
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta-feira,
26 de julho de 2019

Ano XVII – Nº 3.917

“A maioria das 
pessoas não sabe 
ou não quer saber 
a verdade, porque 
há ilusões que não 
queremos deixar 
ir”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da Psicanálise
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A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) 
reduziu pela metade 

sua previsão de crescimento 
do PIB para este ano. No 
Informe Conjuntural relativo 
ao segundo trimestre do ano, 
divulgado ontem (25), os 
economistas da CNI sugerem 
que, “em um cenário sem 
mudanças mais substantivas 
na política econômica”, a 
economia brasileira crescerá 
0,9%. Em abril, considerando 
os principais indicadores do 
primeiro trimestre, a CNI pre-
via que a atividade econômica 
aumentaria 2% em 2019. 

A entidade também revisou 
para baixo sua estimativa 

CNI reduziu pela metade 
sua previsão de crescimento 
da economia brasileira

de crescimento da atividade 
industrial. Ao invés do 1,1% 
previsto no primeiro trimestre, 
a situação constatada no segun-
do trimestre sugere que o PIB 
industrial não deve se expan-
dir além de 0,4%. A indústria 
reduziu de 2,2% para 1,5% a 
previsão de crescimento do 
consumo das famílias e de 4,9% 
para 2,1% a estimativa para a 
expansão do investimento.

Em função do que classifi ca 
como “o marasmo que dominou a 
economia” ao longo do primeiro 
semestre, a confederação esti-
ma que a taxa de desemprego 
continuará elevada, atingindo 
a 12,1% da força de trabalho. A 
taxa de desemprego recuou de 

12,5% da força de trabalho para 
12,3%, na passagem de abril para 
maio. A entidade considera que a 
lentidão com que o mercado de 
trabalho vem reagindo à crise é 
um “refl exo do baixo dinamismo 
da economia brasileira”. 

O crescimento do rendimen-
to médio real e da massa salarial 
real desacelerou nos primeiros 
cinco meses do ano, na compa-
ração com igual período do ano 
passado. A CNI defende que os 
poderes Executivo e Legislati-
vo prossigam tocando a agenda 
de reformas, que a entidade 
considera fundamentais para 
permitir o crescimento a longo 
prazo. No entanto, a adoção de 
medidas para reativar a deman-

A lentidão com que o mercado de trabalho vem reagindo à crise é um

“refl exo do baixo dinamismo da economia brasileira”.

da a curto prazo não devem ser 
deixadas de lado.

Na avaliação da CNI, o saque 
de até R$ 500 por conta, a 
partir de setembro, pode im-

pulsionar o consumo, mas não 
prescinde de ações estruturais 
que favoreçam a retomada do 
crescimento sustentado, tais 
como a conclusão da aprovação 

da reforma da Previdência, a 
reforma tributária, os avan-
ços nas privatizações e o 
aperfeiçoamento dos marcos 
regulatórios (ABr).

Em 13 anos, o uso abusivo de 
bebida alcoólica aumentou no 
país, chegando a atingir 17,9% 
da população adulta. De acor-
do com dados do Ministério 
da Saúde, no ano passado, o 
percentual era 14,7% maior 
do que o registrado em 2006 
(15,6%). O maior crescimento 
se deu entre as mulheres. O 
percentual (11%), porém, 
continua sendo mais baixo do 
que o dos homens (26%). No 
início da análise, os percen-
tuais eram de 7,7% e 24,8%, 
respectivamente.

Há preponderância entre ho-
mens de 25 a 34 anos (34,2%) 
e mulheres de 18 a 24 anos 
(18%). Já entre mulheres 
com mais de 65 anos, o per-
centual é de somente 2%, o 
que representa 5,2% a menos 

O maior crescimento foi observado entre mulheres.

Bolsonaro: investir em 
edução vai além de 
oferecer verba

O presidente Jair Bolsonaro 
participou ontem (25) da en-
trega de medalhas da Olimpía-
da Internacional de Matemática 
Sem Fronteiras 2019, no Colé-
gio Militar da Polícia Militar V, 
em Manaus, e destacou que o 
investimento em educação vai 
além de disponibilizar mais 
recursos para a área. “Investir 
na educação é dar meios para 
que o professor possa exercer 
sua autoridade em sala de aula. 
E, dessa forma, poder fazer 
com que os alunos realmente 
aprendam”, afi rmou.

Bolsonaro defendeu o desen-
volvimento econômico aliado à 
preservação ambiental da Ama-
zônia para alavancar a economia 
brasileira. “Ao casar o desen-
volvimento com a preservação 
ambiental, nós seremos a alma 
econômica do Brasil. Aqui tem 
tudo para alavancar o Brasil ao 
local de destaque que ele tem e 
merece. Temos biodiversidade, 
riquezas minerais, água potável, 
grandes espaços vazios, áreas 
turísticas inimagináveis, temos 
tudo para alavancar a nossa 
economia, partindo aqui da 
região amazônica”.

Ainda em Manaus, Bolsona-
ro participou da reunião do 
Conselho de Administração da 
Suframa. Na pauta de discus-
sões, 88 projetos industriais, 
sendo 26 de implantação e 62 
de ampliação, atualização ou 
diversifi cação (ABr).

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, disse 
que um acordo com os cami-
nhoneiros deve ser fechado na 
próxima semana. A proposta 
envolve a realização de “acordos 
coletivos” entre a categoria e 
transportadoras e embarcado-
res para resolver o ajuste no piso 
mínimo de frete de transporte 
rodoviário de cargas .

Segundo a categoria, a reso-
lução da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
só trazia a previsão do custo 
mínimo para o frete, deixando 
de fora a remuneração do cami-
nhoneiro autônomo pela carga 
transportada. As reuniões da 
próxima semana estão marca-
das para ocorrer de segunda 
(5) a quarta-feira (7). A ideia 
é fazer uma espécie de acordo 
coletivo entre os segmentos.

“Os embarcadores toparam, 
os transportadores toparam e 
os autônomos também”, disse o 
ministro. “A vantagem é que o 
acordo gera o consenso e a partir 
daí se estabelece um patamar de 
valor que efetivamente vai ser 
praticado, o que não aconteceu 
até agora com a história da tabe-
la de frete. Se gerava um valor 
que não era efetivamente pago”.

Os caminhoneiros demons-
traram confi ança no fechamen-
to de um acordo que contemple 
os interesses de cada segmen-
to. Segundo o presidente da  
Fetrabens, Norival de Almeida, 

Ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas.

Sem dinheiro, CNPq 
suspende seleção
de bolsistas

O Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tecnoló-
gico (CNPq) suspendeu, até o dia 
30 de setembro, a segunda fase 
de um processo de seleção de 
bolsistas no Brasil e no exterior, 
por falta de recursos. A retomada 
do fi nanciamento de projetos 
depende, agora, da liberação de 
um crédito suplementar. 

Chamada pública criou opor-
tunidades para que propostas de 
doutorado e pós-doutorado  fos-
sem fi nanciadas. O valor global é 
estimado em R$ 60 milhões, mas 
a liberação do dinheiro depende 
de disponibilidade orçamentária 
e fi nanceira do conselho.

A primeira fase da chamada 
pública foi cumprida e a pre-
visão é que as bolsas sejam 
concedidas até agosto. Para 
essa fase, foram liberados
R$ 51 milhões. Para a segunda 
fase, que foi suspensa, as bolsas 
começariam a ser pagas entre 
setembro deste ano e fevereiro 
de 2020. De acordo com a pre-
visão global do edital, restam 
R$ 9 milhões a serem liberados.

“O processo foi suspenso no 
aguardo de uma recomposição 
orçamentária, tendo em vista 
que o orçamento aprovado para 
2019 tem um défi cit de cerca de 
R$ 300 milhões na rubrica de 
bolsas. Se houver um crédito su-
plementar destinado ao CNPq, 
as bolsas poderão ser concedi-
das, no limite dos recursos que 
forem destinados”, destacou, 
em nota, o CNPq (ABr).

José Paulo Lacerda/CNI/ABr
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O embaixador da Itália em 
Brasília, Antonio Bernardini, 
afirmou ontem (25), que o 
Brasil representa para seu país 
um “fenômeno único no cenário 
internacional”. A declaração foi 
dada durante a 13ª Conferência 
de Embaixadores e Embaixa-
doras, evento bienal realizado 
em Roma pelo Ministério das 
Relações Exteriores da Itália. 
Bernardini também destacou o 
papel das empresas italianas no 
Brasil e as ligações que unem 
os dois países.

“Para a Itália, o Brasil repre-
senta um fenômeno único no 
cenário internacional. Somos 
o maior investidor estrangeiro 
no país, as empresas italianas 
são protagonistas em muitos 
setores da atividade produtiva 
no Brasil. Na energia elétrica, 
temos a Enel; nas telecomu-

nicações, a TIM; no setor au-
tomotivo, a Fiat; em pneus, a 
Pirelli; no aço, a Techint. São 
muitas as empresas italianas 
enraizadas no país e que fazem 
da Itália uma líder econômica 
importantíssima na América 
Latina”, declarou o diplomata.

Bernardini ainda lembrou que 
1% da população da Itália vive 
no Brasil e que o país tem cerca 
de 30 milhões de descenden-
tes de italianos. “Em um país 
que tem essa grande presença 
italiana, todas as informações 
provenientes do nosso país são 
sempre recebidas com muita 
atenção. Essa iniciativa da Ansa 
de difundir notícias em portu-
guês é uma vantagem enorme 
e assegura uma capacidade 
de recepção da informação da 
Itália particularmente elevada”, 
acrescentou (ANSA).

Antonio Bernardini na conferência de embaixadores em Roma.

Facebook multado 
em US$ 5 bilhões

O Facebook terá que pagar 
uma multa de US$ 5 bilhões para 
resolver um caso judicial nos Es-
tados Unidos envolvendo dados 
privados dos usuários da rede. 
O governo norte-americano in-
vestiga as práticas de proteção 
de dados do Facebook e exigiu 
uma reestruturação na política 
de privacidade.

A rede social de Mark Zucker-
berg aceitou um acordo com a 
Comissão Federal de Comércio 
dos EUA para pôr fi m às acusa-
ções de que não protegeu ade-
quadamente a privacidade dos 
usuários. Trata-se da maior multa 
já aplicada na história. Segundo 
as investigações, o Facebook 
violou a privacidade de ao menos 
87 milhões de usuários (ANSA).

ANSA

Após 16 anos de suspensão, 
o governo dos Estados Unidos 
(EUA) anunciou ontem (25) 
que retomará a execução de 
condenados à pena de morte 
por tribunais federais. Cinco 
presos devem ser executados 
a partir de dezembro. No ano 
passado, ocorreram 25 execu-
ções. Mas todas foram levadas a 
cabo por autoridades estaduais. 
A última execução pelo governo 
federal ocorreu em 2003. 

De acordo com o procurador-
-geral do país, William Barr, a 
retomada das execuções visa 
‘fazer justiça às vítimas dos 
crimes mais horríveis’. “O De-
partamento de Justiça respalda 
o Estado de direito e devemos 
às vítimas e às suas famílias le-
var adiante a sentença imposta 
pelo nosso sistema de justiça”. 
O procurador transmitiu sua 

decisão ao FBI e pediu ao di-
retor interino, Hugh Hurwitz, 
que programe as execuções de 
cinco presos que foram conde-
nadas à morte por assassinato, 
por crimes de tortura e estupro 
contra crianças e idosos.

O Supremo Tribunal resti-
tuiu a pena de morte em 1976 
e isso permitiu aos Estados 
mais conservadores do sul dos 
EUA, como Alabama e Missis-
sipi, implementar esta pena. 
Atualmente, há 61 pessoas no 
corredor da morte a nível fede-
ral. Entre os condenados estão 
o autor do atentado à Maratona 
de Boston em 2013, Dzhokhar 
Tsarnaev, e o atirador de Char-
leston, Dylann Roof, que matou 
nove pessoas no ataque à Igreja 
Metodista Episcopal Africana 
Emanuel, em junho de 2015 
(Deutsche Welle).

Atualmente, há 61 pessoas no corredor da morte a nível federal.

Pixabay/Reprodução

R$ 3 bilhões à Petrobras
A força-tarefa da Operação Lava 

Jato devolveu, ontem (25), R$ 424 
milhões à Petrobras. O valor é re-
ferente ao pagamento de parcelas 
dos acordos de leniência realizados 
com empresas investigadas e que 
confessaram participação nos 
desvios ocorridos na estatal. A 
Petrobras já recebeu R$ 3 bilhões 
recuperados por meio da atuação 
do órgão em acordos de delação 
premiada, leniência e renúncias 
voluntárias de recursos desviados 
por investigados na operação.

Uso abusivo de bebida alcoólica 
cresceu 14,7% no país

bebidas, como doença hepática 
alcoólica. A vulnerabilidade 
dos homens está relacionada 
à embriaguez. Eles morrem 
aproximadamente nove vezes 
mais do que as mulheres por 
causas ligadas exclusivamente 
ao álcool.

Em coletiva, o secretário de 
Vigilância em Saúde, Wander-
son Oliveira, afi rmou que “a 
melhor estratégia” do poder 
público é orientar a população 
por meio de campanhas que 
evidenciem os malefícios das 
bebidas alcoólicas. Atualmen-
te, o governo federal oferece 
atendimento a pessoas que 
sofrem de dependência do 
álcool. O atendimento é dispo-
nibilizado gratuitamente, nas 
unidades do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS).

do que em homens da mesma 
idade (7,2%). Na perspectiva 
da OMS, não há volume de ál-
cool que possa ser classifi cado 
como “seguro”, uma vez que 
a substância é tóxica para o 

organismo humano.
O Ministério da Saúde cal-

cula que 1,45% do total de 
óbitos registrados entre 2000 
e 2017 pode ser “totalmente 
atribuído” à ingestão abusiva de 

EUA retomarão pena de 
morte em presídios federais

Para a Itália, ‘Brasil é 
fenômeno único’

Acordo com caminhoneiros 
‘fechado’ semana que vem

os caminhoneiros autônomos 
esperam resolver alguns pon-
tos da tabela de piso mínimo 
e chegar também a um ponto 
de equilíbrio entre o que é 
pleiteado e o que embarcado-
res e transportadores estão 
dispostos a negociar. O vice-
-presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), 
Flávio Benatti, também disse 
estar otimista com a possibili-
dade de um acordo (ABr).
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News@TI
Usiminas é destaque em prêmio de inovação
@O diretor corporativo de Gestão de Pessoas e Inovação da Usimi-

nas, Cesar Bueno, recebeu na terça-feira (23), em evento reali-
zado em São Paulo, o prêmio Top 50 Open Corps. A empresa fi gurou 
entre as 50 companhias brasileiras que mais interagem com startups, 
impulsionando a inovação aberta no país. Segundo os organizadores, 
mais de mil empresas participam da construção do ranking, além de 
8,6 mil startups e 50 mil avaliações registradas na plataforma. Para o 
diretor da Usiminas, participar do Top 50 é de grande importância para 
a empresa, que passa a se tornar reconhecida pelas comunidades de 
inovação do país. “Premiações como essa nos estimulam a continuar 
fomentando a inovação na Usiminas e a continuarmos buscando nos 
serviços e produtos oferecidos por startups brasileiras contribuições 
para os desafi os enfrentados hoje pelas indústrias”, afi rma.

Aplicativo de fi delidade para consumidores pet 
@A Vetnil, uma das líderes em saúde animal do Brasil, lança o 

‘Programa Clube Vetnil’, um aplicativo de benefícios e fi delidade 
destinado a tutores de pet. Além de acumular pontos para ser trocados 
por brindes, de acordo com a quantidade adquirida de produtos da 
marca, o app tem por objetivo ajudar os clientes com informações 
relevantes para seus animais de estimação. Acessível via dispositivos 
móveis, como smartphones e tablets, o app pode ser baixado tanto 
pelo Google Play quanto pela Apple Store. Com interface amigável e 
bastante intuitiva, o app possui um geolocalizador que mostra as lojas 
pet mais próximas. O ‘Programa Clube Vetnil’ permite que pessoas 
físicas se associem e possam comprar produtos participantes, acumu-
lando ‘VetCoins’, pontuação recebida no app, que podem ser trocados 
por brindes exclusivos da Vetnil (http://www.clubevetnil.com.br).

Suporte para gamepad e modo ranqueado em 
Heavy Metal Machines
@A Hoplon acaba de anunciar duas novidades bastante aguardadas 

pelos jogadores de Heavy Metal Machines (HMM), seu MOBA 
de batalha de carros free-to-play. HMM passa a contar com um modo 
ranqueado com várias divisões e subdivisões, e volta a ter suporte a 
gamepads, o que permite aos usuários utilizarem, além de teclados e 
mouses, os controles de Xbox360, Xbox One e PS4 para jogar. “Essas 
novidades são mais um passo importante da Hoplon em direção à 
consolidação do modo competitivo de Heavy Metal Machines, que a 
partir de agora pode reconhecer e premiar o desempenho individual 
de cada jogador”, disse Rodrigo Campos, CEO da Hoplon. O suporte a 
gamepads volta após dois anos com muitos aprimoramentos, e agora 
está totalmente equilibrado e adaptado às dinâmicas do jogo e aos 
personagens. O recurso oferece uma experiência ainda mais variada e 
divertida para quem prefere os controles de videogames aos teclados 
e mouses. “A atualização apresenta uma nova forma de controlar os 
pilotos nas arenas de Metal City. Enquanto o direcional esquerdo guia 
o veículo, o direito controla a mira, que se movimenta em um raio ao 
redor dos personagens e pode ser customizada para estabilizar por 
comando ou recentralizar automaticamente”, disse Eros Carvalho, 
gerente de desenvolvimento da Hoplon (https://goo.gl/1cHS5N).

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Cantávamos 

alegremente “tudo está 

no seu lugar, graças a 

Deus, graças a Deus...”, 

plagiando o Benito 

de Paula, quando 

acordamos na segunda 

década do Século XXI. 

Olhamos para a tela mais 
próxima e não conse-
guimos entender mais 

nada. Notícias que não fazem 
sentido, pós verdade, entrevis-
tas de blogueiros, infl uenciers, 
e nomes como Google, Twitter, 
Instagram, What´s app, Face 
Book, Wikipedia cada vez mais 
citados. Hackers e wikileaks. 

Mais confusão com o tal 
jornalismo viral, widgets virais, 
memes, games, sites de busca 
e muito, muito mais. Uma con-
fusão nas redes sociais com 
noticia misturada com talk 
show e muita coisa publicada 
sem o mínimo de apuração. 

Ao contrário do que concluiu 
Einstein, a velocidade da notí-
cia não tem limite, como a da 
luz, acelera sem parar. Com 
a internet e seus gadgets os 
ditadores não conseguem mais 
censurar as notícias, com fotos 
e/ou vídeos tiradas de celulares 
que mostram acontecimentos 
e informações instantâneas. 
Políticos fazem lives e se co-
municam diretamente com o 
povo sem a intermediação de 
jornalistas. 

Aperfeiçoaram uma prática 
que vem dos tenebrosos anos 
30 do século passado. A gran-
de mudança no jornalismo 
com a internet não foi, como 
parece, de tecnologia, mas de 
paradigma.  O público opta 
por trocar as plataformas tra-
dicionais, como as de papel e 
tinta, pelas telas onde pululam 
os bits e bytes e enlouquecem 
os departamentos comerciais 
das empresas de comunicação. 

Não há  mais separação entre 
o  produtor e o consumidor 
de notícias, como no passado. 

Não há mais exclusividade 
de produção de informações 
na internet. O consumidor 
ganhou as rédeas da comuni-
cação e consome o que julga 
correto e tem o relacionamento 
que julga importante para a sua 
vida. A jornalismo na internet 
se transformou pela própria 
ação do público em uma 
mistura de rede de pessoas e 
marcas, onde todos buscam 
ao mesmo tempo fazer parte 
dessa gigantesca produção 
global de notícias. 

Nesse admirável mundo 
novo do jornalismo sobrevivem 
os princípios da ética, isenção, 
busca do interesse público, 
pluralismo de versões e de 
visões. Está difícil identifi car a 
fonte da informação, agravada 
pelo cultivo das fake News 
geradas ingênua ou maliciosa-
mente. O público consumidor 
de notícias moldou a internet 
para atender aos seus inte-
resses, busca da comunicação 
instantânea e as redes sociais. 

É ao mesmo tempo produtor 
e consumidor de informação 
e notícias, repetimos com 
ênfase. É neste universo sutil 
e digital que navegam todos.  
“Bem, meus caros, diz nossa 
alter ego ao longo do livro 
Jornalismo, publicado pela 
Alta Books, Dona Juventina, 
só me resta lembrar a vocês 
a frase da Esfi nge: decifra-me 
ou devoro-te. Essa frase é  do 
Sófocles e não do Fócrates, 
seus incultos”.  

Mais detalhes nesta modesta 
contribuição com a participa-
ção do jornalista Udo Simons. 
Contudo, seguimos fi rmes e 
fortes com o norte: “O bom jor-
nalismo não desperta paixões, 
desperta refl exões”.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Heródoto Barbeiro (*)

Ao contrário
da velocidade
da luz

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Meu fi lho não sai do celular, o 
que fazer?

Brincar na rua, pular corda, soltar pião, jogar bolinha de gude, andar de carrinho de rolimã, soltar pipa....  
Ah, as brincadeiras da infância! Que tempo bom! Para quem foi criança na década de 70 como eu, essas 
eram algumas das opções que a criançada tinha para se divertir. Apesar dos horrores que o país vivia, o 
nosso mundo era mais ou menos assim: brincar na rua, subir quando a mãe chamava, ir à escola, assistir 
TV... Hoje, fi co imaginando se a nossa geração não foi a última a viver esse “dolce far niente”

Cresce a demanda por soluções de Inteligência jurídica no mercado
O uso de tecnologias computacionais na 

área jurídica tem se mostrado excelente 
para automatizar processos realizados em 
escritórios e departamentos jurídicos. Esse 
fenômeno aumentou a demanda por sistemas 
inteligentes nos últimos anos. Assim, não só 
os profi ssionais do direito precisam se ade-
quar à essa nova realidade como as empresas 
de tecnologia devem disponibilizar sistemas 
adaptáveis para atender diferentes clientes e 
as suas mais diversas necessidades.

A Fácil é uma empresa especializada em so-
luções para a área jurídica há mais de 30 anos e 
está atenta aos movimentos desse mercado. Por 

isso, constantemente inova em seus produtos 
e serviços. O sistema Espaider, que automatiza 
rotinas diárias operacionais da área jurídica, 
auxilia na redução de custos e permite análises 
gerenciais, é um bom exemplo de inovação.

Para 2020 a Fácil planeja o lançamento do 
Espaider 7, contemplando uma interface nova, 
totalmente funcional e muito mais intuitiva. 
Estará ainda mais completo, com um conjunto 
de novidades que farão toda a diferença para a 
área jurídica. O pré-lançamento do Espaider 7 
ocorrerá na Fenalaw, uma das maiores platafor-
mas de conteúdo e geração de negócios para o 
mercado jurídico na América Latina, organizado 

pelo Grupo Informa. O evento acontecerá em 
São Paulo, no Centro de Convenções Frei Ca-
neca, nos dias 23 à 25 de Outubro, onde a Fácil 
demonstrará todas as novidades do sistema.

A Fácil também está investindo em Inteli-
gência Artifi cial, robôs, novas parcerias e am-
pliando o seu portfólio de produtos e serviços.

Carlos José Pereira, diretor-presidente da 
Fácil, comenta que a atuação da empresa é 
forte no Brasil e subsidiárias de corporações 
brasileiras na América Latina usam o Espaider. 
O produto está preparado para diversos idio-
mas. A Fácil mantém regularmente os idiomas 
Espanhol e Inglês (facil.com.br).

Maristela Gripp (*)

O fato é que com o advento da inter-
net e dos dispositivos eletrônicos 
e inteligentes a vida mudou — e 

mudou rápido demais! Tão rápido que não 
deu tempo de nos prepararmos para essa 
geração que já nasce com o celular na mão! 
Aliás, as maternidades mais modernas já 
oferecem aos pais o acompanhamento em 
tempo real da chegada do herdeiro para os 
familiares e amigos. Sim, são novos tempos!

Pais e fi lhos estão vivendo esse novo 
momento na sociedade, mas (como tudo 
que é novo) isso gera medo. Afi nal, como 
lidar com essa avalanche de tecnologia 
que invade os nossos lares e os quartos 
dos nossos fi lhos trazendo o melhor e o 
pior do mundo para eles? Como garantir 
que eles vão ter uma infância saudável, 
alegre e cheia de amigos? Dá para lutar 
contra toda essa modernidade e os riscos 
que ela traz para a saúde física e mental 
dos nossos fi lhos?  Dá para protegê-los das 
baleias azuis e das Momos? 

Sinceramente, não sei se existe uma 
receita pronta para isso, 
mas acredito que mesmo 
pertencendo a um outro 
século ou época, cabe aos 
pais orientar os fi lhos a te-
rem bom senso e equilíbrio 
em tudo na vida, inclusive 
na forma como utilizam 
essas novas ferramentas 
tecnológicas. A proibição 
do uso de celulares e ta-
blets, na minha opinião, 
é uma perda de tempo e 
energia tanto para pais 
como para os educadores, 
mas isso é assunto para 
outro texto.

Como educadora e mãe 
de dois fi lhos que já são 
adultos, a minha sugestão 
é que os pais estabeleçam 
limites no uso desses 
aparelhos. Nunca entendi bem por que 
uma criança que está na educação infantil 
precisa ter um celular de última geração! 
Agora, no momento em que a criança come-
ça a ter outras atividades fora de casa além 
da escola e já tem alguma autonomia para 
andar sozinha, aí sim, o celular pode ser uma 
opção bastante útil para que elas possam 
manter os pais ou responsáveis informados. 
Agora, se são os pais que levam e buscam 
na escola todo dia, pra que celular? Se 
acontecer alguma coisa mais grave, a escola 
fará o contato com os pais e vice e versa. Já 
tive turmas de crianças de 10, 11 anos em 
que os pais fi cavam mandando mensagens 
perguntando se estava tudo bem! Além de 
atrapalhar a aula, ainda distraía a criança. 

Totalmente desnecessário!
Nunca me esqueço do dia em que atendi 

um casal de pais numa escola de horário 
integral onde dava aulas. Eles chegaram 
muito preocupados com as notas do fi lho, 
que estava quase perdendo o ano. Era um 
menino tranquilo, mas passava a manhã 
toda dormindo na sala ou estava sempre 
meio desligado, aéreo. Perguntei aos pais 
como era a sua rotina quando chegava da 
escola e eles disseram que ele jantava e 

ia para o quarto jogar. 
Quando perguntei até 
que horas, os pais não 
souberam responder, 
porque eles iam dormir, 
“pois tinham tido um dia 
cansativo”. O problema 
começava nesse momen-
to: o menino ia para o 
quarto, não incomodava 
ninguém, mas passava a 
noite jogando. De manhã, 
acordava às 6 horas para 
entrar às 7h30 no colé-
gio e fi car até as 18h. A 
minha sugestão foi pedir 
aos pais que retirassem 
a TV e o computador do 
quarto do menino e que 
estipulassem um horário 
para que ele desligasse o 

celular e o entregasse aos pais. Isso seria 
mantido até que as notas melhorassem. 
O remédio foi amargo, mas rendeu bons 
resultados e o pequeno recuperou as 
notas, conseguindo fi nalizar o ano. Claro 
que cada caso é um caso, mas nessa si-
tuação específi ca, a participação dos pais 
foi fundamental para que a criança não 
saísse prejudicada. 

Um ótimo parâmetro para os pais sa-
berem como estipular o tempo de uso de 
celulares e outros aparelhos é se basear 
na idade da criança. Ou seja, quanto me-
nor a criança, menos tempo de celular, 
mais atividades variadas e, se possível, 
ao ar livre, para enriquecer os sentidos, 
ver o que está acontecendo ao seu redor 
e participar disso. Já vi muitos bebês 

passeando de carrinho no parque num dia 
lindo de sol, mas com um tablet quase do 
tamanho deles preso na frente do carri-
nho passando desenho animado! A minha 
pergunta é se essa é uma necessidade da 
criança ou dos pais? O passeio pode ser 
um excelente momento para pais e fi lhos 
aproveitarem um tempo de qualidade entre 
eles, observando o trajeto e aprendendo 
coisas novas. Sendo assim, nada de tablets 
nesse momento, por favor!

Agora, à medida que a criança for cres-
cendo, estabeleça o tempo de uso desses 
aparelhos e, se eles já forem capazes de 
entender, explique os motivos, mas lem-
brando que a última palavra é de vocês, 
os pais. Combine horários e faça valer o 
que fi cou decidido. Fique atento à hora de 
dormir das crianças. Elas vão tentar driblar 
as regras, mas cabe a vocês manterem o que 
foi combinado. “Ah, mas eles vão insistir, 
chorar, dizer que é só mais um pouquinho! 
O que a gente faz?” Nada! Já diz o ditado: 
o combinado não é caro. Se for período 
de aulas então, nem pensar em deixar os 
pequenos acordados pela madrugada afora 
correndo o risco de dormirem na sala de aula 
no dia seguinte! No caso das férias, pode 
haver uma fl exibilidade maior, mas não 
permita que as crianças passem a madru-
gada jogando! As crianças precisam de no 
mínimo 8 a 10 horas de sono de qualidade 
para se desenvolverem bem. Com isso em 
mente, siga em frente! Vocês estão fazendo 
o melhor por eles!

Mas lembre-se de deixar outras opções 
de atividades para a criança fazer como 
jogos, livrinhos, caixa de lápis, massinha, 
papel, fi lmes, desenhos, artesanato, etc. 
Ter outras opções ajuda bastante e facilita 
a interação familiar.  

Os tempos são novos e outros e todos, 
pais e fi lhos, precisamos encontrar formas 
de usar os novos recursos tecnológicos 
com equilíbrio, tirando o melhor dessas 
ferramentas que estão à nossa disposição. 

(*) É professora da Escola Superior de Educação do 
Centro Universitário Internacional Uninter,

doutora em estudos linguísticos e
pós-graduada em psicopedagogia.

Fernanda Sá

“Sinceramente, não 
sei se existe uma 
receita pronta para 
isso, mas acredito que 
mesmo pertencendo 
a um outro século ou 
época, cabe aos pais 
orientar os fi lhos a 
terem bom senso e 
equilíbrio em tudo na 
vida, inclusive na forma 
como utilizam essas 
novas ferramentas 
tecnológicas.”

Tinder anuncia alerta dedicado a segurança da comunidade LGBTQ+
O Tinder, aplicativo de relacionamento 

líder no mundo, anuncia hoje mais uma 
nova ferramenta de segurança que vai 
alertar os usuários quando eles estiverem 
utilizando o app em alguns dos 70 países 
que ainda tem leis que criminalizam ser 
LGBTQ+. Baseado nas preferências de 
pesquisa de cada usurário, o Travel Alert 
aparecerá na tela do celular assim que o 
Tinder for aberto pela primeira vez em 
algum destes locais, visando aconselhar 
as pessoas sobre os possíveis perigos.

Como parte desta atualização, os usuários 
que se identifi cam como LGBTQ+ não vão 
mais aparecer automaticamente no Tinder 
quando abrirem o aplicativo em algum des-
tes 70 países. Assim que o alerta for exibido 
– com base na geolocalização – os usuários 
terão a opção de permanecer ocultos no 
Tinder ou optar por tornar seu perfi l público 
nestas áreas para que possam se conectar 
com novas pessoas e realizar matchs. Se 
a/o usuário tiver adicionado sua orientação 
sexual e/ou identidade de gênero ao perfi l, 

estas informações não serão exibidas até que 
a pessoa esteja fora destas áreas de risco. O 
Travel Alert vai aparecer na tela quando os 
usuários estiverem presencialmente nestes 
países e também caso esteja utilizando a 
função Passaporte.

“Embora acreditemos na individuali-
dade de cada um e no seu direito de ser 
quem quiser, a realidade infelizmente é 
que nem todos país é um local seguro 
para a comunidade LGBTQ+”, diz Elie 
Seidman, CEO do Tinder.
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D - Batle of the Kings
A Harley-Davidson do Brasil promove o Battle of The Kings, a maior 
competição mundial de customização de motocicletas H-D. São 350 
as concessionárias Harley-Davidson participantes em todo o mundo, 
recorde alcançado por conta da participação do mercado dos Estados 
Unidos. Com essa disputa a marca tem como objetivo reforçar a cultura 
de customização como uma forma de expressão e liberdade, estimulando 
os clientes com novas ideias de personalização para suas motocicletas. A 
votação online para já está aberta e pode ser feita por qualquer pessoa 
através do link (https://customkings.harley-davidson. com/pt_BR/). 

E - Esclerose Múltipla 
Para estimular o entendimento na sociedade a respeito da esclerose múltipla 
(EM), doença crônica, autoimune que atinge o sistema nervoso central e afeta 
mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo, a Amigos Múltiplos pela 
Esclerose (AME) promove no domingo, dia 4 de agosto, em São Paulo, mais 
uma edição do “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”, passeio ciclístico 
que marca o dia nacional pela conscientização da doença, 30 de agosto. A 
concentração será no ginásio do Club Athletico Paulistano (rua Colômbia, 
77 - Jardim Paulista), às 8h. Para participar, basta se inscrever no site  (bit.
ly/Pedale2019Infos) e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.  

F - Oportunidades em Portugal
O número de brasileiros que estão de olho no mercado de Portugal é cada 
vez maior, afi nal, o governo de lá está oferecendo importantes subsídios, 
tanto para abertura de empresas, quanto para a legalização de vistos. Em 
2018, a quantidade de brasileiros vivendo em Portugal teve alta de 23,4%. 
Para explorar mais esse mercado, abrir e mostrar as oportunidades, além 
de esclarecer os caminhos a serem percorridos pelos empresários que pre-
tendem internacionalizar seus negócios, será realizado no dia 24 de agosto, 
o Atlantic Connection 2019, no Teatro CIEE, Rua Tabapuã, 445, das 9h às 
17h. Mais informações: (www.atlantichub.com/atlanticconnection2019/).

G - Startup Weekend 
A São Judas recebe o Startup Weekend São Paulo Educação 2019, um 

A - Terceira Idade na USP
A USP abriu as inscrições para as atividades do segundo semestre de 2019 
do programa USP Aberta à Terceira Idade. A iniciativa gratuita, realizada 
na capital e nos campi do interior, disponibiliza 4.560 vagas divididas entre 
disciplinas regulares, oferecidas nos cursos de graduação, e atividades 
complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas 
esportivas e didático-culturais. Os interessados não precisam ter vínculo 
com a USP e devem ter mais de 60 anos. O programa se posiciona como 
um polo de discussão sobre o tema do envelhecimento, com atividades 
e parcerias que vão além das disciplinas abertas especifi camente a esse 
público. Inscrições pelo site (http://prceu.usp.br/3idade/).

B - Treinamento em Inovação
A Royal Academy of Engineering, em parceria com a Fapesp, oferece 
a pesquisadores do Estado de São Paulo uma oportunidade para parti-
cipar do programa de treinamento Leaders in Innovation Fellowships 
Programme (LIF), que será realizado no Reino Unido, no período de 11 
a 22 de novembro. Os selecionados terão as passagens e outras despesas 
de participação no treinamento pagas pela. A oportunidade tem apoio 
do Newton Fund. Estão disponíveis 10 vagas. O programa LIF é voltado 
a pesquisadores que estão prestes a desenvolver um plano de negócio 
na área de inovação. Os interessados devem submeter suas candidatu-
ras cadastrando-se no site (https://grants.raeng.org.uk). Dúvidas com 
Patricia Tedeschi (nuplitec@fapesp.br).

C - Transparência Eleitoral 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é um dos vencedores da IV Edição 
dos Prêmios de Transparência Eleitoral, no quesito acesso à informação 
(www.transparenciaelectoral.org). O resultado foi divulgado, pela ONG 
argentina Transparencia Electoral. A premiação destaca as iniciativas 
de sucesso nos portais da internet dos entes eleitorais e de partidos 
políticos da América Latina. Além do Brasil, foram premiados órgãos 
eleitorais do México, Panamá, Uruguai, Argentina, Peru e Paraguai. 
As entidades foram avaliadas por um júri internacional, envolvido com 
questões eleitorais no continente sul-americano. 

dos maiores eventos de criação e desenvolvimento de startups, entre os 
dias 2 e 4 de agosto, na unidade Paulista (Av. Angélica, 2565). Contará 
com workshops que objetivam auxiliar no desenvolvimento de ideias 
de negócio, ensinando uma metodologia de inovação e estimulando no 
participante sua capacidade empreendedora. Mentorias exclusivas para 
ensinar as principais fases de construção do negócio. Profi ssionais como 
Alessandra Huchet, do Sebrae-SP; Jaqueline Lamente, do Okara Hub; 
Igor La Luz, da Digital House; Rafael Saraceni, cofundador da Play2sell, 
entre outros, serão os mentores dos times. Tudo com muita mão na 
massa. Saiba mais em: (https://www.sympla.com.br/techstars-startup-
-weekend-sao-paulo-educacao__459387).

H - Campanha do Agasalho 
Até o dia 4 de agosto, o Shopping  Higienópolis participa da Campanha do 
Agasalho da Cruz Vermelha 2019, com caixas de coleta no Lounge do esta-
cionamento Vip (Piso Buenos Aires)  e próximo à Cobertura.  A ação da  Cruz 
Vermelha – fi lial São Paulo, “Aqueça São Paulo”, tem como objetivo  engajar 
a população para arrecadação de 17 toneladas de roupas e ajudar mais de 
25 mil pessoas a enfrentarem as baixas temperaturas do outono/inverno 
paulistano. A iniciativa pretende benefi ciar 115 comunidades em situação de 
vulnerabilidade da capital e municípios próximos como Limão, Pedreira, São 
Miguel Paulista, Jardim Damasceno, Carapicuíba e Ribeirão Pires. 

I - Mountain Games
Entre os dias 3 e 4 de agosto, Campos do Jordão se transforma na capital 
brasileira dos esportes outdoors. A cidade receberá atletas profi ssionais 
e amadores para a primeira edição do Rocky Mountain Games, a maior e 
mais abrangente celebração de esportes e da cultura outdoor e de monta-
nha do Brasil. As provas e atividades recreativas acontecem na Praça do 
Pinho Bravo no Capivari. O evento é realizado pela Rocky Mountain Sports 
Content, responsável pelas marcas Go Outside, Hardcore, Runner’s World, 
Bicycling e Women’s Health. As inscrições e mais informações para as 
provas, podem ser feitas pelo site: (https://rockymountaingames.com.br/).

J - Ideias e Mercado
O BMG foi a grande empresa brasileira que mais negociou e fechou contratos 
com startups no último ano, de acordo com ranking da Open Startups, um 
dos mais importantes do segmento. A premiação reconhece o trabalho 
realizado por meio da atuação do BMG UpTech, corporate venture que 
nasceu com a missão de ser um elo entre boas ideias e o mercado. Em 
três anos de atuação, selecionou e investiu em mais de 70 startups, com 
aporte fi nanceiro direto ou por meio de programas como Fiemg Lab,  
Startups Connected, Lemonade e o Conecta, desenvolvido em parceria 
com a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Na premiação, o BMG 
fi cou em primeiro lugar no top 50 Open Corps das 100 Open Startups. 

D - Batle of the Kings
A Harley-Davidson do Brasil promove o Battle of The Kings, a maior 

A - Terceira Idade na USP
A USP abriu as inscrições para as atividades do segundo semestre de 2019 

O Brasil ainda precisa 

percorrer um longo 

caminho até conseguir 

ingressar de vez no 

mindset da inovação

Isso porque ainda lidamos 
com um círculo empresa-
rial apegado a conceitos e 

valores antiquados que, como 
demonstra a crise dos últimos 
anos, não é mais viável. As 
mudanças do mundo são cons-
tantes, cada vez mais rápidas 
e dinâmicas, e a verdade é 
que essa é apenas uma parte 
da evolução da complexidade 
humana. 

Apesar disso, o mercado não 
está estagnado, e as mudanças 
de comportamento do consu-
midor demonstram que não 
importa o quanto as empresas 
se apeguem ao passado, seus 
clientes já estão vivendo o 
futuro, e pior, ao lado de seus 
concorrentes internacionais.

Nesse contexto, há quem 
já esteja se movimentando. 
Não é à toa que a ISO, que 
é uma organização mundial, 
formatou a ISO 56.002, a 
partir de um estudo detalhado 
com todos os seus 163 países 
membro. Trata-se de uma 
norma que pretende permitir 
uma classifi cação real entre o 
que é inovação e o que não é. 

A proposta da certifi cação 
é criar uma política capaz de 
suportar a organização no 
desenvolvimento de novos 
processos que acompanhem o 
mundo volátil em que nos en-
contramos. É uma certifi cação 
internacional, que pretende 
garantir que a inovação não 
seja apenas um discurso, mas 
sim uma cultura inerente ao 
cotidiano da empresa. 

Foi um trabalho árduo. O 
comitê técnico de inovação 
foi criado pela ISO em 2008, 
dando início aos estudos para 
elaboração de uma norma 
específi ca para o assunto. Em 
2013, o comitê já havia levan-
tado todas as normas de ino-
vação dos países associados. 
A partir de 2015, começaram 
as reuniões para elaboração 

da norma. 
Em linhas gerais, o texto diz 

que inovação é a introdução de 
produtos, processos, métodos 
ou sistemas que não existiam 
anteriormente, ou que conte-
nham alguma característica 
nova e diferente da até então 
em vigor. A norma avalia, 
basicamente, seis pilares de 
inovação: liderança visionária, 
gestão de insigths, gestão de 
risco, cultura adaptativa, rea-
lização de valor e abordagem 
de processos. 

Com base nesse novo mo-
delo criado, a norma cria uma 
ferramenta de gestão baseada 
em uma política para inovação, 
estabelecendo objetivos e de-
cidindo métricas para quanti-
fi car e qualifi car os resultados. 
As empresas que buscarem se 
certifi car passarão por uma 
fase de diagnóstico, onde 
identifi carão se a cultura de 
inovação já existe e precisa 
apenas de adaptações, ou se a 
certifi cação servirá como uma 
ferramenta para implantação 
desse novo mindset. 

A próxima fase estabelece 
um cronograma, que varia 
caso a caso, uma vez que 
é completamente persona-
lizado para cada empresa. 
Quando os ajustes estiverem 
prontos, uma acreditadora 
ligada ao Inmetro faz a avalia-
ção para certifi car. Todos os 
tipos de empresa podem - e 
devem - buscar a ISO 56.002 
para garantir que seus pro-
cessos de gestão da inovação 
sigam as melhores práticas 
do mundo. 

Essa será uma grande opor-
tunidade de transformar as 
empresas brasileiras, disse-
minando condutas inovadoras 
ideais para enfrentarmos 
os desafi os que estão sendo 
impostos todos os dias pela 
modernidade. As empresas 
já perceberam que o mundo 
mudou e elas precisam mudar 
junto para continuarem ativas.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da Palas, consultoria em 
gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)Divulgados ontem (25), 
os números do Caged 
representam uma alta de 

0,13% em relação ao estoque do 
mês anterior. No consolidado do 
semestre, os números de junho 
são os melhores desde 2015. 
Foram 408.500 novas vagas for-
mais nos primeiros seis meses 
de 2019, resultado superior ao 
mesmo período do ano passado, 
quando foram gerados 392.461 
empregos. 

No acumulado dos últimos 12 
meses, em período encerrado 
em junho de 2019, o saldo en-
tre admissões e desligamentos 
fi cou positivo em 524.931 novos 
postos formais, que representa 
melhoria em relação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
foram gerados 280.093 novos 
empregos. 

Considerando números re-
ferentes apenas a junho deste 
ano, seis setores da economia 

Destaque do mês, o setor de Serviços registrou 23.020 postos.

Sobem os gastos de 
brasileiros em viagens 
internacionais

As despesas de brasileiros em 
viagens ao exterior aumenta-
ram em junho. No mês passado, 
os gastos totalizaram US$ 1,524 
bilhão, com aumento de 2,44% 
em relação ao mesmo mês de 
2018. Os dados foram divul-
gados ontem (25) pelo Banco 
Central (BC). No primeiro 
semestre, os gastos chegaram 
a US$ 8,807 bilhões, queda de 
8,01% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
A redução ocorre por infl uência 
da cotação do dólar. Com a alta 
da moeda, fi cou mais caro viajar 
para o exterior.

As receitas de estrangeiros 
em viagem ao Brasil chegaram a 
US$ 374 milhões no mês passado 
e a US$ 3,076 bilhões em seis 
meses, com retração de 1,2% e 
de 5,07%, respectivamente, na 
comparação com os mesmos 
períodos de 2018. Com isso, a 
conta de viagens, formadas pelas 
despesas e as receitas, fechou 
junho negativa em US$ 1,150 
bilhão e o primeiro semestre 
com défi cit de US$ 5,730 bilhões.

As viagens internacionais fa-
zem parte da conta de serviços 
das transações correntes, que 
são compras e vendas de merca-
dorias e serviços e transferências 
de renda do Brasil com outros 
países. No mês passado, a conta 
de serviço fi cou negativa em US$ 
3,280 bilhões e no acumulado 
de seis meses, em US$ 15,997 
bilhões. A balança comercial 
contribuiu positivamente para 
o resultado das contas externas 
ao registrar superávit de US$ 
4,297 bilhões em junho e de 
US$ 24,824 bilhões no primeiro 
semestre (ABr).

O Índice de Confiança 
do Comércio, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), cresceu 2,3 pontos 
na passagem de junho para 
julho. Com o resultado, que 
é a segunda alta consecu-
tiva, o indicador chegou a 
95,5 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. Em 
julho, a confiança subiu em 
nove dos 13 segmentos do 
comércio pesquisados. 

A melhora do índice foi 
puxada principalmente pela 
confiança no futuro, medida 
pelo Índice de Expectativas, 
que avançou 2,7 pontos e 
chegou a 102,6 pontos. O 
Índice da Situação Atual, 
que mede a satisfação com 
o momento presente, subiu 
1,8 ponto, atingindo 88,6 
pontos. Para o pesquisador 
da FGV, Rodoplho Tobler, 
os empresários percebem 
alguma evolução no ritmo 
de vendas do setor. 

A confi ança subiu em nove dos 13 segmentos pesquisados.
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Com 48,4 mil vagas formais, emprego 
tem melhor junho desde 2014

O Brasil gerou 48.436 empregos formais em junho, o melhor resultado registrado para o mês desde 2014
mentos. Cinco dos seus seis 
subsetores apresentaram saldo 
positivo, com destaque para 
Comercialização e Administra-
ção de Imóveis (14.766 novos 
postos) e Serviços Médicos, 
Odontológicos e Veterinários 
(7.883 postos).

Em números absolutos, o 
melhor resultado é do Sudeste, 
com 31.054 postos de traba-
lho criados. o Centro-Oeste 
registrou 10.952 novas vagas; 
o Nordeste criou 5.142 postos 
formais no período; e o Norte, 
4.002. Apenas no Sul houve 
mais demissões que admissões, 
com saldo negativo de 2.714 
postos. Os estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Mato Grosso se 
destacaram, anotando respecti-
vamente 18.262, 11.603 e 7.367 
postos de trabalho gerados. Já 
Rio Grande do Sul e Espírito 
Santo tiveram os menores sal-
dos (AI/mte.gov.br).

tiveram resultado positivo em 
junho: Serviços (23.020 pos-
tos), Agropecuária (22.702 pos-
tos), Construção Civil (13.136 
postos), Serviços Industriais 
de Utilidade Pública (2.525), 
Extrativa Mineral (565) e Ad-
ministração Pública (483). Dois 

setores apresentaram resultado 
negativo no mês: Comércio 
(-3.007 postos) e Indústria 
de Transformação (-10.988 
postos).

Destaque do mês, o setor 
de Serviços registrou 531.137 
admissões e 508.117 desliga-

Confi ança do Comércio 
cresceu 2,3 pontos em julho

Apesar disso, o patamar 
da confiança no presente se 
mantém baixo. 

Para Tobler, o aumento das 
expectativas sugere “que o ce-
nário de recuperação do setor 

deve se manter, mas ainda 
em ritmo gradual dado a per-
sistência dos níveis altos de 
desemprego e da difi culdade 
de recuperação da confi ança 
dos consumidores” (ABr).

A produção brasileira de aço bruto registrou 
queda de 1,4% no primeiro semestre, em compa-
ração com o mesmo período de 2018. Segundo o 
Instituto Aço Brasil, foram produzidas 17,2 mi-
lhões de toneladas de janeiro a junho, enquanto 
no ano passado saíram dos fornos 17,5 milhões 
de toneladas de aço. As vendas no mercado in-
terno tiveram uma ligeira alta, de 1,3%, com a 
comercialização de 9,2 milhões de toneladas nos 

primeiros seis meses do ano. 
As exportações registram queda de 2,4% no volume, 

que totalizaram 6,7 milhões de toneladas. Em valores, 
as vendas para o exterior caíram 5,9%, fi cando em 
US$ 4 bilhões. “Eu diria que foi um semestre muito 
ruim, frustrando as expectativas”, afi rmou o presi-
dente do Aço Brasil, Marco Polo Lopes. Segundo 
ele, a produção de aço acompanha diretamente o 
crescimento da economia, que também teve uma 

expansão menor do que a prevista inicialmente.
Com a economia nacional desaquecida, Lopes 

disse que as indústrias têm buscado as exporta-
ções como forma de escoar a produção. “A grande 
necessidade de exportação. A indústria siderúrgica 
brasileira está exportando alguma coisa em torno 
de 40% da sua produção. É muita coisa, por conta 
dessa depressão do mercado interno”, ressaltou 
(ABr).

Caiu a produção de aço bruto no primeiro semestre
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Lições da Bastilha
Há cerca de 10.000 

anos o ser humano 

começou a vivenciar um 

momento importante no 

que diz respeito à sua 

organização social 

O domínio das técnicas 
de plantio e a domes-
ticação de animais foi 

permitindo a sua fi xação e o 
consequente fi m da vida nôma-
de. A Revolução Agrícola criou 
as condições para o surgimento 
do que chamamos de civili-
zação: uma estrutura social 
cada vez mais complexa e que 
possibilitou a transformação da 
existência humana em todos os 
seus aspectos.

Um ponto importante a ser 
destacado sobre a trajetória 
humana desde então é que ela 
não ocorreu de forma linear en-
tre todos os povos que foram, 
progressivamente, ocupando 
o globo terrestre. As caracte-
rísticas e as particularidades 
de cada região apresentaram 
diferentes desafi os para cada 
grupo humano, resultando em 
distintas formas de organiza-
ção social e, consequentemen-
te, em estruturas culturais 
absolutamente diversas.

Entretanto, um traço co-
mum em todos os povos foi 
a prática generalizada da es-
cravidão e da servidão. Pelas 
mais diversas razões ou sob 
as mais variadas justifi cativas, 
alguns grupos, controladores 
ocasionais de algum tipo de 
poder, sentiam-se no direito 
e tinham força para submeter 
outros grupos ao seu domínio. 
Por mais paradoxal que possa 
parecer, a civilização criou con-
dições para impedir o exercício 
da liberdade de uma boa parte 
dos indivíduos.

A prática da escravidão e da 
servidão era legal, legitimada 
e moralmente aceita pelas 
sociedades e foi elemento 
constitutivo em quase todas 
elas ao longo da história. 
Tornou-se uma relação social 
naturalizada apesar de todos 
os movimentos de resistência e 
enfrentamento levados a cabo 
pelos grupos atingidos direta-
mente por ela ou por outros 
grupos que condenavam tais 
práticas.

Somente no século XVIII, 
ou seja, muito recentemente, 
alguns movimentos foram ca-
pazes de promover mudanças 
na estrutura social que pos-
sibilitaram, do ponto de vista 
formal, a afi rmação universal 
dos princípios da liberdade e 
da igualdade entre todos os 
seres humanos. Sem entrar no 

mérito do aspecto formal e do 
aspecto real, é preciso destacar 
que foram necessários aproxi-
madamente 10.000 anos para 
que a humanidade entendesse 
que era preciso eliminar dos 
seus ordenamentos legais a 
anuência à exploração e de-
gradação das pessoas.

Entre os movimentos daque-
le século, a Revolução Fran-
cesa se destaca como um dos 
mais importantes. Infl uenciada 
pelos ideais iluministas, esta 
revolução guiou-se pela con-
quista da Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade. “São esses os 
direitos que vão sintetizar a 
natureza do novo cidadão e 
essas as palavras de ordem dos 
que se amotinaram contra as 
opressões das quais há século 
padeciam”.

A tomada da Bastilha em 14 
de julho de 1789 constituiu-se 
como um marco do movimento 
francês. A partir de então o 
curso em direção às mudanças 
tornou-se irreversível e, no dia 
26 de agosto, a Assembleia 
Nacional aprovou a Declaração 
dos Direitos do Homem e Cida-
dão, cujo artigo 1º estabelece 
que “Os Homens nascem e são 
livres e iguais em direitos. As 
distinções sociais só podem 
fundamentar-se na utilidade 
comum”.

Naturalmente que a Revo-
lução Francesa não é um fato 
isolado. Ela se insere em um 
longo processo de lutas pelas 
garantias à dignidade humana 
e é uma das referências mais 
signifi cativas para a construção 
dos Direitos Humanos. Ainda 
que por si só insufi cientes, foi 
naquele momento que defi ni-
tivamente se consolidou no or-
denamento jurídico que todos 
devem ser livres e tratados com 
igualdade, abrindo caminho 
para a luta por mecanismos 
mais amplos de proteção ao 
ser humano.

Decorridos pouco mais de 
200 anos do movimento fran-
cês, parece que as sociedades 
ainda não conseguiram assi-
milar o exato signifi cado e a 
importância daquelas conquis-
tas. Vários acontecimentos no 
mundo todo têm passado a 
ideia de que práticas antigas 
de intolerância e discriminação 
são naturais. 

Certamente, ainda temos 
um longo caminho a ser per-
corrido para construir uma 
sociedade mais justa, mas 
um passo fundamental para 
essa jornada é a aceitação das 
nossas diferenças.

(*) - É Mestre em Economia 
Social e do Trabalho. Professor 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie Campinas.

Edi Aparecido Trindade (*)

O presidente da Tunísia, 
Beji Caid Essebsi, morreu 
ontem (25), aos 92 anos de 
idade, informou o gabinete da 
presidência do país em breve 
declaração. Segundo Hafedh, 
fi lho do mandatário, Essebsi foi 
hospitalizado nos últimos dias 
para tratar uma intoxicação 
alimentar. Considerado um 
político importante na transi-
ção do país para a democracia 
desde 2011, o líder tunisiano já 
havia sido internado no hospital 
militar de Tunes no fi nal do mês 
passado depois de sofrer uma 
“grave crise de saúde”.

A morte de Essebsi acontece 
no momento em que o país se 
prepara para a apresentação de 
candidaturas para as eleições 

legislativas e presidenciais pre-
vistas para os próximos meses 
de outubro e novembro. Apesar 
de seu estado de saúde, havia 
especulações de que Essebsi, 
um antigo membro da oligarquia 
política tradicional da Tunísia 
que trabalhou no governo do 
presidente Habib Bourguiba, 
tentaria a reeleição. No entanto, 
ele negou. Essebsi também foi 
uma fi gura proeminente na Tu-
nísia desde o derrube do ditador 
Zine el-Abidine Ben Ali em 2011, 
que foi seguido por revoltas 
contra líderes autoritários em 
todo o Oriente Médio, inclusive 
na vizinha Líbia e no Egito. Ele 
venceu as primeiras eleições 
livres do país em 2014, após os 
confl itos (ANSA).

Presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre — que 
também preside o Con-

gresso — já pediu aos líderes 
que indiquem os nomes dos 
integrantes da comissão, que 
será chamada de ‘CPI Mista das 
Fake News’. A comissão será 
composta por 15 senadores e 
15 deputados, além de igual 
número de suplentes. 

A CPI terá 180 dias para 
investigar a criação de perfi s 
falsos para infl uenciar as elei-
ções do ano passado e ataques 
cibernéticos contra a democra-
cia e o debate público. A prática 
de ciberbullying contra autori-
dades e cidadãos vulneráveis 
também será investigada, assim 
como o aliciamento de crianças 
para o cometimento de crimes 
de ódio e suicídio.

O senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF) advertiu sobre os perigos 
das notícias falsas, ao citar as 
campanhas contra a vacina-
ção, com prejuízo para a saúde 
pública. “Muita gente deixou 
de vacinar no Brasil. Saíram 
dizendo que vacina faz mal. Tudo 
isso foi muito divulgado e traz 

Na sessão do Congresso de 3 de julho, senadores e deputados aprovaram requerimento para 

criação da CPI mista sobre notícias falsas.

Um estatuto para regulamen-
tar as atividades de colecio-
nadores de armas, atiradores 
e caçadores (CACs) é o que 
propõe projeto que aguarda 
votação de requerimento para 
inclusão na ordem do dia no 
Plenário do Senado. De autoria 
do senador Marcos Rogério 
(DEM-RO), propõe uniformizar 
as diferentes interpretações le-
gais sobre o assunto e evitar que 
colecionadores e praticantes 
de tiro desportivo e caça sejam 
presos indevidamente.

O texto define que essas 
atividades são direitos de todo 
cidadão brasileiro que se regis-
trar junto ao Exército. Também 
defi ne as diretrizes para que 
essas práticas sejam exercidas 
e fi scalizadas. A autorização se 
dará por meio do Certifi cado 
de Registro, um documento 
que autoriza a pessoa física 
ou jurídica para o exercício de 
atividades com produtos con-
trolados pelo Exército. 

Estabelece ainda que os ati-

Autor do projeto, o senador Marcos Rogério.
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Está pronto para ser vota-
do na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do um projeto que institui a 
Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico inci-
dente sobre a importação e a 
comercialização de produtos 
manufaturados do tabaco. A 
Cide-Tabaco será criada para 
promover a redução do consu-
mo do tabaco e fi nanciar ações 
de controle do tabagismo e de 
tratamento da dependência 
química a substâncias lícitas e 
ilícitas, entre outras políticas 
públicas de saúde.

O projeto defi ne a alíquota 
da contribuição em 2,5%, 
a ser aplicada sobre o valor 
da operação ou, no caso de 
importação, sobre o valor 
aduaneiro do produto. Pelo 
texto, 50% da arrecadação 
do tributo será transferida 
aos estados e municípios. O 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) elaborará parecer anual 
sobre a utilização dos recursos 
arrecadados pela contribuição.

O projeto estabelece como 
sujeitos passivos da Cide-Ta-

Humberto Costa: elevação da carga tributária para gerar 

recursos ao combate ao vício.

Bolsonaro: 
ação de 

hackers é 
‘atentado 

grave’
contra o Brasil

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (25), em sua 
conta no Twitter, que a ação 
dos hackers que invadiram 
seu telefone celular é “um 
atentado grave contra o 
Brasil e suas instituições”. 
O telefone celular do presi-
dente da República foi alvo 
da ação do grupo suspeito de 
invadir ao menos mil linhas 
telefônicas, incluindo a de 
várias autoridades públicas, 
como o ministro da Justiça, 
Sergio Moro. Ainda nas redes 
sociais, o presidente desta-
cou que não trata de temas 
sensíveis ou de segurança 
nacional por celular.

Também pelo Twitter, a 
líder do governo no Congres-
so, Joice Hasselmann (PSL-
-SP), se pronunciou sobre o 
caso. “Os celulares usados 
pelo presidente @jairbol-
sonaro também foram ha-
ckeados! É gravíssimo”. Na 
terça-feira, a PF defl agrou 
a chamada Operação Spoo-
fi ng, que apura a suspeita de 
crimes cibernéticos. Foram 
cumpridos quatro mandados 
de prisão temporária e sete 
de busca e apreensão auto-
rizados pelo juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, titular da 10ª 
Vara Federal de Brasília, que 
afi rmou haver, nas informa-
ções iniciais apresentadas 
pela PF, “fortes indícios de 
que os investigados integram 
organização criminosa”.

Em nota, o Gabinete de 
Segurança Institucional 
(GSI) disse que disponibi-
liza ao governo federal, por 
meio da Agência Brasileira 
de Inteligência, um termi-
nal de comunicação seguro 
(TCS), com tecnologia da 
própria agência, “cabendo 
às autoridades optar pelo 
equipamento e operá-lo 
conforme suas necessidades 
funcionais”. O TCS é móvel, 
tem funções de chamada de 
voz e troca de mensagens 
e arquivos, criptografados 
com algoritmos de Estado. 
“Não permite a instalação 
de aplicativos comerciais 
e pode realizar ligações em 
claro (sem criptografi a)”, diz 
a nota (ABr).
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CPI das Fake News deve ser 
instalada em agosto no Congresso

O Senado começa o segundo semestre com a previsão de instalação da CPMI para investigar a 
veiculação de notícias falsas

consequências sérias. Está aí o 
resultado: a volta do sarampo, 
da catapora, que é doença que 
a gente tinha erradicado e agora 
retorna por falta de vacina”.

A infl uência das fake news na 
sociedade, potencializada pela 
internet, está levando também 
à desqualifi cação dos veículos 

tradicionais de imprensa e dos 
profi ssionais da comunicação. 
Para o senador Carlos Viana 
(PSD-MG), que é jornalista, 
trata-se de um risco para a 
manutenção da democracia. 
“As notícias falsas atendem a 
interesses escusos e obscuros e 
levam as pessoas, muitas vezes, 

a cometerem erros. Vamos mos-
trar aos cidadãos que a política 
é o caminho certo para que os 
desafi os do país sejam resolvi-
dos. Fora da política, não há 
democracia, não há justiça, não 
há equilíbrio no país, inclusive 
na distribuição de riquezas”, 
destacou (Ag.Senado).

Maior tributo ao tabaco para 
fi nanciar ações contra o fumo

baco o produtor e o importador, 
pessoa física ou jurídica, de 
charutos, cigarrilhas, cigarros 
e outros produtos manufatu-
rados, de tabaco ou de seus 
sucedâneos. O texto fi xa como 
fatos geradores do tributo as 
operações de importação e de 
comercialização desses produ-
tos no mercado interno.

De autoria do senador Hum-
berto Costa (PT-PE), o projeto 
tem como relator o senador 
Esperidião Amin (PP-SC), fa-

vorável à aprovação do texto. 
Humberto defende a neces-
sidade de regulamentação 
da Convenção-Quadro sobre 
Controle do Uso do Tabaco, 
aprovada no âmbito da OMS. 
Argumenta que a elevação 
da carga tributária é efetiva 
para reduzir o consumo de 
produtos derivados do tabaco, 
além de gerar novos recursos 
para o combate ao vício e às 
doenças provocadas por sua 
utilização (Ag.Senado).

Proposta cria estatuto para 
colecionadores de armas

radores e caçadores poderão 
transportar uma arma de fogo 
curta durante o trajeto entre 
o local de guarda do acervo e 
os locais de treinamento, de 
prova ou competição, de caça 
ou abate. Além disso, no certi-
fi cado das armas de atiradores 
desportivos e caçadores será 
gravada a inscrição “autorizado 
o transporte.

Segundo Marcos Rogério, 
o projeto deve regulamentar 
as atividades que demandam 
a utilização de armamento 
e munições. Para ele, é ne-
cessário então que Senado e 
Câmara elaborem legislações 
para conferir mais segurança 
jurídica às atividades dos CACs 
e aprimorar a fi scalização delas 
(Ag.Senado). 

Presidente da Tunísia 
Beji Caid Essebsi

morre aos 92 anos

O primeiro-ministro encarregado da 
Espanha, Pedro Sánchez, fracassou on-
tem(25) em mais uma tentativa de formar 
um governo e não conseguiu obter o voto 
de confi ança do Congresso dos Deputados. 
Sánchez precisava de maioria simples, mas 
obteve 124 votos a favor e 155 contra. 

O fator determinante para o resultado foi 
a abstenção do partido de extrema esquerda 
Podemos, cuja coalizão tem 42 deputados 

e não chegou a um acordo com Sánchez. O 
primeiro-ministro já havia sido derrotado na 
primeira votação, na última terça-feira (23), 
quando eram necessários 176 votos, de um 
total de 350. Com isso, a Espanha pode ter 
de voltar às urnas pela quarta vez em quatro 
anos, mas a hipótese de negociações entre 
Psoe e Podemos segue aberta.

A disputa se dá porque o partido de 
extrema esquerda cobra uma participação 

no governo maior do que os socialistas 
estão dispostos a oferecer. "Com 25% dos 
assentos, vocês queriam controlar 80% dos 
gastos sociais, sendo a quarta força política", 
disse Sánchez nesta quinta, jogando a culpa 
do fracasso no Podemos. Já o líder da le-
genda de extrema esquerda, Pablo Iglesias, 
afi rmou que nunca exigiu cargos, mas sim 
"competências". "Olhem para a direita, eles 
estão encantados", disse (ANSA).

Parlamento da Espanha veta Sánchez como premier pela 2ª vez



As instituições e o desenvolvimento 
econômico:  a extinção do eSocial

Dentre muitas mazelas 

sociais que obstruem 

o crescimento e 

desenvolvimento econômico 

do país atualmente, o Brasil 

é conhecido pelo excesso de 

burocracia.

Dados do Relatório Doing 
Business do Banco Mun-
dial de 2018 mostram que 

o país está na 125ª posição em um 
ranking que compara o ambiente 
de negócios em 190 países no 
mundo. O Brasil está atrás tanto 
de outros do Brics, como também 
de alguns da América Latina, 
como Argentina, Peru e Chile. 
Além disso, de acordo com o Ban-
co Central, o Brasil é o país onde 
as empresas mais gastam tempo 
calculando e pagando impostos.

Na última semana, em anúncio 
feito pelo secretário da Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Marinho, 
o governo informou que o eSocial 
será extinto em janeiro de 2020 
e substituído por uma nova pla-
taforma, atendendo a demanda 
das empresas. Criado em 2014, 
o eSocial começou a ser imple-
mentado em 2018, com o intuito 
de unifi car o envio dos dados 
sobre trabalhadores, como folha 
de pagamento, comunicações de 
acidente de trabalho, aviso prévio 
e FGTS pelas empresas.

Contudo, a ideia de reduzir a 
burocracia por meio de um canal 
único acabou por gerar excesso 
de custos para as empresas e 
um consequente aumento da 
burocracia, com a solicitação 
de cerca de 1.800 dados que, 
muitas vezes, esbarram em in-
consistências, que geram ainda 
mais custos. 

Apesar de parecer super-
fi cialmente inofensivo ou de 
custos negligenciáveis, exces-
sos burocráticos podem ser 
tão nocivos ao crescimento e 
desenvolvimento econômico 
quanto determinantes mais 
diretos, como incapacidade de 
poupança, falta ou alto preço do 
crédito e problemas de deman-
da. Um dos poucos pontos em 
que a maioria dos economistas 
concorda – e isso é muito raro – é 
que a qualidade das instituições 

político-econômicas, regras for-
mais e informais que governam 
uma sociedade têm uma relação 
direta com o desenvolvimento. 

Más instituições estão re-
lacionadas àqueles aspectos 
intangíveis que normalmente 
associamos com corrupção, 
clientelismo, falta de democracia 
e falta de confi ança no sistema 
de justiça. Isso inclui também 
o excesso de burocracia que 
estimula o aumento da corrup-
ção, do pagamento de propinas, 
além de obstruir os incentivos 
da sociedade em empreender, 
reduzindo as inovações e o valor 
gerado por elas.

Entretanto, é preciso lembrar 
que o conceito de desenvolvi-
mento está atrelado à redução 
de desigualdades e geração de 
equidade, de modo que a socie-
dade como um todo possa captar 
os benefícios gerados pelo cresci-
mento econômico. A discussão em 
torno de extinguir uma plataforma 
que gera tantos custos e a criação 
de uma nova mais efi ciente, será 
sempre bem-vinda, desde que 
essas mudanças não fl exibilizem 
direitos do trabalhador que, em 
última instância, são o ingrediente 
principal do crescimento.

Algumas alterações feitas já 
para os próximos meses incluem, 
dentre outras reduções, a sus-
pensão de obrigatoriedade de 
informar, pela empresa, dados 
relativos à saúde e segurança de 
trabalho, apesar de manter dados 
relativos à folha de pagamento e 
férias. Preocupante é o critério 
enviesado nesse chamado corte 
de excessos. Poderíamos até 
copiar todas as ações econômicas 
de um país de primeiro mundo. 

Se não desenvolvermos e me-
lhorarmos nossas instituições, 
nunca seremos um país desen-
volvido. Mas um país desenvol-
vido deve ter como principal 
critério não só valorizar, como, 
principalmente, proteger aqueles 
que estão expostos na base da 
pirâmide e são, portanto, a engre-
nagem principal desse motor: os 
trabalhadores.

 
(*) - Doutor em Desenvolvimento 

Econômico, é professor do curso de 
Economia da Universidade Positivo.

Walcir Soares Junior (*)

São Paulo, sexta-feira, 26 de julho de 2019 Página 5

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

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

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

1º LEILÃO 30/07/2019 - 08:45h  -  2º LEILÃO 01/08/2019 - 15:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e 
Online IMÓVEIS I) APARTAMENTO nº 71 -

-

II) VAGA individual e indeterminada -

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 30/07/2019, às 08:45 
horas, e 2º Leilão dia 01/08/2019, às 15:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: CLOVIS RODRIGUES DA SILVA, 

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

DOS VALORES 1º leilão: R$ 469.112,17 (Quatrocentos  e sessenta e nove mil e cento e doze reais e 
dezessete centavos); 2º leilão: R$ 322.282,00 (Trezentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta e dois reais), -

-
COMISSÃO DO LEILOEIRO: en-

-
DO LEILÃO ONLINE: 

-

-
OBSERVAÇÕES: 

-

-
-

-

. O arrematante será respon-
sável 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 arremata-
ção. 

-

-

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária a realizar-se no dia 09 de agosto de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 
02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) a de-
sistência da realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia para fi ns de fechamento de capital social; 
(ii) a desistência do pedido de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia junto à CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários e (iii) autorizar os administradores da Companhia a tomar as medidas necessárias, caso aprovadas as 
matérias constantes dos itens (i) e (ii) anteriores. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-
-se à disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.com.br/ri) e no site 
da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes 
documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: docu-
mento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato 
social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de 
identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pes-
soa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São 
Paulo, 25 de julho de 2019. ANA KARINA BORTONI DIAS - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

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: 13/08/2019  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 14/08/2019  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: APARTAMENTO nº 118, localizado  no 11º 
pavimento do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO START JARDIM SUL”, situado na Rua João Simões 
de Souza, nº 360, e Rua Cascado, na Vila Andrade, 29º Subdistrito – Santo Amaro

Observações.: (i) 

(ii) 
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 13/08/2019, às 11:05 horas, e 2º 

Leilão dia 14/08/2019, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Pau-
lo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: ALESSANDRA HADDAD DE OLIVEIRA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
440.306,11 (Quatrocentos e quarenta mil, trezentos e seis reais e onze centavos) 2º leilão: R$ 330.813,66(Trezentos 
e trinta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e seis centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

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

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

www.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: 27/08/2019  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 29/08/2019  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: Apartamento nº 1.310, localizado no 8º pavimen-
to ou 13º andar, do empreendimento denominado “VN CASA TOPÀZIO”, situado na Rua Topázio, nº 701 e Rua 
Paula Ney, no 9º Subdistrito – Vila Mariana, com a área privativa total de 33,200m²(já incluída a área de 2,200m² 
correspondente ao depósito nº 12, localizado no 4º subsolo ou 1º andar), a área comum de 40,929m², já incluído 
o direito de uso de 01 vaga de garagem, localizada na garagem coletiva do condomínio, em local indeterminado, 

 Obser-
vação: (i)

 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 10:15 horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 10:15 
horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIAN-
TE: EDNA LOPES QUADROS, RG nº 7.300.385-SSP/SP, CPF nº 104.162.308-90, brasileira, divorciada, empresária, 
residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: , CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 390.107,85 (Trezentos e noventa mil, cento 
e sete reais e oitenta cinco centavos) 2º leilão: R$ 175.000,00(Cento e setenta e cinco mil reais), calculados na 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

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

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

Modernna Ambiental S.A. - CNPJ/MF n° 23.733.677/0001-34 - NIRE 35.300.485.131
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/06/2019

Data - Local - Hora: 10/06/2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 61, sala B. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: 
Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) reeleição da atual diretoria e eleição de mais 2 (dois) cargos de diretor. Deliberações: 
Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a matéria constante da Ordem do Dia, (I) reeleger os atuais diretores para um novo 
mandato de 2 (dois) anos, sem reservas e/ou ressalvas, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Adilson Alves 
Martins, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.479.978-3 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 076.046.848-66, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º 
andar, conjunto 61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220, e, para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Marcel Gelfi, 
brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.503.637-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 506.401.948-34, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 
61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220. Nesta oportunidade são eleitos para os cargos de Diretores sem designação específica, para 
um mandato de 2 (dois) anos, os Srs. Leonel Hernan Emilio Bustia, argentino, solteiro, administrador de empresas, portador de cédula 
de identidade de estrangeiros (RNE) V351001-R e inscrito no CPF/MF sob o nº 229.118.248-06, residente e domiciliado nesta capital, 
com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220, e Marcelo 
Duarte de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.712.886-SSP-SP e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 022.212.388-50, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, 
conjunto 61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220. Os diretores ora eleitos iniciam o novo mandato à partir da presente data, assinam 
a ata, bem como o termo de posse em anexo, e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos 
crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como, que não estão condenados ou sob 
efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou que não estão condenados ou sob 
efeito de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, ainda, por crime contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a 
sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de junho 
de 2019. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Acionista: Sustentare Saneamento S.A. Adilson 
Alves Martins - Presidente; Secretário Marcel Gelfi Acionista: Sustentare Saneamento S.A. Adilson Alves Martins - Cargo: Diretor 
Presidente; Marcelo Duarte de Oliveira - Cargo: Diretor. Diretores: Adilson Alves Martins - Diretor Presidente; Marcel Gelfi - Diretor. 
Leonel Hernan Emilio Bustia - Diretor; Marcelo Duarte de Oliveira - Diretor. Jucesp nº 357.688/19-3 em 05/07/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0035745-81.2013.8.26.0100 (USUC 617) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Francisco Lima 
Borges, Marcia Gonçalves Borges, Cleison Gonçalves de Castro; Orlindo Sotero Neto, Maria Lucia 
Pilotto Sotero, José Maria da Silva, Geraldo Chicon Santiago, Débora Regina da Silva, Sérgio 
Lopes de Oliveira, Nivia Rosa de Oliveira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eunice 
Benedita da Silva Correa, Vanessa da Silva Correa e Marco Aurelio da Silva Correa , ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Corradi 
Segundo, nº 32 - Jardim Santa Mônica - Pirituba - São Paulo SP, com área de 250,00 m², 
contribuinte nº 124.088.0066-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0081837-54.2012.8.26.0100 (USUC 24) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Francisco Gomes de Sousa ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antônio da Cruz Messias, nº 72 
- Jardim Ibirapuera, 29° Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 185,96 m², 
contribuinte nº 103.030.0001-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

7ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1058815-
40.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro/SP, 
Dr(a). ADRIANA BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VANDER ZUANELLA, 
CPF nº 051.515.368-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE ED. E ASSIST. SOCIAL Reg. Adm. Paulistana, 
alegando em síntese: ser credora do réu da quantia de R$ 13.005,66 (Out/2018), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ás mensalidades vencidas 
nos meses de Janeiro a Dezembro de 2017 e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, 
ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial. Será o presente edital, 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 18 de junho de 2019. 

Imobiliária Santa Therezinha S.A. - CNPJ N° 61.530.200/0001-40 - NIRE Nº 35300013786
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no dia 11 de Junho de 2019

Data, Hora e Local - Dia 11 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social no Largo Padre Péricles, 145, 9° andar, na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo. Presença - Acionistas representando a totalidade do Capital Social e usufrutuária com direito a voto. 
Composição da Mesa - Presidente – Maria Teresa Maluf Chamma. Secretária – Maria Izabel Chamma Daura Abdo. Publicações 
- As Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018, foram publicados 
no Diário Oficial do Estado do dia 09, às folhas 129 (86) – 15 (empresarial), e no Jornal Empresas e Negócios do dia 09, às folhas 5, 
todos do mês de maio de 2019. Está sanada a ausência da publicação dos anúncios, de que trata o artigo 133, com base no § 4º, 
do mesmo artigo, da Lei nº 6.404/76. A ausência da Convocação também está sanada a teor do § 4°, do art. 124, da Lei n° 6.404/76. 
Ordem do Dia – (1) Tomada de contas da Administração, exame, discussão, e votação das Demonstrações Financeiras e demais do-
cumentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (2) Deliberação sobre a proposta da Diretoria quanto 
à destinação do resultado. Deliberações - Foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas e, inclusive, da usufrutuária, 
e sem ressalvas, as seguintes deliberações: Item (1) da Ordem do Dia: Tomada de contas da Administração, exame, discussão, e 
votação das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 
e Item (2) da Ordem do Dia: Destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, como segue: o Balanço da Sociedade 
apontou um prejuízo líquido de R$ 3.323.791,00, e o total dos prejuízos acumulados de R$ 8.352.873,00, de modo que não haverá no 
corrente exercício distribuição de dividendos aos acionistas, e será mantida a tributação pelo regime do lucro presumido. Autorização 
- Fica autorizada a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas. Encerramento - Nada mais havendo a tratar a 
Senhora Presidente suspendeu a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pela 
Presidente, Secretária e por todos os acionistas presentes. (Assinaturas) Maria Teresa Maluf Chamma – Presidente da Mesa; Maria 
Izabel Chamma Daura Abdo– Secretária da Mesa; Maria Teresa Maluf Chamma; Espólio de Maria Estefno Maluf (Inventariante: 
Therezinha Maluf Chamma); Maria Izabel Chamma Daura Abdo; Empreendimento Lo-Ma Admistração e Agricultura Ltda (The-
rezinha Maluf Chamma e Dilermando Cigagna Junior); Lina Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); MARILU SAIGH MALUF 
(pp. Dilermando Cigagna Junior); Roberta Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Neusa Adriana Saigh Maluf (pp. Dilerman-
do Cigagna Junior); Therezinha Maluf Chamma (Usufrutuária com direito a voto). Esta certidão confere com a Ata original lavrada 
no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 03, às folhas 21/22. São Paulo, 11 de junho de 2019. Assinaturas: Maria Teresa Maluf 
Chamma - Presidenta da Mesa. Maria Izabel Chamma Daura Abdo - Secretária da Mesa. Jucesp nº 398.020/19-0 em 23/07/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Aveni-
da Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Par-
te, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) extinção do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Compa-
nhia, o qual foi criado por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 25 de fevereiro de 2019 às 
13h00m (“AGE de 25.02.2019”), com a consequente (i) desistência voluntária dos pedidos de homologação de criação 
do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia e de eleição do Sr. Flavio Pentagna Gui-
marães para ocupar referido cargo, encaminhados ao Banco Central do Brasil em 7 de março de 2019 e ainda penden-
tes de homologação; e (ii) reforma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para refl etir a extinção do cargo de 
Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia; 2) ratifi cação da eleição do Sr. Ricardo Annes Gui-
marães como membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado na AGE de 25.02.2019; 3) 
ratifi cação das deliberações a respeito de alterações e consolidação do Estatuto Social tomadas em assembleias gerais 
da Companhia realizadas após a AGE de 25.02.2019 e ainda pendentes de homologação pelo Banco Central do Brasil, 
a saber: (A) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019, às 10h00m, em que foram 
deliberadas: (i) alteração da redação do artigo 27, inciso a, alínea ‘v’ do Estatuto Social da Companhia, para constar que 
a atuação do Diretor sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia será diretamente su-
bordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Ge-
ral; (ii) alteração da redação do artigo 27, inciso c, alínea ‘i’ do Estatuto Social da Companhia para expressamente cons-
tar que o Diretor sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Di-
retor Executivo Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (iii) 
alteração da redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor 
sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros da Com-
panhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e (B) Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de 
julho de 2019, às 10h00m, em que serão deliberadas: (i) reforma parcial do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, 
para incluir a possibilidade de representação da Companhia por 1 (um) procurador ou 1 (um) diretor perante qualquer 
órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e 
obrigações, nos mandatos com cláusula ad judicia e em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou quotistas de so-
ciedades ou fundos de investimentos dos quais a Companhia participe; (ii) reforma parcial da redação do artigo 34 do 
Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar a denominação do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança, al-
terar a composição do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança e ampliar as atribuições do Comitê de Remune-
ração, Pessoas e Governança; e 4) consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as alterações acima mencionadas. 
Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de rela-
ções com investidores da Companhia (http://bancobmg.com.br/ri) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer 
seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físi-
cas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do re-
presentante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do com-
provante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procu-
rador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autentica-
das do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores.

São Paulo, 26 de julho de 2019.
ANA KARINA BORTONI DIAS 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Entre os indicados na 
competição principal, 
está o fi lme do diretor 

francês Olivier Assayas, “Wasp 
Network”, com o ator brasileiro 
Wagner Moura, e o “Ad Astra”, 
ficção científica de James 
Gray protagonizado por Brad 
Pitt e Liv Tyler. Ambos foram 
produzidos pela RT Features, 
do produtor brasileiro Rodrigo 
Teixeira.

Já para a mostra competitiva 
Venice Classics, com documentá-
rios sobre cinema e seus realiza-
dores, o fi lme “Babenco - Alguém 

Filme com Wagner Moura é 
selecionado para Veneza

A organização do Festival de Cinema de Veneza divulgou ontem (25) a lista de fi lmes que vão disputar 
a 76ª edição de um dos principais eventos cinematográfi cos do mundo

tem que ouvir o coração e dizer: 
Parou”, com produção e direção 
da atriz brasileira Bárbara Paz, foi 
indicado. A esposa do cineasta 
mostra os últimos momentos de 

Babenco, que faleceu em 2016. 
Entre outros selecionados estão 
J’accuse, longa que aborda o 
caso Dreyfus dirigido por Roman 
Polanski, The Truth, de Hirokazu 
Kore-eda, Ema, de Pablo Larraín, 
e The Laundromat, de Steven 
Soderbergh.

A abertura do Festival de 

Veneza, que acontece de 28 de 
agosto a 7 de setembro, será 
feita pelo fi lme “La vérité”, 
do cineasta japonês Hirokazu 
Kore-eda. Já o fechamento 
fi cará por conta do suspense 
“The Burnt Orange Heresy”, 
do diretor italiano Giuseppe 
Capotondi (ANSA).
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Wagner Moura e Penélope Cruz em ‘Wasp Network’,

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

A prevenção de perdas de 

estoque no ambiente dos 

negócios pode signifi car a 

sobrevivência da empresa

Dados divulgados pela 
Associação Brasileira 
de Prevenção de Perdas 

(Abreppe) revelam que as perdas 
no varejo em 2017 atingiram R$ 
19,5 bilhões no Brasil. Para mui-
tos varejistas, reduzir perdas se 
tornou mais que uma prioridade. 
Antes, em um cenário econômico 
diferente que do que vivemos 
hoje, aumentar o preço e a base 
de consumidores eram estraté-
gias aplicáveis que geravam re-
sultados positivos e equilibravam 
a balança das perdas. 

Atualmente, a realidade é 
outra. Com a redução da infl a-
ção, o aumento da concorrência 
e a crescente maturidade do 
mercado consumidor, aumentar 
o preço não é mais uma opção. 
Então, para garantir e manter 
resultados positivos, a saída é 
uma só: reduzir custos. E no 
mercado de bens de consumo, a 
linha de estoques é a que chama 
mais atenção.

As perdas são danosas para 
qualquer empresa, independente 
do seu tamanho. 

Prevenir perdas de estoque é 
garantir que o investimento na 
compra de mercadoria seja rever-
tido em receita para a companhia 
e, ao contrário do que pensa o 
senso comum, furtos e roubos, 
apesar de representativos, não 
são as principais causas das 
perdas. Os grandes violões são a 
avaria, o vencimento e a matura-
ção dos produtos, e esses devem 
ser controlados. A conversão de 
receitas maiores com o mesmo 
Custo de Mercadoria Vendida 
(CMV) aumenta as margens e, 
para perenizar este resultado, são 
necessários quatro componentes 
básicos: apuração, governança, 
cultura e execução.

O primeiro componente, de 
apuração, refere-se basicamente 
em garantir que os processos de 
contagem periódica do estoque 
sejam realizados de forma acura-
da e recorrente. A diferença entre 
o estoque computado no sistema 
e o estoque físico dimensiona o 
quanto deste foi desviado do seu 
objetivo fi nal, que é gerar receita. 
Para garantir um melhor registro 
de perdas, algumas empresas 
possuem também instrumentos 

para segregar os desvios em 
perdas não identifi cadas (furtos 
e roubos) e perdas identifi cadas 
(avaria, vencimento e matura-
ção).

O segundo componente, que 
é a governança das perdas, con-
siste em criar mecanismos para 
dar transparência aos resultados 
de perdas e comunicar todas as 
camadas do negócio periodica-
mente sobre estes resultados 
para que a tomada de decisão 
e a remoção de barreiras seja 
feita tempestivamente. Comitês 
corporativos multidisciplinares, 
com participação de diversas 
áreas do negócio, é fundamental, 
pois a perda ocorre por motivos 
sistêmicos e interconectados.

O terceiro componente para 
redução de perdas é a mudan-
ça de cultura que consiste em 
evoluir o modelo da ‘venda a 
qualquer custo’ pela ‘venda com 
rentabilidade’. A mudança de 
cultura passa pela disseminação 
de campanhas de comunicação 
interna sobre o tema prevenção 
de perdas, aplicação de trei-
namentos teóricos e práticos 
para as camadas de operação e 
planos de incentivo diretamente 
ligados aos resultados de perda 
do negócio.

O quarto componente, mas 
não menos importante, é a exe-
cução de ações para redução de 
perdas, considerando melhorias 
nos processos, nos sistemas, nas 
tecnologias e na infraestrutura 
do negócio. Investimentos para 
aprimoramento das ferramen-
tas visando prevenir perdas 
são importantes para garantir 
resultados efi cazes e perenes 
no negócio.

Prevenir que as perdas acon-
teçam é um esforço constante e 
contínuo com começo, meio e 
fi m, ou seja, é preciso identifi car, 
reduzir e controlar as perdas. É 
muito comum observar empresas 
que, ao tirarem seu foco de algum 
desses pontos, acabam vendo 
seu lucro virar prejuízo. O que 
signifi ca que não basta investir 
apenas em um dos pilares. É pre-
ciso manter a energia constante 
ao longo da caminhada para que 
os resultados sejam perenizados. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação e 
privacidade de dados

(www.protiviti.com).

Quer aumentar sua 
lucratividade? Previna as perdas!

Rodrigo Castro (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: BRUNO BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auditor, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (22/07/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joselino José dos Santos e de Geni Brito do Nascimento. A pretendente: 
JOYCE BARBOSA MENDES, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (01/10/1991), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Pedro Mendes da 
Luz dos Santos e de Katia Barbosa de Jesus dos Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ANDERSON DE SOUZA PRATES, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido nesta Capital, Vila Mariana - BA, no dia (14/05/1984), residente neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josué de Souza Prates e de Creusa Rubinho Prates. A 
pretendente: DAIANA ANGELICA BUZETTO, estado civil solteira, profi ssão assustebre de 
recursos humanos, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/04/1987), residente neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ramiro Buzetto e de Lucia Evangelista Buzetto.

O pretendente: LEANDRO REIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (22/06/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Leonicio de Souza e de Barbara Telis Reis de Souza. A pretendente: 
EDNALVA BLANCO SANTANA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (14/02/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Santana e de Nair Blanco Santana.

O pretendente: MÁRCIO SANTOS DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Mariana - MG, no dia (16/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Valdir João de Assis e de Vera Lucia Santos de Assis. A pretendente: JULIANA SOUZA 
DIAS, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, 
no dia (30/04/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Lino Dias e de Maria Agripina Souza Dias.

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

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: DANIEL MOTYL, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia 08/11/1988 em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Handelsman Motyl e de Linda Balaciano 
Motyl. A pretendente: ALÉXIA RODRIGUES HERRMANN, de nacionalidade brasileira, 
engenheira, solteira, nascida no dia 25/11/1987 em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bernardo Herrmann e de 
Anna Clara Rodrigues Herrmann.

O pretendente: CESARE RIVETTI, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresa, solteiro, nascido no dia 08/11/1969 em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Rivetti e de Maria do Carmo 
Moraes Barros Rivetti. A pretendente: NATHALIE MARTINEZ BIAZZI, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida no dia 02/01/1978 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Gianfranco Biazzi e de Jane 
Martins Martinez Biazzi.

O pretendente: SYLVIO FORTUNA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido no dia 18/08/1984 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Eduardo Cardoso Ribeiro 
e de Sylvia Regina Fortuna Ribeiro. A pretendente: BIBIANE LAGO DE CASTRO, de 
nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida no dia 01/03/1989 em Passo 
Fundo - RS, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Umberto 
Segundo de Castro Júnior e de Maira Maria Lago de Castro.

O pretendente: RAFAEL DE PAIVA BUENO, de nacionalidade brasileira, jornalista, 
solteiro, nascido no dia 16/11/1986 em São Paulo - SP, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Paiva Bueno e de Sandra Maria Burger de Paiva 
Bueno. A pretendente: BRUNA COELHO BRAUNE, de nacionalidade brasileira, designer, 
solteira, nascida no dia 11/08/1987 em Nova Friburgo - RJ, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Braune e de Ivelise Coelho Braune.

O pretendente: ANDRÉ CÂMARA MATTOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, solteiro, nascido no dia 16/04/1985 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Martins e de 
Ana Maria Câmara Mattos Martins. A pretendente: AMANDA MICHAELIS DE OLIVEIRA 
ABREU, de nacionalidade brasileira, publicitária, divorciada, nascida no dia 28/11/19 83 
em Brasília - DF, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
João Timóteo de Oliveira e de Marli das Graças Abreu.

O pretendente: MARCIO CAMIS, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido no dia 09/10/1968 em São Paulo - SP, residente e domiciliado na Saúde, São 
Paulo - SP, fi lho de Adib Camis e de Martha Bloudani Camis. A pretendente: RENATA 
BORGES LA GUARDIA, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no 
dia 13/08 /1978 em Uberaba - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Tadeu La Guardia e de Leda Lima Borges La Guardia. Obs.: 
Tendo· sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residenéia do 
pretedente.

O pretendente: GILBERTO MENDES MENDERICO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
médico, divorciado, nascido no dia 07/12/1982 em Santos - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Mendes Menderico e de Lana Garbelini 
Menderico. A pretendente: JULIANA LOURENÇO BARBOSA PASTORELLI BRAGA, 
de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia 23/11/1985 em Taubaté - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luís Pastorelli Braga e 
de Selma Regina Lourenço Barbosa Pastorelli Braga.

O pretendente: MATEUS LIMA CABRERA, de nacionalidade brasileira, adminsitrador, 
solteiro, nascido no dia 23/12/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Prospero Cabrera Fretes e de Elaine Lima Cabrera. A 
pretendente: PALOMA GEDANKIEN, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, 
nascida no dia 15/10/1983 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Liberdade, São 
Paulo - SP, fi lha de Ehud Eliezer Gedankien e de Suely Mary Tyles Gedankien.

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

O pretendente: RENATO KOBASHI, de nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, 
nascido no dia 25/05/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Yassuta Kobashi e de Regina Tieco Yokoyama Kobashi. A 
pretendente: BRUNA SCHALCH MELLI, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, 
nascida no dia 17/06/1990 em São Paulo - SP, residente e domiciliada em Rio Claro - SP, fi lha 
de Luiz Miguel Melli e de Connie Aparecida Schalch Melli. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo 
do Rio Claro, Estado de São Paulo.

O pretendente: MARCUS VINICIUS CHISCO, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
divorciado, nascido no dia 15/03/1974 em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Chisco e de Maria Madalena Moraes Chisco. 
A pretendente: FERNANDA BOTTURA CASELLA, de nacionalidade brasileira, advogada, 
divorciada, nascida no dia 21/04/1977 em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Eduardo Casella e de Denise Bottura Casella.

O convivente: OCTAVIO PORTOLANO MACHADO, de nacionalidade brasileira, economista, 
solteiro, nascido no dia 10/10/1989 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leão Machado Neto e de Vera Pórtolano Machado. 
A convivente: BETINA CARVALHO DE OLIVEIRA ROXO, de nacionalidade brasileira, 
economista, solteira, nascida no dia 20/08/1991 em São José dos Campos - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Frederico Gustavo de Oliveira Roxo 
e de Bernadete Maria de Carvalho Roxo; Obs.: Conversão de união estável em casamento.  

O pretendente: RAFAEL MATOS DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia 03/02/1987 em Salvador - BA, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Everaldo da Silva Cunha Neto e de Maria Olívia Matos Cunha. A 
pretendente: GABRIELA MORAIS TORIBIO, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida no dia 30/10/1986 em Currais Novos - RN, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlito Magno Toribio e de Maria da Guia Morais Magno Toribio.

O pretendente: PAULO BRAGA CHEREM, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia 28/10/1986 em Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cherem e de Márcia Braga Cherem. A pretendente: TALITA 
PAGUNG FAVARATO, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida no dia 
18/12/1985 em Lavras - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edvar Afranio Favarato e de Maristela Pagung Favarato.

O pretendente: VITOR GODOY DO LIVRAMENTO PRADO, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia 14/04/1982 em Marília - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Barretto do Livramento Prado e de Teresa 
Alexandrina Godoy do Livramento Prado. A pretendente: VERUSCA BONILLO CASCIANO, 
de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia 21/01/1986 em São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Casciano 
e de Nancy Galhardo Bonillo Casciano.

O pretendente: HENRIQUE BONA GALVANI, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, solteiro, nascido no dia 22/08/1992 em Porto Alegre - RS, residente e domiciliado 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Dias Galvani e de Rosana Terezinha Bona 
Galvani. A pretendente: BARBARA GARCIA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
arquiteta, solteira, nascida no dia 02/02/1990 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Roberto de Carvalho e de Zina Maria Garcia 
de Carvalho.

O convivente: FRANCO RATTICHIERI, de nacionalidade brasileira, cururgião dentista, 
divorciado, nascido no dia 10/10/1973 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Novello Rattichieri e de Sandra Maria Feres Rattichieri. 
A convivente: DHIELLEM DOS REIS LEAL, de nacionalidade brasileira, bióloga, solteira, 
nascida no dia 01/08/1997 em Itupiranga - PA, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joel do Nascimento Leal e de Eliene dos Reis Leal; Obs.: Conversão  de 
união estável em casamento.

O pretendente: ALVARO CHAN, de nacionalidade brasileira, vendedor, divorciado, nascido 
no dia 27/02/1961 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alvaro Ferreira Chan e de Thereza Elsersser Chan. A pretendente: MARIA 
ISABEL MARTIRE COSTA, de nacionalidade brasileira, agente de turismo, solteira, nascida 
no dia 30/03/1960 em Santos - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Braulio Quintela Costa e de Madalena Martire Costa.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido no dia 13/09/1985 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flávio de Oliveira Lopes e de Silvana Maria Scagliusi Lopes. 
A pretendente: FABIANA PAREDES, de nacionalidade brasileira,  administradora, solteira, 
nascida no dia 08/05/1985 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Manuel Paredes e de Maria Regina Fernandes Machado Paredes.

O convivente: JORGE LUÍS ABREU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, consultor, 
solteiro, nascido no dia 09/08/1990 em Rio Claro - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudinor da Silva e de Mariza Aparecida Bueno 
de Oliveira Silva. A convivente: MONICA ANACLETO TELHADO, de nacionalidade 
portuguesa, gerente de marketing, solteira, nascida no dia 12/04/1989 em Freguesia de 
Oeiras e São Julião da Barra, Portugal, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Henrique Manuel Pereira Telhado e de Maria Antonia Marques de 
Correia Anacleto Telhado; Obs.: Conversão  de união estável em casamento.

O convivente: GUILHERME BORGIANNI NETO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia 20/10/1954 em Campinas - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Borgianni e de Dulce Miriam 
Schmidt Borgianni. A convivente: SONIA BONDUKI, de nacionalidade brasileira, bióloga, 
solteira, nascida no dia 16/02/1957 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emilio Gabriel Bonduki e de Hend Luka Bonduki; 
Obs.: Conversão  de união estável em casamento.

Redução de poluentes com 
efi ciência e sustentabilidade

Fabricante prioriza perfomance com motor mais leve e compacto e tecnologias para atender a níveis de 
emissões MAR-1 - redução de poluentes chega a 38,9%

Equipe da Cummins Brasil demonstra novo equipamento 
durante evento. Em destaque, Luis Pasquotto,
presidente da empresa.

A Cummins Brasil antecipa 
tendências e reforça o 
compromisso com seus 

clientes e o meio ambiente ao 
lançar no mercado brasileiro o 
novo Grupo Gerador B3.3 emis-
sionado. A novidade, exclusiva 
no País, traz potências de 40 
kW e 60 kW (50 kVA e 75 kVA), 
complementando as linhas QSL9 
(313 kVA a 375 kVA) e QSX15 
(563 kVA a 625 kVA), lançadas 
anteriormente e um pacote 
de soluções mais efi cientes e 
sustentáveis. “O Grupo Gerador 
B3.3 é um marco no processo de 
produção da Cummins, o início 
de um novo range de produtos 
com ‘pegada ecológica’, mais 
leve, compacto, econômico 
e sustentável”, afirma David 
Sato, supervisor de Marketing 
de Produto da Cummins Power 
Generation para América Latina.

Mesmo sem a implantação 
de leis ambientais regulamen-
tadas para geradores no Pais, a 
Cummins adotou o MAR-1, que 
defi ne os limites de emissões de 
poluentes para equipamentos 
industriais em seu novo grupo 
gerador. A companhia realizou 
melhorias de efi ciência na quei-
ma de combustível e ajustes 
da bomba, além da tendência 
downsizing do motor, com o uso 
de materiais mais resistentes.

Disponível para operar em to-

dos os segmentos de mercado, 
o equipamento será disponibili-
zado nas frequências de 60 hz 
e 50 hz, com foco inicial nas 
vendas locais e posteriormente 
em toda a América Latina. A 
novidade traz motor mais com-
pacto, de 3,3 litros e a mesma 
potência do seu antecessor, 

dotado de motorização de
3.9 litros.

Com as novas soluções, a 
Cummins registra redução de 
custo de operação e manutenção 
para seus clientes: economia de 
combustível em 2,2%, consumo 
de óleo lubrifi cantee do liquido 
de arrefecimento em 37,9% e 
21,3%, respectivamente. Com 
motorização 4B 3.3, de 4 cilindros, 

o novo Cummins localizada em 
Guarulhos (SP), onde recebe al-
ternador, controlador e radiador, 
ou seja, as soluções integradas 
que destacam a companhia no 
segmento de geração de energia. 

“Adotamos inicialmente esta 
faixa de potência com alta 
capacidade de infl uenciar a 
aquisição de um produto mais 
efi ciente e’green’. O lançamen-
to também servirá de referên-
cía para os novos projetos de 
geradores emissionados que 
serão ofertados pela Cummins”, 
reforça Sato. O Grupo Gerador 
B3.3 traz ainda, em solução 
standard (carenada), o menor 
nível de ruído durante opera-
ção, semo uso de atenuadores.

Além do novo pacote de solu-
ções, Generation, que incluem 
chaves de transferência de pare-
de ou sistema de monitoramento 
PowerCommand CloudTM. 
Desenvolvido exclusivamente 
a novidade pode receber os 
acessórios da Cummins Powe-
rintegrada ao grupo gerador e 
o sistema de monitoramento 
PowerCommand CloudTM. 
Desenvolvido esclusivamente 
pela companhia este sistema 
permite o acompanhamento 
virtual do Grupo Gerador em 
tempo real, reduzindo os custos 
de operaçãso e manutenção 
e o tempo de inatividade das 
máquinas em operação.

Grupo Gerador B3.3 emissionado
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 26 de Julho de 2019. 
Dia de São Pastor, São Joaquim, Sant’ana, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é 
a generosidade. Santa Ana e São Joaquim são os pais de Maria e, por serem 
avós de Jesus, são considerados os protetores dos avós. Dia do Detetive 

Particular e Dia do Vovô e da Vovó. 
Hoje aniversaria o cantor britânico Mick Jagger que faz 76 anos, o ator Rodrigo 
Farias que nasceu em 1954 e a atriz Sandra Bullock que faz 56  anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste grau tem uma personalidade ambiciosa que irradia 
confi ança e poder. Muita habilidade executiva e bom senso para negócios. Está 
sempre disposto a ajudar, apoiar os amigos e os familiares que o procuram. 
Possui uma habilidade de deixar sempre muito claro o seu lado positivo. Da 
mesma forma, percebe sempre mais claramente o que há de bom e elevado 
na vida, deixando de lado o que lhe parece ser mau e desprezível. Tais 
características fazem deste leonino alvo da admiração dos demais, e sua 
presença é sempre muito apreciada em eventos sociais. No lado negativo 
precisa evitar a tendência ao materialismo e a tendência a controlar as pessoas 
e situações.

Magia dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e pobreza. 
Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. Números de 
sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta sexta é o vigésimo quinto dia da lunação.  A Lua faz bons aspectos com Saturno, Netuno e Plutão 
durante a manhã que trazem mais estabilidade emocional, calma e compreensão. O dia será positivo 
para auxiliar na transformação e nas fi nalizações nesta semana de Lua Minguante. À noite a Lua 
faz um bom aspecto com Mercúrio que facilita a comunicação e nos permite ter esclarecimentos neste 
período que Mercúrio está em movimento retrógrado.
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Precisa levar adiante os planos de 
expansão e pioneirismo que não devem 
ser abandonados. Ainda irá enfrentar 
situações antigas que perturbam e 
atrapalham seus planos. Use a serie-
dade, amabilidade e sociabilidade que 
ajudam a obter resultados positivos. 
89/289 – Azul.

A Lua faz bons aspectos com Saturno, 
Netuno e Plutão durante a manhã que 
trazem mais estabilidade emocional, 
calma e compreensão. As motivações 
que o impulsionam agora se fazem mais 
seguras. O dia será positivo para auxiliar 
na transformação e nas fi nalizações 
nesta Lua Minguante. 46/346 – Verde.

Boas relações melhoram qualquer 
situação e provocam ideias novas. Mas 
cuidado porque a interferência alheia 
provoca reações bruscas e de forte 
repulsa nas relações com as pessoas 
à volta. Aproveite para contar com 
ganhos maiores no trabalho. 29/729 
– Amarelo.

Com seu astro a Lua em Gêmeos o dia 
será de colher resultados muito mais 
do que começar alguma coisa. Melhore 
as relações e supere rompimentos no 
trabalho. Atividades ligadas ao conhe-
cimento e ao aprendizado darão bom 
resultado. 27/427 – Cinza.

Terá melhoria da situação material e 
fi nanceira. O ciúme, o orgulho e a deter-
minação por se obter o que se deseja é o 
ponto mais negativo do dia. As pessoas 
a sua volta devem ser ouvidas, antes 
de tomar atitudes decisivas e que as 
afetem no dia a dia. 33/733 – Amarelo.

Um relacionamento íntimo será impor-
tante para sua paz e tranquilidade. À 
noite a Lua faz um bom aspecto com 
Mercúrio que facilita a comunicação e 
nos permite ter esclarecimentos neste 
período que Mercúrio está em movi-
mento retrógrado. 29/129 – Branco.

O idealismo e o romantismo fazem 
momento signifi cativo nos relaciona-
mentos e dão um tom positivo a um 
momento em que sonhos se ampliam. 
Com a Lua em Gêmeos diminua esforços 
e relaxe, deixando que surjam resulta-
dos de atividades desenvolvidas antes. 
34/534 – Cinza.

O que estava aguardando, o resultado 
desejado chega neste período com a 
Lua em Gêmeos e na fase minguante. 
O dia mostra um caminho voltado à 
força de vontade e sociabilidade que 
ajuda a obter resultados. Melhore as 
relações pela sua alegria de viver. 
59/659 – Azul. 

Um ótimo astral para as relações sexuais 
e amorosas, que será mais feliz e com-
pleta. A Lua em Gêmeos dá uma boa 
dose de otimismo e expansividade. As-
suntos materiais é que podem perturbar 
e trazer perdas se não forem tratados 
com seriedade. 67/367 – Marrom.

Mantenha a calma e não deixe que 
as relações com as pessoas fi quem 
tumultuadas. As motivações que o im-
pulsionam agora se fazem mais fi rmes 
e seguras. Terá novidades e surpresas 
em novas uniões e parcerias que se 
formem enquanto o Sol estiver em 
Leão. 85/385 – Verde.

É dia em que a dramaticidade ganha 
maior expressão e deve ser usada 
para suas conquistas. Uma boa fase 
melhorar as relações, tanto em casa 
como no trabalho. Precisa ser fi rme ao 
tomar decisões, não volte atrás naquilo 
que já decidiu antes na última hora. 
23/823 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para atrair energias positivas

Pegue uma maçã vermelha, corte-a ao meio e retire o 
miolo das duas partes. Em um pedaço de papel, escreva as 
palavras paz, harmonia e felicidade em letras maiúsculas. 
Coloque em uma parte da fruta e preencha a outra parte 
com mel. Junte as duas partes e amarre com uma fi tinha 
branca enquanto reza um Pai-Nosso. Deixe em um jardim 
fl orido.

A parte da tarde desta sexta dará 
maior dose de otimismo. No dia a  dia 
haverá maior facilidade em relaxar e 
colocar a cabeça no lugar. Use a força 
de vontade, seriedade, amabilidade 
e sociabilidade que ajudam a obter 
resultados positivos. 30/330 – Verde.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Luz

Continue resplandecendo a sua Luz
Não se preocupe com os outros, nem com o que eles pensam, 
apenas continue resplandecendo a sua luz. Nada é mais 
importante do que você se lembrar de seus próprios dons e 
compartilhar essa luz com o mundo. Às vezes, parece que os 
outros estão tentando apagar seu brilho, mas isso é realmente 
sua própria incapacidade de ver sua própria luz. Não leve isto 
para o lado pessoal. Apenas mantenha-se claro e brilhante e 
continue brilhando sua luz. Pensamento para hoje: Mantenha-
se claro e brilhante! O mundo precisa que você continue 
resplandecendo a sua luz!
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
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ADIVINHA

BARRILETE
LARGAMR
IIAALO

AMASSARP
ELORICO
NARABAR
TRINCAT

NADOGROU
ÇEBRNA

LÃMEÃOR
TONALSUI

OUTRORA

Principal
causa de
obesidade

Precede o
nome da
médica
(abrev.)

Irrelevan-
te; sem 

importân-
cia 

Estrutura
de susten-
tação da
casa (pl.)

Antigo
tecido de

lã

Linguagem
de progra-
mação na

web

Relativa
ao local
de pouso
de aviões

Brincadei-
ra como

"O que é, o
que é?"

Instrumen-
to usado
pelo car-
pinteiro

Compôs
"Aquarela
do Brasil"

Atitude
típica do
fanfarrão

Saudação
que inicia
o diálogo
telefônico

(?) entre
nós: em
segredo

Cada anel
de uma
cadeia

Novo-(?):
o emer-
gente

(?) Leão,
cantora
da MPB

Local de 
despedi-
das de
solteiro

Conjunto
de três

coisas se-
melhantes

(?)-line:
conectado
à internet

Ave
pernalta
(Zool.)

Ácido que
sintetiza
proteínas
(abrev.)

Nem
grande,

nem
pequeno

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)

(?)
generis:
peculiar

Relativo à
altura de
um som

O tempo
evocado
pelo sau-
dosista

Cinto, em
inglês

Que não é
bom

(?) livre: o
"crawl"

Tecido do
suéter

Oposto de
"estreita"
Amarrotar
(a roupa) 

2/on. 3/sui. 4/belt — lila — meão. 6/trinca.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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VALORES VARIÁVEIS DO PRÓ-LABORE
Os valores mensais do pró-labore podem ser variáveis? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE PAGAR SALÁRIO PROPORCIONAL QUANDO A ALTE-
RAÇÃO SALARIAL OCORRE NO MEIO DO MÊS, COMO PROCEDER?

O empregador que majora o salário de forma espontânea no 
curso do mês, em vista ao disposto no Artigo 468 da CLT, o novo 
salário é a partir do dia 1° do mesmo mês, de modo que não há 
como admitir proporcionalidade.

HORAS DE SOBREAVISO
Como calcular o pagamento de horas de sobreaviso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CANCELAMENTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário foi demitido e estava cumprindo o aviso prévio, entretanto 
a empresa e o funcionário acordaram dar continuidade a relação traba-
lho, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA EM GOZO DE AUXÍLIO MATERNIDADE, SOLICITOU A 
RESCISÃO POR ACORDO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que ao empregado estável não é possível rescisão por acordo, devendo, 
se for da vontade do empregado, pedir demissão após o término do 
afastamento do salário maternidade conforme art.500 da CLT.

MATRÍCULA CEI ATIVA
Qual o procedimento que deverá ser tomado em relação a matrículas 
CEI de obras de construção civil de pessoas físicas, que continuam 
ativas na receita federal e passaram a ser CNO? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR EM FERIADO
Funcionário que trabalha em escala de revezamento e trabalhar em 
feriado, deverá ganhar dobrado, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Envelhecer com saúde é 
o desejo da maioria das 
pessoas. Mas, para que 

isso aconteça, é preciso, desde 
cedo, fazer algumas escolhas 
que possam contribuir para 
um futuro saudável. Cuidados 
com a alimentação, para que 
seja a mais equilibrada possível, 
praticar atividades físicas regu-
larmente e estar em dia com os 
principais exames médicos, por 
questão de rotina e prevenção, 
são os principais fatores para co-
locar a saúde em primeiro lugar. 

O fato é que muitos só se dão 
conta disso após certa idade e os 
custos para que a rotina de exa-
mes, por exemplo, esteja atu-
alizada, acabam inviabilizando 
esse cuidado. Pensando nisso, 
o Trasmontano Saúde oferece 
o plano Care, para que seus 
associados tenham mais saúde 
para viver a melhor fase da vida. 
Idealizado para pessoas a partir 
dos 39 anos, o objetivo do plano 
Care é promover o cuidado da 
saúde de forma preventiva, 
permitindo que o associado faça 
seus exames regularmente e 
consiga diagnosticar possíveis 
doenças precocemente.

O radialista Eli Corrêa fala 
sobre os benefícios da saúde 

Prevenção é o melhor caminho 
para o envelhecimento saudável
Mas, para que isso aconteça, é preciso, desde cedo, fazer algumas escolhas que possam contribuir 
para um futuro saudável.

O idoso quer alguém que lhe dê atenção e trate com carinho. 

preventiva e como aproveitar 
essa fase da vida. “A prática 
de exercícios e a alimentação 
saudável são os principais pon-
tos para viver a terceira idade 
com qualidade. Alinhar essas 
questões aos check-ups anuais 
com um médico de confi ança, 
permitem também antecipar 
alguma doença futura e tratá-la 
a tempo. Desta forma é possível 

desfrutar de pequenos prazeres 
como a leitura e as palavras-
cruzadas, para que o cérebro 
esteja sempre em atividade”.

Quanto ao que o público da 
terceira idade espera de um 
plano de saúde, Eli é enfático 
ao dizer que “Muitas vezes, o 
idoso quer alguém que lhe dê 
atenção e trate com carinho. A 
questão humana é o principal 

ponto a ser visto. Nessa fase 
da vida, as pessoas procuram 
tranquilidade e isso pode ser 
visto em um atendimento sem 
burocracias para autorizações 
de procedimentos, atendimen-
to 24 horas e todo o aparato 
necessário para atendimentos 
de urgência e emergência”.

Fonte e mais informações 
(https://www.trasmontano.com.br/.

R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

Após uma onda de protestos, 
o governador de Porto Rico, 
Ricardo Rosselló, anunciou sua 
renúncia ao cargo na noite de 
quarta-feira (24).

“Após ouvir as críticas e con-
versar com minha família, tomei a 
seguinte decisão com desprendi-
mento. Hoje, anuncio que renun-
ciarei ao cargo de governador na 
sexta-feira, dia 2 de agosto, às 5h 
da tarde”, informou Rosselló, em 
um vídeo.

“Acredito que Porto Rico con-
tinuará unido e caminhando em 
frente, como sempre fez. Espero 
que esta decisão sirva como um 
apelo à reconciliação com os 
cidadãos”, ressaltou. Rosselló 
tem sido alvo de uma série de 
protestos em Porto Rico devido 

Após protesto, governador de Porto Rico renuncia ao cargo
ao vazamentos de mensagens que 
trocou com um grupo de funcio-
nário auxiliares no Telegram, nas 
quais Rosselló teceu comentários 
ofensivos contra outros políticos 
e celebridades locais. 

O escândalo tem sido chamado 
de “chatgate”. Até o cantor porto
-riquenho Ricky Martin, um dos 
ofendidos nas mensagens, protes 
tou nas ruas e pediu a renúncia 
de Rosselló. “Ricky Martin é tão 
machista que dorme com ho-
mens, porque as mulheres não 
o excitam”, disse o governante 
em uma das mensagens no Tele-
gram. O governo de Porto Rico 
será assumido pela secretária 
de Justiça, Wanda Vazquez, que 
fi cará no posto de governadora 
interinamente (ANSA). Governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló.
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Especial

Nelson Oliveira/Ag. Senado/Especial Cidadania

“Queria saber como é matar alguém.” Essa foi a justi-
fi cativa apresentada pelo autor de um dos inúmeros 
crimes bárbaros cometidos no Brasil de 2018 para cá: o 

assassinato de Yasmin da Silva Nery, 16 anos, em Araraquara (SP), 
no dia 9 de junho. Com o auxílio da namorada, um adolescente 
de 17 anos enforcou e esquartejou a vítima. Depois espalhou os 
pedaços do corpo em vários locais da cidade.

Sete dias antes, e a 668 quilômetros dali, em Samambaia (DF), 
Rhuan Maycon da Silva Castro, de 9 anos, havia sido esfaqueado, 
queimado e esquartejado pela própria mãe e a companheira dela. 
Um ano antes do assassinato, o menino tivera o pênis mutilado. 
Em depoimento à polícia, a mãe alegou que matou o fi lho por ter 
sido tratada com violência pelo pai e o avô paterno de Rhuan.

Como as estatísticas sobre criminalidade no Brasil ainda 
apresentam lacunas importantes — e, por uma questão de rigor 
metodológico, não se utilizam da classifi cação “crime bárbaro” 
—, mortes com ingredientes de crueldade não são facilmente 
visualizadas nos levantamentos de dados. Não há, portanto, como 
saber se o país está diante de uma onda de crimes mais violentos 
que o padrão, já bastante violento, da criminalidade no Brasil ou 
se tudo não passa de distorção midiática.

O fato é que essas ocorrências, atribuídas muitas vezes a trans-
tornos de personalidade, causam grande dor e prejuízo às vítimas 
e às pessoas próximas — o que não é medido por estatísticas —, 
além de exercerem um forte poder sobre o imaginário do público. 
Cada barbaridade parece superar a outra. E a cada ocorrência, a 
população se diz chocada e clama por providências.

Paradoxalmente, o concurso macabro de assassinatos tem 
convivido no noticiário com indícios de que o número geral de 
mortes violentas intencionais está caindo. No dia 12 de junho, o 
Ministério da Justiça divulgou estatísticas do recém-criado Siste-
ma Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) que 
registram uma queda de 23% no número de homicídios dolosos 
no primeiro bimestre deste ano: 6.543 casos no cômputo de 
janeiro e fevereiro contra 8.498 no primeiro bimestre de 2018.

Na fronteira 
da barbárie
Ocorrência de crimes violentos 
choca a sociedade e leva o Senado 
a debater alternativas para diminuir 
delitos cruéis e contra a vida

Ação da ONG Observatório de Favelas realizada no centro do Rio de Janeiro chama a atenção
para as vítimas de crimes fatais.

Fernando Frazão/Agência Brasil

O país vinha acompanhando com ansiedade a curva ascendente 
dos homicídios de um modo geral. As chamadas mortes violentas 
intencionais haviam atingido 61.597 casos em 2016 e passaram 
a 63.895 no ano seguinte, aumento de 3,7% que se aplica aos 
homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de 
óbito e mortes em decorrência de intervenções policiais em 
serviço e fora dele.

No que se refere particular-
mente aos dolosos, os registros 
haviam passado de 54.338 
em 2016 para 55.900 no ano 
seguinte — aumento de 2,9%, 
segundo levantamento do Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
Pública. De acordo com o 
Sinesp, no entanto, em 2017 o 
total dos homicídios teria caído 
para 53.404 casos — diferença 
de 2.496 ocorrências em relação 
aos dados do fórum.

Divergências estatísticas à 
parte, o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, 
credita a queda à “atuação in-
tegrada entre governo federal 
e governos locais”.

Para o consultor do Senado na 
área penal Tiago Ivo Odon, a cur-
va descendente dos homicídios 
é positiva, mas suas razões ainda 
estão para ser totalmente es-
clarecidas. Uma possível causa 
pode ser a adoção de programas 
de segurança pública por parte 
de alguns estados, com foco na 
resolução de assassinatos.

De acordo com o Monitor da 
Violência, informe produzido 
pelo site G1, as administrações 
estaduais ultimamente mais 
bem-sucedidas no combate aos 
crimes contra a vida relataram 
um conjunto de ações disciplinares mais rígidas em presídios, 
como revistas frequentes e isolamento ou transferência de che-
fes de grupos criminosos para presídios de segurança máxima. 
Mencionaram ainda a adoção de secretaria exclusiva de adminis-
tração penitenciária; a “integração entre as forças de segurança 
e Justiça” e a instalação de delegacias voltadas à investigação de 
homicídios, uma recomendação antiga de estudiosos, conforme 
observa Odon.

— Os chamados crimes bárbaros, como o do menino Rhuan, na 
verdade são aleatórios e raros. É claro que a imprensa capitaliza 
em cima. Mas eles fogem da média, e sempre que acontecem 
impressionam a opinião pública. O problema é que quando você 
olha para os crimes violentos de uma forma geral, nosso sistema 
[segurança pública] não lhes dá prioridade — observa o consultor.

Ele vê como negativo o excesso de foco no encarceramento 
de trafi cantes de pequeno porte, que superlotam as unidades 
prisionais e acabam por fazer ou aprofundar sua ligação com 
facções. Enquanto isso, faltam vagas para isolar criminosos mais 
perigosos — sejam eles participantes de grupos de extermínio, 
autores de latrocínio ou cidadãos que matam cônjuges, parentes 
ou vizinhos.

 
Infelizmente, a violência que cruza a fronteira da barbárie não se 

resume a assassinatos cruéis numa sociedade que ainda convive 
com cerca de 80 mil pessoas desaparecidas anualmente. Passa 
igualmente pela lesão corporal seguida de morte, pelos estupros, 
que só aumentam, e se mescla a uma série de atos indignos da 
condição humana, entre os quais os ataques com ácido, os atro-
pelamentos de moradores de rua e as humilhações de mulheres 
e cidadãos de outros gêneros no campo da sexualidade.

De calouras de faculdade sendo obrigadas a recitar frases 
pornográfi cas nos famigerados trotes à pediatra que teve seu 
nome associado à prostituição pelo ex-marido inconformado, a 
base cultural que fomenta os atos ultraviolentos encontra eco 
em debates nas redes sociais. Em postagem recente no perfi l do 
Senado no Facebook, dezenas de internautas mostraram desdém 
em relação ao feminícidio e à lei que qualifi cou o homicídio de 
mulheres quando praticado para impedir sua autonomia.

Em março, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, 
disse na ONU que o Brasil “sofre hoje verdadeira epidemia de 
crimes violentos contra mulheres e meninas”, apesar da legislação 
“avançada”, que inclui as Leis Maria da Penha (de 2006) e do 
feminicídio (de 2015). O país está “muito aquém do desejado” no 
combate à violência contra a mulher, disse Damares, conforme 
o jornal O Globo.

Apesar da evidente fragilidade de mulheres e crianças, muitas 
destas arrastadas para morte pelas tempestades nos relaciona-
mentos entre os pais, os homens também fi guram entre vítimas 
recentes. Foi o caso de um policial militar do interior de São Paulo, 

morto a marretadas a mando da namorada por seu envolvimento 
amoroso com a fi lha dela.

O assassinato de Rhuan é mencionado pela senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS) como parte de um quadro “insuportável” e 
que exige respostas duras em termos de isolamento de criminosos. 
Seguindo essa abordagem, tramitam no Senado duas proposições.

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 47/2019, 
de autoria do senador Lasier 
Martins (Podemos-RS), prevê 
regime integralmente fechado 
para condenados por crimes 
hediondos cometidos com vio-
lência contra a pessoa. Assim, 
os condenados pelos crimes de 
homicídio qualifi cado, homicídio 
praticado em atividade típica de 
grupo de extermínio, latrocínio, 
extorsão qualifi cada pela morte, 
extorsão mediante sequestro, 
estupro e estupro de vulnerável 
não poderiam pedir a progressão 
de pena para um regime aberto 
ou semiaberto.

A mudança na Constituição 
seria necessária, dada a decisão 
de 2006 do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que invalidou o 
regime inicial fechado previsto 
na Lei de Crimes Hediondos (Lei 
8.072, de 1990), garantindo aos 
juízes a prerrogativa de avaliar a 
progressão de regime individual-
mente. A tipifi cação do homicídio 
qualifi cado — caso dos episódios 
de crueldade e barbárie — como 
crime hediondo data de 1994. 
Decorreu de emenda popular 
motivada pelo assassinato da 
atriz Daniella Perez, em 1992, 
com 18 tesouradas, pelo ator Gui-
lherme de Pádua e a namorada 
dele, Paula Thomaz.

“A única maneira de endurecer a resposta penal para esses 
crimes que chocam a nossa sociedade pela brutalidade e violência 
é por meio de alteração do próprio texto constitucional”, escreve 
Lasier na justifi cativa da PEC. “Na prática, o autor de um crime 
violento pode começar no semiaberto. E se for condenado a mais 
de 8 anos, sendo réu primário, pode migrar para o semiaberto 
cumpridos 2/5 da pena”, reclama o parlamentar.

Guilherme de Pádua foi julgado antes da regra dos 2/5 e con-
denado a 19 anos e 6 meses de prisão, mas cumpriu apenas 6 
anos. O mesmo ocorreu com o ex-goleiro do Flamengo Bruno 
Fernandes, que acaba de migrar para o "semiaberto domiciliar". 
Em 2013, ele foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fe-
chado por homicídio triplamente qualifi cado da sua ex-amante 
Eliza Samúdio, cujo corpo, desaparecido em 2010, jamais foi 
encontrado. Ele chegou a ser solto por liminar do STF em 2017, 
ensaiou uma volta ao futebol, mas retornou à prisão, depois de 
cassada a liminar. Não chegou, portanto, a fi car seis anos preso. A 
mãe de Eliza, Sônia Moura, declarou à imprensa estar indignada 
com a progressão concedida a Bruno.
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