico do país, com 
refl exos relevantes também no 
âmbito jurídico, considerando 
todos os desdobramentos que 
decorrerão do maior pedido de 
Recuperação Judicial realizado 
no Brasil.

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

arbitragem, imobiliário, família e 
sucessões 

(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

(**) - É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Contencioso cível 

e imobiliário 
(aline.dantas@ffl  aw.com.br).

A queda de uma gigante 
como refl exo

da Operação Lava Jato
Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Aline Ferreira Dantas (**)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Santo André, SP, no dia (07/04/1980), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira e de Leonor de Fátima Nascimento. A 
pretendente: ALINE CRISTINA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Santo André, SP, no dia (24/08/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Vanda Sueli Conceição.

A USP por meio de acordo 
tripartite assinado pelo Insti-
tuto Pasteur e pela Fiocruz, 
inaugurou a Plataforma Cientí-
fi ca Pasteur-USP. A plataforma 
conta com um conjunto de 
17 laboratórios do renomado 
instituto francês voltados à 
pesquisa de agentes patogêni-
cos – organismos capazes de 
causar doenças infecciosas em 
seu hospedeiro – emergentes, 
cujas infecções podem provo-
car danos no sistema nervoso 
central, como os vírus zika, den-
gue, febre amarela, e infl uenza.

“A ideia principal é uma 
estratégia científi ca voltada, 
principalmente, à descoberta 
de soluções para agentes que 
causam epidemia, como o vírus 
zika, dengue, mayaro”, disse a 
pesquisadora Paola Minoprio, 
diretora de pesquisa do Insti-
tuto Pasteur e coordenadora 

São 17 laboratórios voltados à pesquisa de agentes patogênicos. 

USP inaugura laboratório que identifi ca doenças emergentes

G
ov

er
no

 d
o 

Es
ta

do
 S

P

da plataforma, junto com o 
professor Luiz Carlos Ferreira, 
diretor do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP.

A escolha da USP se deu 
em razão das pesquisadas 

realizadas pela universidade 
e da proximidade dos estu-
dos desenvolvidos pelas duas 
instituições. “As linhas de 
pesquisa do Pasteur são muito 
semelhantes às do ICB e os 

dois institutos já desenvolvem 
projetos colaborativos”. De 
acordo com a USP, os institu-
tos têm em comum pesquisas 
nas áreas de imunologia, bio-
logia celular, microbiologia e 
parasitologia.

A plataforma, financiada 
parcialmente pelo governo 
francês, conta com 1.700 m² de 
área total, onde irão funcionar 
os 17 laboratórios. Destes, qua-
tro são destinados a um nível 
maior de segurança, chamados 
“biossegurança nível 3”, em 
uma escala de um a quatro. As 
salas possuem 200 m² e cada 
uma é composta de três câma-
ras pressurizadas, garantindo 
o controle da pressão presente 
para evitar a contaminação do 
ambiente externo. O Instituto 
Pasteur possui 33 centros de 
pesquisa em 26 países. 

Apesar da euforia que a 
transformação digital 
pode inspirar, especia-

listas da área apontam que a 
mudança precisa ser cuidadosa 
e levar em conta três elementos 
associados: cultura, liderança e 
sociedade. 

Essa é uma avaliação feita 
por Peter Schein, executivo 
de estratégia em empresas do 
Vale do Silício. Ele explica ainda 
que essas preocupações (ou 
elementos, como ele chamou) 
são diferentes de acordo com os 
ambientes em que acontecem. 
Isto é, enquanto uma startup 
se preocupa em construir a 
cultura certa, as empresas de 
“meia-idade” estão em processo 
de integração de subculturas 
ocupacionais e sociais, e as 
mais antigas se concentram em 
como aplicar uma “cultura de 
inovação”.

A ideia de debater cultura 
num ambiente de transforma-
ção digital e inovação não deve 
estar baseada ou reduzida à 
proposta de fazer as coisas de 
forma diferente, como explica 
o diretor geral da People+S-
trategy, João Roncati. E muito 
menos circunscrita a compor-
tamentos. 

“Não estamos falando só de 
atitude, estamos falando de 
olhar novamente os processos 
de uma organização. A reor-
ganização e conexão entre 
competências e processos 
vitais. É necessário, para que 
as competências novas ou re-
forçadas possam funcionar da 
forma que você imagina, estar 
atendo aos processos que as 
regem ou influenciam. Não 
adianta mudar atitude, se os 
processos não permitem com 
que as coisas mudem de fato”, 
pontua.

Para o Roncati, o líder, o 
empreendedor ou mesmo o 
profi ssional e a empresa que 
está reavaliando sua carreira 
precisa estar comprometido 

Mudança precisa ser cuidadosa e levar em conta três elementos associados:

 cultura, liderança e sociedade. 

Mudança cultural em empresas 
requer revisão de processos

com seriedade e profundida-
de na mudança. Em geral a 
mudança requer esforços ex-
tras, seja qual for a motivação: 
como posicionamento frente 
à concorrência, se antecipar 
às tendências do mercado ou 
atender a novas exigências dos 
clientes.

Passa por essa avaliação o 
reconhecimento de talentos 
que podem contribuir para a 
cultura organizacional. Uma 
pesquisa da Deloitte em que 
foram ouvidos 2.042 executi-
vos, sendo 125 brasileiros (6% 
da amostra global), avaliou esse 
e outros fatores que defi nem as 
transformações digitais, uma 
das principais questões que 
interferem na mudança cultural 
recente das empresas. 

Entre os brasileiros ouvidos 
no estudo, 54% afi rmaram ter 
a difi culdade de atrair talentos 
com as competências neces-
sárias como principal desafi o 
para compor a força de trabalho 
em um mundo 4.0. Ao mesmo 
tempo, um dado já aponta 
um panorama positivo: 74% 
reconhecem quais são essas 
defi ciências.

Roncati destaca que a mu-
dança cultural é indissociável 
da estratégia organizacional. 
A cultura representa o jeito de 
ser, para uma estratégia, que 
representa o posicionamento 
no macroambiente. Assim, um 
jeito de ser desalinhado com 
o posicionamento seria, no 
mínimo, esquizofrênico”, na 
verdade um enorme incômodo 

para uma organização.
“Mudança cultural sempre 

ocorreu ao longo da história 
e ocorrerá. A questão é que 
estamos, ao que tudo indica, 
num período de mudanças 
profundas em várias perspec-
tivas do macroambiente. Os 
ciclos de mudança estão mais 
curtos, consequentemente, 
a pressão sobre as organiza-
ções vem sendo maior e mais 
frequente.  Encará-la é olhar 
para mudanças que estão ao 
nosso redor, na sociedade, 
nos nossos clientes e con-
correntes. Por isto, requer 
cuidado e profundidade”, 
finaliza.

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

A alta comissária das Na-
ções Unidas para os Direitos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
denunciou a fragilidade do 
estado de direito e a possível 
atuação de “esquadrões da 
morte” na Venezuela.

Bachelet, que fez uma visita 
à Venezuela entre os dias 19 
e 21 de junho, apresentou 
um relatório ao Conselho de 
Direitos Humanos de Gene-
bra, no qual relata a situação 
no país.

“As principais instituições e 
o Estado de direito na Vene-
zuela sofrem erosão”, alegou. 
“O exercício da liberdade de 
opinião, de expressão, de 
associação e de reunião, e o 
direito a participar na vida 
pública, comporta um risco de 
represálias e de repressão”, 
disse a chilena. O relatório de 
Bachelet menciona “ataques a 
opositores reais ou supostos 
e a defensores dos direitos 
humanos, que vão desde 

Bachelet entregou relatório sobre situação no 

país sul-americano. 

ONU denuncia ‘esquadrões 
da morte’ na Venezuela

EP
Aameaças e campanhas de difa-

mação à detenção arbitrária, 
tortura e maus-tratos, vio-
lência sexual, assassinatos e 
desaparecimentos forçados”.

Essa “força excessiva e 
letal”, de acordo com a ONU, 
“foi utilizada em várias ocasi-
ões contra os manifestantes”. 
O relatório indica que, no ano 
passado, 5.287 pessoas foram 
assassinadas em supostos 
casos de “resistência à auto-
ridade”, segundo o governo 
de Nicolás Maduro. Entre 1 
de janeiro e 19 de maio de 
2019 outras 1.569 pessoas 
foram assassinadas, no ba-
lanço de Caracas. A suspeita 
é que “esquadrões da morte” 
estejam forjando situações de 
resistência à autoridade para 
justificar a violência. 

As famílias de 20 homens 
disseram que homens das 
Forças de Ação Especial da 
Venezuela (FAES), vestidos 
de preto e mascarados, che-

garam em picapes sem placas. 
Segundo os relatos, os esqua-
drões da morte invadiram as 
casas, levaram pertences e 
agrediram mulheres e me-

ninas, às vezes arrancando 
suas roupas. “Eles separavam 
homens jovens de outros fa-
miliares antes de baleá-los”, 
apontou o relatório (ANSA).

A revolução 4.0 tem motivado empresas a buscarem movimentos de transformação cultural, a fi m 
de acompanhar as novas tecnologias e sua inserção, ou pelo menos sua capacidade competitiva, em 
diversos setores da economia mundial
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O mês de julho normalmente 
é época de férias escolares, e é 
muito comum viajar para apro-
veitar o tempo com as crianças. 
As viagens em família costumam 
ser divertidas e deixam muitas 
lembranças saudáveis da infân-
cia. Porém, para essas lembran-
ças não se transformarem em 
um pesadelo, alguns cuidados 
especiais devem ser tomados. 

Segundo a Dra. Patrícia Fil-
gueiras dos Reis, pediatra do 
Docway, esses cuidados devem 
começar com a escolha do des-
tino, que deve ser feita com 
antecedência e, se possível, com 
a participação dos pequenos. 
Quanto à saúde, a médica alerta 
sobre alguns cuidados. “É bom 
fazer uma consulta antes das 
viagens (1-2 meses), verificando 
inclusive as vacinas do cartão 
da criança e atualizando as que 
possam estar atrasadas, indican-
do-se aquelas que possam ser 
necessárias, de acordo com o 
destino escolhido para a viagem”, 
comenta. 

Outra medida recomendada é 
um “kit de medicamentos para 
viagem” com antitérmico, an-
tialérgico, antiemético, repelen-
te, protetor solar, antissépticos 
tópicos e curativos adesivados. 

Viajando com crianças
Se a criança portar algum proble-
ma de saúde, assegurar que seu 
tratamento completo também 
embarcará na sua bagagem. 
“Dependendo da gravidade do 
problema, também é recomendá-
vel levar um relatório do médico 
que a acompanha para orientação 
a outro serviço médico, caso ela 
venha necessitar – as receitas 
das medicações em uso também 
devem ser portadas”, explica.

A especialista lembra ainda do 
uso do protetor solar, que deve 
ser reaplicado a cada 2 horas nas 
crianças. A escolha do melhor 
protetor solar deve ser feita de 
acordo com o tipo de pele de cada 
um e com a idade. E se a viagem 
for para áreas com mosquitos, 
não esquecer o repelente, já 
que muitas vezes a criança pode 
ser alérgica a picada o que pode 
acabar estragando o passeio. “Se 
a viagem for de carro ou ônibus, 
é bom fazer algumas paradas, 
para que elas possam descan-
sar e fazer suas necessidades 
fisiológicas. Nestes momentos, 
ofereça líquidos e alimentos 
leves. Providenciar algumas 
atividades de ‘passa tempo’ para 
os momentos de espera ajudam a 
ter uma viagem mais tranquila”, 
detalha Patrícia. 
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TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

INICÍO A COLUNA comentando o fracasso do pro-
grama “O Aprendiz” apresentado por Roberto Justus na 
Band. Anunciado pelo próprio apresentador que seria ‘o me-
lhor’ de toda história. Mas, não foi bem isso que aconteceu.

A TEMPORADA, que foi ao ar durante três meses, 
derrapou e não empolgou o público. O reality, que chegou ao 
fi m na última segunda-feira, teve uma grande lista de defeitos 
e poucos acertos que nem a produção conseguiu corrigir.

O IMPACTO foi muito signifi cante na audiência. Até porque 
os equívocos eram tantos que foi necessário fazer um pente fi no 
durante a duração do reality. Entretanto a direção da Band ainda 
não se posicionou e provavelmente não haverá outra temporada.

PREVISTO para ser concluído daqui a dois anos e 
meio no fi nal de 2021,o projeto “Uma Só Globo” está ti-
rando o sono de muita gente. Os profi ssionais da emis-
sora vivem um momento de tensão extremas e medo.

É QUE ESSAS transformações  profundas podem gerar 
uma grande onda de demissão em massa o que já vem aconte-
cendo gradativamente. O projeto vai fundir a TV Globo com a 
Globosat,criando uma gigante que vai faturar 15 bilhões por ano.

COM UMA experiência de quase morto, o apresentador 
João Kleber da Rede TV recebeu uma série de recomendações 
do seu cardiologista para evitar uma reicidência no seu quadro 
clínico, reduzindo inclusive sua carga de trabalho na Rede TV.

JOÃO KLEBER precisou passar por uma cirurgia 
do coração e quase morreu. Sem fi lhos e solteiro aos 63 
anos, ele afi rma que jogou fora 30 anos de sua vida para 
se dedicar única e exclusivamente aos seus programas.

SÍLVIO SANTOS deu o ultimato e avisou que vai tirar do ar o 
“Fofocalizando”. O dono do SBT não está satisfeito com a audiência 
do programa. Para os executivos da emissora esse comunicado foi 
feito num momento de nervoso e acham que ele deve voltar atrás.

FEITO EM TOTAL sigilo o casamento de Rebe-
ca Abravanel e Alexandre Pato. Reservado apenas para 
30 convidados e planejado em menos de duas sema-
nas. Os detalhes foram divulgados pela esposa do pastor 
que celebrou a união da fi lha número 5 de Sílvio Santos.

 
FRASE FINAL: Nada como um dia após o outro.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 08 de Julho de 2019. 
Dia de Nossa Senhora das Graças, Santa Priscila, Santo Eugênio, São Adriano III, 
São Gregório Grassi, e Dia do Anjo Haamiah, cuja virtude é a verdade. Dia do 

Padeiro, Dia do Panifi cador e Dia da Ciência. 
Hoje aniversaria o cantor Moraes Moreira nascido em 1947, a atriz Anjelica Huston 
que faz 68 anos, a atriz Françoise Forton que completa 64 anos, o ator Kevin 
Bacon que chega aos 61  anos e a modelo Daniella Sarahyba que nasceu em 1984. 

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau quase sempre dá um caráter sagrado 
a cada uma de suas ações, inclusive as mais corriqueiras. É um defensor 
das liberdades individuais e frequentemente aceita com naturalidade 
aquilo que poderia espantar a média das pessoas. Pouco convencional nos 
relacionamentos, sente-se atraído por pessoas diferentes que se destaquem 
por sua originalidade. Tem tendência a trabalhar duro e assumir grandes 
responsabilidades. Porém precisa aprender a delegar tarefas de forma justa. 
A sua grande necessidade de se sentir seguro o leva a fazer investimentos de 
longo prazo.

Magia dos sonhos
CABEÇA – Ver uma cabeça decepada: solucionará grave 
problema. Quem sonha que está cortando a cabeça de alguém 
está superando grandes difi culdades. Ver a cabeça de um 
animal cortada: prosperidade. Em geral, é sinal de libertação, 
independência. Números de sorte:  06, 10, 15, 16, 20 e 34.

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

Esta segunda é o sétimo dia da lunação. Há um bom aspecto entre o Sol e a Lua que transita em Libra Desde às 
03h08 desta manhã e cria uma grande harmonia dando integração e boa disposição para a realização dos afazeres 
em geral. Haverá cooperação entre nossa vontade e os objetivos de vida; sendo assim as coisas vão parecer irem 
para seus devidos lugares e tudo entrará nos seus eixos, dando uma sensação muito positiva ao sábado. Porém não 
daremos atenção às coisas que não nos interessam. Aumenta a falta de receptividade aos problemas e difi culdades 
dos outros e só teremos olhos para aquilo que nos seduza e nos atraia durante este fi nal de semana.
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O dia começa com bom pique 
embalado pela entrada da Lua em 
seu signo oposto Libra. Tenha cui-
dado apenas para a possibilidade 
de estar impaciente e criar atritos 
desnecessários. Faça uma revisão de 
seus interesses antes de ir adiante 
com um plano que tenha em mente. 
78/778 – Verde.

Promova encontros no relaciona-
mento amoroso, já que o dia é ótimo 
para amar, fazer viagens e divertir-se 
junto de pessoas queridas. O senso 
poético e a atração pelas diferentes 
formas de arte levam ao prazer e à 
alegria. Tenha cuidado com extrava-
gâncias que podem abalar a saúde. 
19/419 – Azul.

Ainda podem surgir confl itos passa-
geiros que abalam a saúde e tiram 
a boa disposição para as relações. 
Cuidado com a desconfi ança exa-
gerada quando a gente acha que 
tudo que acontece é voltado contra 
nossos desejos. O convívio íntimo 
deve melhorar ainda mais se estiver 
apaixonado. 83/783 – Amarelo.

Será bom se pôr em movimento e 
namorar. Terá soluções dos pro-
blemas que enfrentou há pouco 
tempo quando o Sol for para a casa 
do dinheiro, a casa dois. A fi rmeza 
no modo de agir é necessária, mas 
o sentimento de posse deve ser 
controlado. 02/102 – Cinza.

Muito estímulo mental com uma 
manhã cheia de energia. O Sol em seu 
signo na semana que vem favorece 
as viagens e mudanças preparadas. 
Aumentam o gosto pela música, 
o senso poético e a atração pelas 
diferentes formas de arte. Faça reno-
vação somente depois do aniversário. 
21/421 – Vermelho.

Sol e a Lua que cria uma grande 
harmonia dando integração e boa 
disposição. Com o Sol indo para seu 
signo daqui uns dias poderá fugir 
de situações que o importunam. 
Prepare-se para aumentar suas 
chances de lucros em negócios 
que estejam sendo preparados para 
breve. 34/534 – Cinza. 

Haverá cooperação entre nossa 
vontade e os objetivos de vida; sendo 
assim as coisas vão parecer irem 
para seus devidos lugares O dia pode 
trazer doenças e aborrecimentos 
familiares ou profissionais. Logo 
viverá situação nova e muito positiva 
no trabalho. 20/420 – Cores escuras.

Haverá cooperação entre nossa 
vontade e os objetivos de vida; sendo 
assim as coisas vão parecer irem 
para seus devidos lugares. Tenha 
cuidado apenas para a possibilidade 
de estar impaciente e livre-se do que 
não serve mais. Seja fi rme, mas não 
vá contra situação que não poderá 
modifi car. 74/474 – Azul.

Atitude egoísta gera rompimento e 
afasta as pessoas de seu convívio. 
Não se mostre tão desconfi ado de 
atitudes que alguém tome com 
respeito aquilo que não a afeta. Mas 
também não pense demais para não 
perder uma boa chance de ser feliz. 
83/583 – Verde.

Momentos decisivos serão vividos 
na intimidade nesta metade do mês 
de julho. É tempo de desenvolver 
ainda mais suas habilidades para o 
trabalho que pretende realizar em 
breve. A noite será muito sociável e 
agradável com a atenção voltada para 
o que lhe interessa. 82/482 – Cinza.

Nesta semana estará mais expansivo 
e independente podendo fazer mu-
danças que irão trazer uma posição 
mais estável. Atitudes impensadas 
criam crises amorosas e familiares, 
pense antes de agir. Aumenta a falta 
de receptividade aos problemas e 
difi culdades durante este fi nal de 
semana. 29/329 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o amor entre os dois 
Pegue um pequeno pedaço de papel e escreva nele o 
nome da pessoa que quer. Agora pegue uma maçã e faça 
um furo na fruta. Coloque o papel ali dentro e feche o 
furo da maçã com uma mistura de açúcar e mel. Pegue a 
maçã e leve até a um jardim. Lá você deve virar de costas 
e jogar a maçã no jardim, jogar por cima de sua cabeça, 
siga em frente e não olhe para trás (para ver aonde a 
maçã caiu), não olhe. Dica: Escolha um local onde você 
não precise passar sempre pois você deverá não passar 
neste jardim durante 7 dias seguidos.

Há um bom aspecto entre o Sol e a 
Lua que cria uma grande harmonia 
dando integração e boa disposição; 
sendo assim as coisas vão parecer 
irem para seus devidos lugares e 
tudo entrará nos seus eixos. Precisa 
manter bom relacionamento com 
pais e fi lhos. 34/334 – Branco. 

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

Rejuvenescimento. Reviva e Regenere o seu corpo. Reserve um 
tempo para acalmar seu corpo, coração, mente e alma. É muito mais 
fácil quando você está em um estado de equilíbrio e harmonia. Tire 
algum tempo para relaxar, fi car em silêncio e desfrutar de sua soli-
dão, entregando-se aos cuidados pessoais muito necessários. Traga 
o equilíbrio e a harmonia para dentro de você primeiro, e depois 
reserve um tempo para trazer o equilíbrio e a harmonia para as situ-
ações em sua vida. Pensamento para hoje: Peça aos seus anjos para 
curar, purifi car e regenerar seu corpo, mente e alma, trazendo-os ao 
equilíbrio e à harmonia novamente. 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

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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REFERENCIA
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PAROBA

SE
POTRANCAD

IRLINHAÇA

POISCIMÃ
PAPAGAIO

O parceiro
da porta-
bandeira

"Estoy
(?)", su-
cesso de
Shakira

(?) nobre,
grupo

químico
do hélio

Vitamina 
anties-

corbútica

Navio das
antigas

armadas

Inexpe-
rientes
(fem.)

Dar
existência

Cachorro,
em inglês 

A região
de traba-

lho do
boia-fria

Chá de
(?): é efi-
caz contra

a gripe

Estado
natal de

João
Gilberto

O número
inferior da
potência
(Mat.)

Aranha
que não

tece
(bras.)

Égua com
menos de
dois anos

Sandra de
(?),

cantora
brasileira

Semente
que é

fonte de
ômega 3

Material
que atrai
o ferro

Esboço de texto feito pelo
candidato, na prova de

português do Enem
O estado do moribundo

Sentido que distingue
calor, frio, pressão,

contato e dor

(?) é: expressão de
concordância

Ave semelhante ao
Zé Carioca (HQ)

Parte do
pandeiro
Viagem,

em inglês

Informa-
ção sobre
a idonei-
dade de

uma
pessoa
(bras.)

501, em
romanos
Único;

singular

Monte (?), 
ponto mais
setentrio-

nal do
Brasil, em
Roraima

Maior
(síncope)

Discurso
elogioso

(fig.)
Conserto

Figurantes
(TV)

"(?) Malibu", série da
TV que foi sucesso

nos anos
1990

Filme dirigido por
René Sampaio com
base em sucesso do

Legião Urbana

Direção

Bota-(?):
festa de

despedida

3/dog. 4/trip. 6/leigas. 7/caburaí. 17/rascunho da redação.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEGUNDA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2019

BENEFÍCIO PARA O ESTAGIÁRIO
Empresa pode pagar ajuda de custo na folha de estagiário, inclusive 
o plano de saúde? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA 2ª FASE DE IMPLANTAÇÃO DA DCTFWEB A EMPRESA FOI 
TRANSFERIDA PARA 3ª ETAPA, MESMO ASSIM DEVE ENTREGAR 
A REINF SEM MOVIMENTO?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que se para fins de 
DCTFWeb esta empresa passou a ser 3º grupo, a EFD-Reinf sem 
movimento além de enviada em janeiro de 2019, se assim perma-
necer, deverá ser enviada apenas quando inicia a sua obrigação de 
DCTFWeb, ou seja, outubro de 2019.

CARÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
Quando o funcionário sai em licença saúde por 30 dias, mas não 
cumpriu o período de carência de contribuição do INSS (12 meses), 
a empresa deve pagar os 15 dias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER BENEFÍCIO NA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa pode pagar na folha de pagamento a cesta básica e auxílio 
alimentação, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÕES SOBRE COOPERATIVAS
Como informar na DCTFWeb, os 15% de contribuição sobre cooperativas 
de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSA DE ANOTAÇÃO NO PONTO
Em quais situações o trabalhador pode ser dispensado da anotação 
diária no ponto, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Em vez de simplesmente conhecer monumentos clássicos 
do centro velho da cidade, como Catedral Metropolitana e 
Teatro Municipal, o tour traz a perspectiva geológica dos 

prédios ao observar as pedras que os formam.
“O roteiro se inicia no Pátio do Colégio e discutiremos a im-

portância da geologia para a escolha do assentamento urbano 
inicial da cidade. Visitaremos vários edifícios, tais como Solar 
da Marquesa, Edifício Martinelli, Mosteiro São Bento, Ladeira 
da Memória, Teatro Municipal, Prefeitura, Igreja São Francisco 
e Catedral”, explica Eliane del Lama, organizadora do projeto.

O tour é oferecido como oportunidade de conhecer como as 
geociências estão presentes na rotina da cidade. É gratuito e basta 
se inscrever no link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
SfwfsZ4rAYEr3Mw6lwL7p-KbVO3bGxSiJHagZ6D1tNjxN8AAA/
viewform). A concentração dos participantes ocorre na frente 
do Pátio do Colégio, próximo à estação da Sé, às 10h.

O grupo GeoHereditas é responsável pela organização. Eles têm 
como objetivo promover práticas em geoconservação em diversas 
regiões do Brasil. “A prática do geoturismo urbano, neste caso 
baseado na caracterização geológica dos monumentos pétreos, 
colabora na disseminação e divulgação dos conceitos geocientífi -
cos, e constitui recursos de ensino para todos os níveis e idades”, 
fi naliza Eliane (Yasmin Oliveira/Jornal da USP). 

Roteiro turístico e a geologia 
do centro histórico

No próximo dia 13, sábado, um grupo do Instituto de Geociências da USP organiza um roteiro turístico 
diferenciado: conhecer as pedras que construíram a cidade

Pátio do Colégio é o ponto de encontro do Geotour urbano.

Pa
ul

o 
Pi

nt
o/

Fo
to

s 
pú

bl
ic

as



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial

O Tratado de Versalhes foi assinado 
no dia 28 de junho de 1919, em 
Paris, na França – há exatos 100 
anos, portanto -, celebrando um 
acordo de paz entre os países 
envolvidos na Primeira Guerra 
Mundial

Claudia Costa/Jornal da USP

Ele entrou em vigor em 10 de janeiro de 1920, colocan-
do um ponto fi nal nas hostilidades iniciadas em 1914 
entre as potências europeias, suas colônias e aliados ao 

redor do mundo. O tratado devolveu a paz ao continente e 
determinou que a Alemanha arcasse com todos os prejuízos 
causados pela guerra, principalmente as perdas fi nanceiras.

Os alemães o chamaram de “Ditado de Versalhes”, já que não 
houve nenhuma possibilidade de o país negociar as condições 
para a paz defi nitiva, gerando um sentimento de derrota e de 
humilhação em toda a população alemã, além de intensa crise 

econômica e social. Apenas em outubro de 2010 a Alemanha 
quitou a dívida imposta pelo Tratado de Versalhes.

Segundo o professor Everaldo de Oliveira Andrade, 
do Departamento de História da FFLCH/USP, o tratado 
foi assinado em uma situação peculiar, na derrota dos 
grandes impérios do centro – Austro-Húngaro, Alemão 
e Otomano. “Na verdade, o Tratado de Versalhes é parte 
de um conjunto de tratados. É o mais conhecido, mas 
houve outros tratados com outros países derrotados que 
impuseram uma série de difi culdades para que esses paí-
ses se recuperassem rapidamente dos efeitos da Primeira 
Guerra Mundial”, afi rma.

Para o professor, essa demora em entrar em vigor, somente 
seis meses depois da sua assinatura, deve-se ao período 

Tratado de 
Versalhes 
marcou 
'nova 
fase do 
capitalismo'

Rol de entrada do Palácio de Versalhes à época da assinatura do tratado.

Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

revolucionário que a Alemanha vivia. “A Revolução de 1919, 
pouco lembrada, é fruto direto da guerra. Foi um período de 
grande instabilidade, em que foram proclamados os sovietes 
na Alemanha, e também da morte de Rosa Luxemburgo e 
Karl Liebknecht, líderes revolucionários assassinados pelas 
forças da extrema direita”, relata.

Além disso, diz Andrade, há uma série de divergências entre 
os próprios vencedores. “Há uma insistência da França de que 
o tratado impusesse pesadas perdas e reparações de guerra à 
Alemanha, em uma tentativa de atrasar o seu desenvolvimento 
econômico, que já era bem superior nesse período em relação 
à própria França e a outros países europeus”, informa. 

Segundo ele, a França, mais do que resolver a questão 
da guerra e conseguir a paz, buscava o revanchismo, utili-
zando o tratado como uma forma de impor, a longo prazo, 
uma derrota mais profunda ao desenvolvimento e a uma 
futura hegemonia econômica da Alemanha na Europa. Para 
o professor, “nenhum tratado de paz do vencedor contra o 
derrotado é justo, porque não existe guerra justa de fato”. 

Em sua opinião, o Tratado de Versalhes não é um tratado 
de paz, e sim uma expressão de uma nova fase do capita-

lismo. “Uma fase de guerra 
e revoluções, em que há um 
acirramento das disputas 
pelo mercado mundial. In-
glaterra e França buscavam 
aniquilar seu rival econô-
mico, que era a Alemanha”, 
explica, acrescentando que 
o tratado representa uma 
fase de ruptura com uma 
situação anterior, em que o 
capitalismo ainda não havia 
se consolidado. “Uma fase de 
confl itos cada vez maiores, 
que vão desembocar na 
Segunda Guerra Mundial, 
e depois em outras tensões 
permanentes no mundo na 
história contemporânea”.

Segundo Andrade, não foi 
o tratado que levou à depres-

são econômica. “Já existia uma situação de crise econômica 
que gerou a própria guerra. São tensões que não se resolvem 
na Primeira Guerra e vão se refl etir no futuro”, afi rma. “Mas 
é uma crise do capitalismo, uma crise profunda que se revela 
na depressão econômica e na ascensão da União Soviética, 
em uma revolução que ocorre no meio da Primeira Guerra 
Mundial, em fevereiro de 1917, na Rússia, que destrói não só 
o império russo mas a própria república, quando é proclama-
do o socialismo e depois a União Soviética”, diz, informando 
ainda que essa crise tem um novo round em 1929, com a 
quebra da Bolsa de Valores de Nova York. 

O Tratado de Versalhes, sob os auspícios do presidente 
norte-americano Woodrow Wilson, do primeiro-ministro 
britânico David Lloyd George e do primeiro-ministro francês 
Georges Clemenceau, instituiu a Liga das Nações, órgão in-

ternacional que atuaria como regulador da situação política 
do mundo, a fi m de evitar futuras guerras. Apesar de ser 
um dos principais negociadores do tratado, o Congresso 
dos Estados Unidos não ratifi cou o documento nem aderiu 
à Liga das Nações, fi rmando um acordo bilateral com os 
alemães pelo Tratado de Berlim, de 1921. 

A Liga fracassou porque não dispunha de um poder execu-
tivo forte, e sua dissolução ofi cial ocorreu em abril de 1946. 
Sua sucessora, a ONU, já havia iniciado suas atividades em 
outubro de 1945. “A Liga das Nações foi construída sobre 
a base de uma situação muito instável. Apesar de França, 
Inglaterra e Estados Unidos vencerem a guerra, a Alemanha 
não foi ocupada militarmente, seu exército não foi derrota-
do, gerando uma situação irresolvida”, comenta Andrade.

“Não havia uma base política nem um acordo com as grandes 
potências, o que acabou ocorrendo com a fundação da ONU, 
que teve a participação da União Soviética.” Como lembra o 
professor, a Liga das Nações não envolvia a União Soviética. 
“Pelo contrário, houve uma união entre países vencedores e 
vencidos para esmagar o Estado soviético que estava nascendo”.

O professor ainda conta que a União Soviética, após a 
Revolução de 1917, passou por uma guerra civil, de 1918 
a 1922, e a Liga das Nações não tinha autoridade política 
e moral para impedir essa ação. Ele também fala sobre o 
papel dos Estados Unidos: “Embora o presidente Wilson 
defendesse uma série de pontos importantes, ele foi der-
rotado internamente por uma política isolacionista dos 
Estados Unidos nesse período, fragilizando a possibilidade 
de a Liga das Nações ter um resultado positivo”.

“Essa experiência tem um refl exo evidente na história das 
relações internacionais, porque mostrou que um tratado 
humilhante – contra a Alemanha, depois contra o Império 
Austro-Húngaro e contra o próprio Império Otomano – não 
favorecia a reorganização do Estado e acabava gerando uma 
instabilidade política maior.” Segundo o professor, de alguma 
maneira, o tratado acabou colaborando para uma década 
de 20 ainda instável. “Os efeitos do Tratado de Versalhes 
na crise de 1929 foram mais profundos à medida em que 
se colocavam obstáculos quase intransponíveis para que a 
Alemanha pudesse se recuperar plenamente da derrota e do 
caos econômico provocado pela Primeira Guerra Mundial.”

No dia 28 de junho de 1919, Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes.

Wikimedia Commons

Manifestação na Alemanha contra o Tratado de Versalhes,
chamado pelos alemães de “Ditado de Versalhes”.
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