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“A vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta 
e daí afrouxa, sossega e 
depois desinquieta.
O que ela quer da gente 
é coragem”. 
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro
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A agricultura brasilei-
ra bateu recordes em 
várias culturas impor-

tantes no ano passado, que 
fi zeram com que o valor de 
produção atingisse o recorde 
de R$ 343,5 bilhões, alta de 
8,3% em relação ao ano ante-
rior. A informação foi divulga-
da ontem (5), pelo IBGE, na 
publicação Produção Agrícola 
Municipal. O valor de produção 
é o mesmo que valor bruto 
de produção. Eles pegam o 
chamado “preço de porteira”, 
que é o preço livre de fretes e 
impostos, e multiplicam pelo 
total produzido. O resultado é 
o valor de produção.

Valor de produção agrícola 
de 2018 bate recorde,
com R$ 343,5 bilhões

De acordo com o gerente 
de Agricultura do IBGE, o 
engenheiro agrônomo Carlos 
Alfredo, as principais explica-
ções para o recorde no valor de 
produção foram as condições 
climáticas, boas no início do ano 
para algumas culturas. O clima 
foi ruim para a segunda safra do 
milho mas, em termos de valor, 
a falta do milho fez com que o 
preço do produto subisse, expli-
cou. “Então, impactou também 
nesse valor da produção”, disse 
Alfredo. Foram plantados ao 
todo 78,5 milhões de hectares, 
redução de 0,6% na comparação 
com 2017.

O gerente de Agricultura 

observou que quando se olha 
o grupo dos grãos, principais 
produtos na categoria de cere-
ais, leguminosas e oleaginosas, 
percebe-se que não conseguiu 
ser batido em 2018 o recorde de 
2017, quando o clima foi exce-
lente para as culturas. “Mesmo 
assim, tivemos uma produção de 
227,5 milhões de toneladas”. Em 
termos de valor da produção, 
que atingiu para essa categoria 
de produtos R$ 198,5 bilhões, 
foi apurada expansão de 13,6%.

As dez principais culturas 
(soja, cana-de-açúcar, milho, 
café, algodão herbáceo, man-
dioca, laranja, arroz, banana 
e fumo) representaram quase 

Em 25 anos, a soja subiu de um patamar anual de R$ 3,8 bilhões para R$ 127,5 bilhões,

em 2018, incremento de 3.222,1%, com a área colhida evoluindo 201,6%.

85,6% de todo o valor gerado 
no ano passado. A soja liderou, 
com participação de 37% no 
valor da produção, seguida pela 
cana-de-açúcar (15%) e milho 
(11%). A soja teve R$ 127,5 
bilhões arrecadados, expansão 
de 13,6%; cana-de-açúcar, R$ 
52,2 bilhões (-3%); e milho, R$ 

37,6 bilhões (+14,1%).
Em 25 anos, a soja subiu de 

um patamar anual de R$ 3,8 bi-
lhões para R$ 127,5 bilhões, em 
2018, incremento de 3.222,1%, 
com a área colhida evoluindo 
201,6%. A produção de soja 
cresceu 372,8% no período (de 
24,9 milhões de toneladas para 

117,9 milhões de toneladas). 
A cana-de-açúcar também 
ampliou o valor da produção em 
25 anos em 1.539,6% (de R$ 3 
bilhões para R$ 52,2 bilhões), 
enquanto o milho aumentou o 
valor arrecadado em 1.111,7% 
(de R$ 3,1 bilhões para R$ 37,6 
bilhões) (ABr).

Quem está preparado para exportar tem um benefício transitório.

Ao participar ontem (5) do 
7º Fórum de Agricultura da 
América do Sul, em Curitiba, 
o diretor da Divisão Agrícola 
e de Commodities da OMC, 
Edwini Kessie, disse que os 
ganhos atuais do Brasil com o 
aumento nas exportações são 
temporários. Destacou que, se 
o Brasil aumentar agora os in-
vestimentos para exportar mais 
soja, quando os Estados Unidos 
voltarem a vender o produto 
para a China a tendência é que 
os preços caiam, o que pode 
prejudicar o setor brasileiro.

Sobre o impacto da guerra 
comercial, disse que, se hou-
ver acordo no curto prazo, os 
efeitos não serão signifi cantes. 
Em painel no fórum, o diretor 

Bolsonaro discursa no lançamento do Programa Nacional

das Escolas Cívico-Militares.

O governo lançou ontem (5) o 
Programa Nacional das Escolas 
Cívico-Militares (Pecim), em 
cerimônia no Palácio do Planal-
to. A meta é implementar 216 
escolas em todos as unidades da 
federação até 2023. As escolas 
cívico-militares são instituições 
não militarizadas, mas com uma 
equipe de militares da reserva 
no papel de tutores. Em julho, 
o MEC já havia anunciado a 
implementação de 108 escolas 
nesse modelo. Agora, a meta 
foi dobrada.

A adesão dos estados e 
municípios ao programa é vo-
luntária e os gestores deverão 
realizar uma consulta pública 
e a comunidade escolar deve 
aceitar a mudança. O minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub, destacou que as 
escolas cívico-militares têm um 
desempenho muito acima da 
média e são instrumento para 
a melhoria da educação no país. 

Para o presidente Bolsonaro, 
o bom desempenho das escolas 
cívico-militares está ligado à 
disciplina dos alunos.

“Tem que botar na cabeça 
dessa garotada a importância 
dos valores cívicos-militares, 
como tínhamos há pouco no 
governo militar, sobre educação 
moral e cívica, sobre respeito 
à bandeira”. Disse ainda que o 
que tira um país da miséria e da 
pobreza é conhecimento, e que 
o Brasil tem um potencial enor-
me para explorar, incluindo as 
riquezas da Amazônia. Neste 
ano, 54 escolas serão contem-
pladas com o programa, em 
formato piloto, duas em cada 
unidade da Federação. 

A indicação das instituições 
deverá ser feita pelos estados 
até 27 de setembro. Os colégios 
devem ter de 500 a mil alunos 
do 6º ao 9º ano do ensino fun-
damental e/ou médio. A implan-
tação das escolas vai ocorrer 
em regiões que apresentam 
situação de vulnerabilidade 
social e baixos índices no Ideb. 
Entre as premissas do progra-
ma estão a contribuição para a 
melhoria do ambiente escolar, 
redução da violência, da evasão 
e da repetência escolar (ABr).

Destruição provocada pelo furacão Dorian nas Bahamas.

A passagem do furacão 
Dorian pelas Bahamas, no 
Caribe, deixou pelo menos 
20 pessoas mortas, de acordo 
com novo balanço divulgado 
ontem (5). O número, no 
entanto, ainda deve subir, já 
que há dezenas de desapa-
recidos e muitas áreas que 
permanecem submersas ou 
tomadas por escombros.

O furacão, que atingiu as 

Protesto em Bruxelas cobra fi m de “ecocídio” na Amazônia.

A comissária da União Eu-
ropeia para Comércio, Cecilia 
Malmstrom, alertou, em discur-
so em Bruxelas, que a postura 
do governo do Brasil em relação 
às queimadas na Amazônia 
pode “complicar” o processo 
de ratifi cação do acordo com o 
Mercosul. Tida como uma das 
mais poderosas integrantes da 
Comissão Europeia, poder Exe-
cutivo da UE, a sueca disse que 
o bloco fez questão de inserir 
cláusulas ambientais em trata-
dos comerciais, como forma de 
obrigar os países signatários a 
respeitarem o Acordo de Paris 
sobre o Clima, fi rmado em 2015.

“Por isso nosso recente 
acordo com os quatro Estados 
do Mercosul é tão importante. 
Ele vincula esses quatro paí-
ses à UE no momento em que 
os EUA deixaram o Acordo 
de Paris e encorajam outros 

Papa Francisco recebido pelo 

presidente de Moçambique, 

Filipe Nyusi.

Em visita a Moçambique, 
fl agelado por 15 anos de guerra 
civil no fi m do século 20, o papa 
Francisco elogiou ontem (5) 
os esforços do país africano 
em busca da paz. O líder da 
Igreja Católica se reuniu com 
autoridades moçambicanas na 
capital Maputo e expressou seu 
“apreço” pelas ações tomadas 
“para fazer com que a paz volte 
a ser a regra, e a reconciliação, o 
melhor caminho para enfrentar 
as difi culdades e desafi os”.

A Guerra Civil Moçambicana 
durou de 1977 a 1992 e opôs 
os guerrilheiros da Renamo ao 
governo socialista da Frelimo, 
força política que governa o 
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Augusto Aras na PGR
O presidente Jair Bolsonaro 

indicou o nome do subprocurador-
-geral da República, Augusto Aras, 
para o cargo de procurador geral 
da República. A indicação ainda 
precisará passar por sabatina na 
CCJ do Senado e depois ser apro-
vada pelo plenário da Casa. Com 
a decisão, foi deixada de lado a 
tradicional lista tríplice elaborada 
pela Associação Nacional dos Pro-
curadores da República. 

Queimadas na Amazônia podem 
‘complicar’ acordo com Mercosul

ser protegida”, acrescentou.
Segundo a comissária de Co-

mércio, o acordo pode ser parte 
da solução para o problema. 
“Mas quero deixar muito claro 
que esperamos que o Brasil 
cumpra seus compromissos 
em termos de desmatamento. 
Não são apenas palavras vazias. 
Infelizmente, as coisas parecem 
ir na direção errada - e se conti-
nuar assim, isso pode complicar 
o processo de ratifi cação na 
Europa”, alertou.

O Brasil vem sendo pres-
sionado por países europeus, 
por conta do aumento das 
queimadas na Amazônia, ca-
pitaneada pelo presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
que já ameaçou não aprovar 
o acordo com o Mercosul caso 
o governo Bolsonaro não atue 
para conter o desmatamento 
(ANSA).

a fazerem o mesmo”, disse 
Malmstrom, durante evento 
promovido por um think tank 
em Bruxelas. “No entanto, há 
vezes em que a evidência está 
bem na frente de nossos olhos. 

Todos nós vimos os relatórios 
das últimas semanas sobre os 
incêndios na Amazônia. Isso é 
profundamente preocupante, 
a Amazônia fornece boa parte 
do oxigênio mundial e precisa 

Lançadas escolas cívico-
militares: adesão de estados 

e municípios é voluntária

Dorian mata 20 nas Bahamas 
e ganha força rumo aos EUA

Bahamas com ventos de mais 
de 280 quilômetros por hora, 
na categoria cinco (o topo da 
escala), é o mais forte já regis-
trado pelo país em sua história 
moderna. Rebaixado para o 
nível dois na última quarta (4), 
Dorian voltou a ganhar força 
ontem e subiu para a categoria 
três, enquanto se encaminha 
para a costa sudeste dos Esta-
dos Unidos (ANSA).

OMC: ganhos do Brasil 
com exportação ‘são 

temporários’

‘Paz é como uma fl or 
frágil’, diz Papa em 

Moçambique

afi rmou que essa guerra não é 
benéfi ca para o mundo, porque 
gera incertezas. “Isso não é bom 
para os negócios que requerem 
previsibilidade”. Para o consul-
tor em comércio exterior, Fábio 
Carneiro Cunha, a tendência é 
que o Brasil mantenha ganhos 
na balança comercial por mais 
um ano. Destacou que a disputa 
entre os dois países gera o efeito 
de aumento das importações de 
produtos eletrônicos e plástico. 

“Houve aumento de expor-
tação de soja, de milho. Mas ao 
mesmo tempo, houve aumento 
de importações dos dois países 
de setores que já sofrem com 
isso, como o de comércio eletrô-
nico e plástico. Então, quem está 
preparado para exportar tem um 
benefício transitório, mas quem 
tem normalmente difi culdades 
com o comércio exterior está 
sofrendo ainda mais”, afi rmou.

A disputa comercial iniciada 
entre entre China e Estados 
Unidos no ano passado aumen-
tou as exportações brasileiras 
para a China em US$ 8,1 bi-
lhões, em 2018, em compa-
ração com o ano anterior. As 
vendas nacionais passaram de
US$ 22,589 bilhões, em 2017, 
para US$ 30,706 bilhões (ABr).

país desde sua independência, 
proclamada em 1975. O confl ito 
foi suspenso com um tratado 
de paz assinado em Roma, em 
1992, com mediação da Igreja, 
mas as hostilidades voltaram 
em 2013 e só foram encerradas 
no último mês de agosto, com 
um acordo fi rmado pelo presi-
dente Filipe Nyusi e pelo líder 
da Renamo, Ossufo Momade.

Segundo o Papa, o pacto pode 
ser uma “pedra fundamental” 
e “decisiva” para a paz em Mo-
çambique. “Vocês conhecem o 
sofrimento, o luto e a afl ição, 
mas não quiseram que o cri-
tério regulador das relações 
humanas fosse a vingança ou 
a repressão, nem que o ódio e 
a violência tivessem a última 
palavra”, disse.

De acordo com Francisco, 
os moçambicanos mostraram 
que a busca pela paz duradou-
ra “exige um trabalho duro, 
constante e sem pausa”. “A 
paz é como uma fl or frágil que 
tenta brotar entre as pedras 
da violência, então exige que 
se continue a afi rmá-la com 
determinação, mas sem fana-
tismo; com coragem, mas sem 
exaltação; com tenacidade, 
mas de maneira inteligente”, 
acrescentou (ABr).
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News@TI
Impulsione com Facebook
@O Impulsione com Facebook, programa mundial de desenvol-

vimento gratuito, chega a São Paulo com atrações voltadas a 
diversos públicos que, em comum, têm o desejo de empreender 
pelas redes sociais, seja para abrir um negócio próprio ou para ga-
nhar uma renda extra. Por conta disso, foi lançado um grupo (fb.
me/grupoimpulsionebrasil) e um portal de estudos, com cursos para 
diversos níveis de aprendizagem: fb.me/grupoimpulsionebrasil. Além 
disso, o Impulsione com Facebook também percorre o Brasil, com 
encontros em diversas capitais brasileiras. Nos dias 9 e 10 de setem-
bro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, ocorrerá a 
quarta edição. Embora as inscrições para os treinamentos já estejam 
encerradas, é possível participar das mentorias e consultorias gratuitas 
com especialistas em marketing digital, além de participar de rodas 
de networking com outros empreendedores e de sessões rápidas 
(workshops) de quinze minutos sobre marketing digital.

Carreira de cientista de dados
@A digitalização das empresas tem aumentado a demanda para 

cargos e profi ssionais que dez anos atrás não eram tão comuns 
no mercado de trabalho. Um bom exemplo é a crescente procura por 
pessoas para a carreira de cientista de dados. A fi m de discutir os 
desafi os que rodeiam essa profi ssão, a Yoctoo, consultoria boutique 
de recrutamento e seleção para tecnologia, irá promover uma palestra 
sobre “como trilhar a carreira de cientista de dados: da universidade 
a cargos executivos”, no dia 16 de setembro, no inovabra habitat, 
espaço de coinovação e geração de negócios do Bradesco. A proposta 
do evento é falar com profi ssionais que estejam querendo ingressar 
ou crescer na carreira executiva da área de ciências de dados. A 
Yoctoo dará informações sobre qual o perfi l desse profi ssional, o que 
as empresas precisam e buscam, quais são as oportunidades e faixas 
salariais desse mercado, que habilidades comportamentais e técnicas 
estão sendo exigidas, além de compartilhar uma breve perspectiva 
do futuro da área de dados e o que podemos esperar em termos de 
importância e relevância do tema nas empresas nos próximos anos. 
“É impossível prever o futuro, mas podemos analisar o presente, 
conversar sobre as possibilidades que estão no horizonte e apontar 
para que lado os ventos estão soprando”, comenta Diego Barbosa, 
headhunter de carreira em tecnologia e palestrante do evento (http://
bit.ly/yoctoo_inovabra).

ISO de inovação é tema de palestra
@É preciso criar uma gestão voltada para a inovação. Mas, por 

onde começar? Esse é o tema da palestra gratuita “ISO 56.002: 
gestão para a inovação”, que acontece no dia 18 deste mês, no CIESP 
Oeste, em São Paulo. Inscrições: (https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeYn53IYf85DinDiedBPi2e8uhyWrrilzuov1ltjnqguOb2Gg/
viewform).

COLUNA DO HERÓDOTO

A mídia é a vista da 

nação. Por ela é que a 

nação acompanha o que 

se passa ao perto e ao 

longe.

Enxerga o que lhe mal-
fazem, devassa o que 
lhe ocultam e tramam, 

colhe o que lhe sonegam, ou 
roubam, percebe onde lhe 
alvejam, ou nodoam, mede o 
que lhe cerceiam, ou destroem, 
vela pelo que lhe interessa, e 
se acautela do que a ameaça. 
Sem vista mal se vive. Vida 
sem vista, é vida no escuro, 
vida na solidão, vida no medo, 
morte em vida; o receio de 
tudo; dependência de todos; 
rumo à mercê do acaso; a 
cada passo acidentes, perigos, 
despenhadeiros. 

Tal a condição do país, onde 
a transparência se avariou, 
e, em vez de ser olhada, por 
onde se lhe exerce  a visão, 
ou o cristal, que lhe clareia, é 
a obscuridade, onde se perde, 
a ruim lente, que lhe turva, ou 
a droga maligna, que lhe per-
verte, obstando-lhe a notícia da 
realidade, ou não lhe deixando 
senão adulterada, invertida e  
enganosa.

Já lhe não era pouco ser o 
órgão visual da nação. Mas a mí-
dia, entre os povos livres, não é 
só o instrumento da vista, não é 
unicamente o aparelho do ver, 
a serventia de um só sentido. 
Participa nesses organismos 
coletivos, de quase todas as 
funções vitais. É, sobretudo,  
mediante a transparência que 
os povos respiram. Nada mais 
útil às nações do que a mídia 
na lisura de sua missão. 

Nada mais nefasto do que 
ela mesma na transposição 
do  seu papel. Se o fi el der 
em ladrão, não haverá neste 
mundo, ladrão tão perigoso. 
Por que bem poucos são os que 
dos seus guardas e guardam. 
Todo o bem que se haja dito, e 
se disser da mídia, ainda será 

pouco, se a considerarmos 
livre, isenta e moralizada. 
Moralizada não transige com 
os abusos. Isenta, não cede às 
seduções. Livre, não teme os 
poderosos.

O fi no da esperteza consis-
tiria, principalmente, em que, 
contestando a mídia com a 
mídia, fronteando com a im-
prensa veraz, a imprensa pro-
fessada na mentira, açulando 
contra a mídia incorrupta uma 
mídia de todas as corrupções, 
lograria este sistema desatinar 
a opinião pública, deixá-la 
muitas vezes indecisa entre 
o rasto da verdade e o da 
mentira, ou, muitas outras, 
induzi-la a tomar a pista falsa 
pela verdadeira. Nestas suas 
traças não errou o tino dos 
políticos brasileiros. 

Muitas almas se enredaram 
em sua certeza e não caíram. 
O jornalismo não perdeu todos 
os presídios  de sua honra. 
Mas ainda que aqui se viu que 
é sempre um sem número o 
número de tratantes, que a ralé 
dos trafi cantes não tem conta. 
Ao redor do poder pulula a 
multidão venal, e os governos, 
se topam em algum obstáculo 
é em dar vazão ao número de 
mascates da palavra escrita. 
Rui Barbosa escreveu uma 
longa palestra em que trata 
da mídia de sua época e os 
governos da chamada repúbli-
ca velha. Estas palavras, com 
pequenas atualizações, foram 
tiradas de lá. 

O texto se chama A Imprensa 
e o Dever da Verdade, é muito 
atual ainda que Rui estivesse 
mergulhado, como sempre, 
na luta política de sua época. 
A conferência foi editada em 
1920 revertendo o resultado 
para um conjunto de escolas 
de Salvador, algumas delas tão 
humildes, que tinham apenas 
cobertura de palha. 

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

(www.herodoto.com.br).
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Cinco conselhos
de segurança para gamers

A categoria de entretenimento sofreu uma enorme transformação nos últimos anos, que fi ca em 
evidência se considerarmos o grande leque de opções que atualmente é oferecido ao público

É inegável que o mercado audiovisual 
se transformou desde o surgimento 
de opções como Netfl ix. A indústria 

gamer, por outro lado, não fi ca atrás e conti-
nua crescendo sem parar em nível mundial 
à medida que se reinventa.

O crescimento do mundo de videogames 
é tal que, para 2019 é esperado que gere 
US$ 1.52 bilhão e cresça 9.6% em compa-
ração a 2018, apontou a fi rma de análises 
de jogos Newzoo. No entanto, este aumento 
fez também com que os gamers se conver-
tessem em um alvo simples para delitos 
cibernéticos, gerando perdas vultuosas 
para as empresas e para os usuários. 

Mas o que faz com que o mundo dos 
videogames como Kingdom Hearts 3, Tom 
Clancy's The Division 2, Anthem e Resident 
Evil 2 seja um potencial ponto de risco? 

As plataformas de distribuição digital a 
partir da qual esses jogos são distribuídos 
não são nada mais do que uma enorme 
loja eletrônica de elementos não tangíveis.  
Isto signifi ca que são sites pensados e 
desenhados para realizar transações que 
envolvem dinheiro real e requerem portanto 
a inserção de uma grande quantidade de 
dados pessoais (entre eles os de cartões 
de crédito). 

A isto podemos acrescentar o 
fato de que os PCs dos gamers 
geralmente são equipamentos 
poderosos em termos de pro-
cessamento, e conectados a 
links de alta capacidade, o que 
também os torna interessantes 
como ferramentas para os 
atacantes. 

Pensando nesta situação, 
Martin Fuentes, Security 
Business Senior Manager da 
CenturyLink na América La-
tina, nos oferece 5 conselhos 
que todo gamer deve seguir 
para evitar ataques na rede. 

1.- Phishing

Uma modalidade de ataque 
comum é o phishing.  Através 
de ofertas como "leve o jogo 
Jump Force pela metade 
do preço", tentam nos fazer 
acessar sites falsos que apenas 
estão procurando nossos dados 
pessoais. 

Esses grandes descontos em geral são 
golpes.  É claro que isto não se aplica às 
gloriosas épocas de liquidação que pe-
riodicamente surgem, sempre que forem 
acessadas a partir da mesma plataforma 
de onde se realiza a operação. 

Para evitar cair nesta tática, recomendamos 
investigar em detalhes qualquer oferta que 

pareça boa demais para ser verdade e acessar 
os sites digitando diretamente o endereço 
no navegador e não através de links envia-
dos pelo email.  Se a oferta for verdadeira, 
também deveria ser acessível desta forma. 

2.- Dados 

Antes de iniciar, todos os usuários de-
vem criar um perfi l, no qual identifi cam 
dados pessoais tais como: nome, sobre-
nome, idade, entre outros; quer queiram 

mostrar esses dados aos de-
mais jogadores ou mantê-los 
privados, isto pode ser uma 
opção para os hackers comete-
rem atitudes maliciosas.  Além 
disso, devem estar cientes de 
que Steam, Xbox e PlayStation 
têm confi gurações de privaci-
dade que todo usuário pode 
utilizar para proteger seus da-
dos. É sempre recomendável 
utilizar nicknames ao invés de 
mostrar dados reais e nunca 
divulgar qualquer informação 
real online (chats, chats de 
voz, etc.). 

3.- Golpes

Sem que seja necessário uti-
lizar ferramentas tecnológicas 
avançadas, a realidade é que 
os golpes são mais habituais 
do que se possa pensar. É 
moeda corrente encontrar 
ofertas de vendas de contas de 

plataformas tipo Steam com uma enorme 
quantidade de jogos, por pouco dinheiro. 

Além deste tipo de transação ser uma 
violação aos termos de inscrição, não 
existe uma forma segura de garantir a ope-
ração, então provavelmente acabaremos 
perdendo o pouco dinheiro que pensáva-
mos estar pagando e não receberemos os 
jogos como resultado. 

4.- Início de sessão

Em geral, ao se iniciar uma sessão em 
algum computador ou dispositivo novo, é 
preciso introduzir uma senha que é enviada 
ao email ou celular do usuário; sem esta 
senha, o jogador não poderá acessar sua 
conta.  Esta forma de identifi car a identi-
dade do usuário é utilizada também por 
aplicativos de jogos que permitem habilitar 
esta opção. Alguns deles são: Nintendo, 
PlayStation, Network, GoG, Blizzard, Ori-
gin, Steam, entre outros. 

Isto, em conjunto com uma senha 
que ofereça um alto nível de segurança, 
manterá nossa conta a salvo. Ao criar a 
senha, letras maiúsculas e minúsculas 
devem ser utilizadas, além de números; 
tudo isto em conjunto lhe oferecerá uma 
senha segura e difícil de ser corroborada 
por terceiros. 

5.- Software complementar

Podemos fazer de conta que não existem, 
mas lamentavelmente é comum encontrar 
usuários que, sobretudo em jogos que 
permitem fazer transações com as recom-
pensas obtidas, tentar utilizar cheats ou 
programas que lhes dão alguma vantagem 
sobre os demais. 

Esses usuários, além de arruinar a 
experiência de jogo para os jogadores 
honestos, estão se expondo a um enorme 
risco, dado que não têm controle do que 
realmente esses softwares fazem, além 
de um benefício aparente.  É provável 
que a piada acabe saindo mais caro do 
que imaginam e percam informações 
ou acabem fazendo parte de uma rede 
zombie. 

Com estas recomendações, você pode 
baixar e aproveitar todos os videogames 
que deseja sem a preocupação de ser 
vítima de um ciberataque que prejudique 
sua informação mais valiosa e coloque em 
perigo sua segurança e seu dinheiro.

Fortress of Solitude

Em geral, 
ao se iniciar 
uma sessão 
em algum 
computador 
ou dispositivo 
novo, é preciso 
introduzir uma 
senha que é 
enviada ao 
email ou celular 
do usuário; sem 
esta senha, o 
jogador não 
poderá acessar 
sua conta. 

Maureen Fernandes (*)

A participação das mulheres no mercado 
de Tecnologia começou promissora. Em 
1843, Augusta Ada King - A Condessa 
de Lovelace, concentrava-se nos passos 
iniciais para se tornar a primeira desen-
volvedora da história. Já em 1965, Mary 
Kenneth Keller também conquistou 
espaço entre as mulheres pioneiras no 
segmento de TI ao receber um diploma de 
doutorado em Ciências da Computação. 
Ao longo de sua carreira, a profi ssional 
dedicou-se a utilizar os computadores 
como uma ferramenta educacional voltada 
ao desenvolvimento humano por meio da 
propagação do maior acesso à informação. 

No entanto, a contribuição feminina 
para os recursos tecnológicos passou 
a ser sobreposta pela desigualdade de 
gênero durante o passar dos anos - o que 
impactou negativamente o avanço deste 
público no setor. Atualmente, as brasilei-
ras representam apenas 20% dos 580 mil 
profi ssionais que atuam na área, sendo 
que elas recebem uma média de 78% do 
salário dos homens, tendo que enfrentar 
60% de chances de sofrer assédio moral 
e físico no ambiente de trabalho. 

Quando decidi seguir a carreira de 
programadora, entrei para a estatística 
de 17% do gênero feminino neste cargo. 

A paixão que surgiu ainda na infância ao 
entrar em contato com videogames em 
brincadeiras com o meu irmão, mostrou-
-se um caminho que vale a pena trilhar. 
Contudo, é preciso se disponibilizar a 
encarar rotas tortuosas. Logo no curso 
técnico, percebi uma grande desistência 
por parte das mulheres. Ao ingressar no 
mercado de trabalho, estive em locais 
dominados pelo gênero masculino onde 
cheguei a ser a única mulher em meio a 
20 programadores. Além de experien-
ciar muitas situações constrangedoras, 
teve momentos em que os colegas de 
trabalho incentivaram o aparecimento de 
dúvidas sobre minha própria capacidade 
profi ssional. 

Após seis anos nesta trajetória, faço 

parte de uma empresa na qual consigo 
expor meu ponto de vista e realmente 
ser ouvida. Mas, digo com convicção que 
o principal desafi o da mulher no mercado 
de Tecnologia é mostrar que independente 
do gênero, tem o conhecimento necessário 
para trazer grandes resultados para a área. 
Acredito que hoje em dia as portas estão 
se abrindo para nós devido o aumento 
de interesse neste segmento. Há grupos 
femininos nacionais e internacionais 
que incentivam as mulheres a codar, por 
exemplo. 

Dessa maneira, o meu recado para quem 
também deseja construir uma carreira na 
programação é trabalhar a curiosidade e 
procurar sair da zona de conforto. Par-
ticipem de eventos a fi m de aumentar 
o networking enquanto compartilham 
aprendizagens. Não deixem de reciclar os 
conhecimentos. E, não se desmotivem por 
comentários maldosos que possam surgir 
no meio do caminho. O segredo é esforçar-
-se para ser a melhor desenvolvedora que 
se possa ser. Afi nal, yes, we code! 

Podemos nos apegar as referências do 
passado, mas o ideal é seguir juntas, em 
frente, construindo um futuro cada vez 
melhor para as mulheres, dentro e fora 
da tecnologia.

(*) É analista de sistemas da Locaweb.

Yes, we code!
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o debate sobre o atual momento e perspectivas de implantação do siste-
ma de rastreabilidade de medicamentos no País. A entidade realiza no 
próximo dia 19, das 9h às 16h, no Auditório do Hospital Santa Catarina, 
o workshop ‘Rastreabilidade de medicamentos: desafi os e impactos para 
a cadeia da saúde’. Mesmo com avanços importantes, a rastreabilidade 
ainda encontra desafi os a serem superados, como o de implementar 
processos complexos e defi nir normas e padrões. Gratuitas, inscrições 
no link (https://www.sympla.com.br/). Mais informações (11) 3178-7444 
(eventos@anahp.com.br). 

E - Vivências Práticas
O Instituto Mauá de Tecnologia promove, pelo oitavo ano consecutivo, o 
Mauá Hands On, evento que tem como principal objetivo proporcionar 
vivências práticas que possam auxiliar os estudantes do Ensino Médio 
na escolha do curso de graduação que pretendem fazer. O encontro 
acontece no próximo dia 21, no campus de São Caetano do Sul. Uma 
oportunidade para que os futuros vestibulandos possam esclarecer 
dúvidas sobre as áreas de Engenharia, Administração e Design, além de 
poderem conhecer a excelente infraestrutura e de participar de diver-
sas atividades práticas. Os estudantes poderão assistir a uma palestra 
exclusiva de Iberê Thenório, criador do canal do YouTube, Manual do 
Mundo, além de 11 ofi cinas. As inscrições gratuitas no site: (https://
maua.br/graduacao/atividades-eventos/maua-handson). 

F - Comércio Exterior
No 2º semestre de 2019, o NAF (Núcleo de Apoio Fiscal) desenvolve mais 
uma vertente para prestar atendimento gratuito à comunidade. Trata-se do 
NAF Comex, que promove auxílio sobre questões de Comércio Exterior. 
Para inaugurar o novo braço do NAF e apresentar os sistemas Radar e 
Siscomex, estará presente na FECAP, no próximo dia 17, às 19h, Rosana 
Foglia, Auditora da Alfândega da Receita. A palestra objetiva apresentar 
conceitos e exemplos práticos das obrigações fi scais acessórias relacionadas 
ao Comércio Exterior. A atividade terá apoio do Programa de Qualifi ca-
ção para Exportação – uma iniciativa da Apex-Brasil, em parceria com a 
FECAP e a São Paulo Negócios. Inscrições e mais informações: (https://
www.fecap.br/portal//eventos/detalhes.php?id=3502).

G - Venture Capital 
A Solum Participações está lançando seu primeiro fundo dedicado 

A - Transportes e Transplantes
Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a aviação comercial 
brasileira transportou gratuitamente, de janeiro a junho, 3.871 itens para 
transplantes (órgãos, tecidos, equipes médicas e insumos). Os dados 
são da Central Nacional de Transplantes (CNT), do Ministério da Saúde. 
Aproximadamente 2,1 mil voos das empresas brasileiras transportaram 
pelo menos um item a bordo. Demais transportes, como voos operados 
pela FAB, empresas aéreas estrangeiras, trajetos terrestres e serviço 
postal somam 1.125 itens movimentados. Ao todo, foram transportados 
4.996 itens para transplantes no 1º semestre de 2019. 

B - Prevenção à Cegueira
Referência nacional em cirurgias e atendimentos ambulatoriais há mais 
de trinta anos, o Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas da 
Unicamp acaba de receber o reconhecimento máximo em suas ações 
de prevenção à cegueira. O Serviço foi contemplado com o Prêmio 
António Champalimaud de Visão 2019, concedido pela fundação de 
mesmo nome. A cerimônia de premiação aconteceu na quarta-feira 
(4), em Lisboa. O HC divide o valor de um milhão de euros com outras 
duas instituições brasileiras, o Instituto Altino Ventura, no Recife e o 
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (Ipepo). É 
a primeira vez que o prêmio é oferecido, em 13 anos de existência, à 
instituições da América Latina.

C - Petrobras e as Startups
Com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas 
que atendam às necessidades de negócios de petróleo, gás e energia, 
a Petrobras lançou edital com chamada de projetos de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação, voltada para startups e pequenas empresas 
inovadoras. Prevê o fi nanciamento de até 10 projetos, em seis diferentes 
áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando 
R$ 10 milhões nessa etapa. O edital funciona por meio de “desafi os” 
propostos pela Petrobras para a criação de produtos, veículos ou sof-
twares, em áreas como robótica, inteligência artifi cial, armazenamento 
de energia, captação e utilização de CO², entre outros. Inscrições até o 
próximo dia 22, no site do Sebrae. 

D - Rastreabilidade de Medicamentos 
A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) abre espaço para 

a investidores qualifi cados, com foco em participações de PMEs. A 
expectativa é chegar a R$ 150 milhões sob gestão até o fi nal do ano. 
O time de gestão não possui restrição setorial, focando em negócios 
que não nasceram tecnológicos ou que não atuam, necessariamente, 
na nova economia. O objetivo da gestora é encontrar oportunidades 
em: mercados pulverizados, no qual nenhum participante tenha mais 
do que 30% de market share; nichos defasados, se comparados à 
mercados desenvolvidos; e negócios que tenham a tecnologia como 
meio e não como fi m. Outras informações: (www.solumparticipacoes.
com.br).

H - Empresas Químicas
O Sinproquim acaba de lançar versão digital do Guia da Indústria de 
Produtos Químicos. A nova versão reúne dados de mais de 650 empresas 
químicas sediadas no Estado de São Paulo que respondem pela produção 
de mais de mil produtos químicos utilizados nos mais diversos setores 
da cadeia produtiva. Visa facilitar consultas por parte de compradores 
e investidores, bem como de estudiosos e autoridades do governo in-
teressados em obter informações sobre linha de produtos, capacidade 
instalada, matérias-primas utilizadas e dados cadastrais de empresas 
químicas. A nova versão ampliará ainda mais o potencial de negócios 
para a indústria química. O Guia pode ser acessado no link: (http://guia.
sinproquim.org.br/).

I - Área de Implantodontia
Já estão abertas as inscrições para o S.I.N. Innovation Awards, premia-
ção nacional que irá contemplar com R$ 80 mil dentistas e estudantes 
de Odontologia, que se destacarem por suas pesquisas científi cas na 
área de Implantodontia. Surge com o intuito de incentivar a inovação 
para a comunidade de implantodontistas de todo o Brasil. A iniciativa 
é hoje o maior prêmio nacional na área de implantodontia. No total, 
serão seis os ganhadores do prêmio divididos em três categorias. Os 
dois primeiros classifi cados de cada categoria serão contemplados com 
prêmios e vale-compras. Os trabalhos serão avaliados por profi ssionais 
no Brasil e Exterior. Inscrições e mais informações em: (https://www.
sinimplantsystem.com.br/innovationawards/). 

J -  Trainee Global 
A Alpargatas está selecionando 20 jovens talentos para fazer parte de 
um programa de trainee global. Estão aptos a participar do processo 
seletivo jovens talentos com formação entre 2016 e 2019 em qualquer 
curso nas áreas de Exatas ou Humanas, com inglês fl uente e experiência 
de trabalho prévia. As vagas serão para o Brasil, Europa, Estados Unidos 
e Hong Kong. Vivência internacional, vivência em empresas juniores, 
fl uência em outros idiomas e atuação em startups são experiências que 
poderão ser consideradas diferenciais na hora da contratação. As ins-
crições podem ser feitas até o próximo dia 12, no site: (www.alpargatas.
grupociadetalentos.com.br).

o debate sobre o atual momento e perspectivas de implantação do siste-
ma de rastreabilidade de medicamentos no País. A entidade realiza no 
próximo dia 19 das 9h às 16h no Auditório do Hospital Santa Catarina

A - Transportes e Transplantes
Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a aviação comercial 

Venture capital: uma saída 
para a crise do Brasil

A inovação fl oresce em 

cenários de recessão 

econômica onde o 

empreendedorismo 

representa uma 

alternativa para 

reinventar modelos de 

negócios tradicionais

No caso do Brasil isso 
não é diferente. A crise 
política e fi nanceira que 

enfrentamos impulsionou o 
surgimento de soluções para 
reduzir custos, aumentar efi -
ciência e, consequentemente, 
a produtividade das empresas. 
Com doses de tecnologia, 
inovação e criatividade, as 
startups se aproveitam dos 
gaps do mercado para crescer 
ofertando serviços para proble-
mas que até então não tinham 
sido resolvidos. 

Se por um lado a crise assola 
grande parte dos empresários, 
por outro o mercado de ven-
ture capital, ou seja, investi-
mentos com capital de risco, 
segue aquecido e despertando 
cada vez mais o interesse 
de investidores brasileiros e 
estrangeiros. Isso porque o 
Brasil é um celeiro de startups 
promissoras e algumas delas 
já alcançaram o tão sonhado 
valuation (valor de mercado) 
de R$ 1 bilhão. 

Chamadas de unicórnios, as 
startups que escalaram seus 
modelos de negócios são uma 
verdadeira inspiração para 
todos que estejam trilhando 
o caminho do empreende-
dorismo. A entrada de novos 
investidores e o surgimento de 
venture capitals são a prova de 
que esse mercado pode ajudar 
o País a superar a crise. 

Isso porque, em economias 
mais maduras como nos Es-
tados Unidos, no passado foi 
possível observar o quanto o 
capital de risco gerou um efeito 
multiplicador muito maior que 
qualquer outra categoria de 

investimento ou políticas pú-
blicas de fomento. Vale lembrar 
que apostar em novos modelos 
de negócios signifi ca apoiar as 
soluções que essas empresas 
propõem para problemas que 
assolam diversos setores da 
sociedade como é o caso das 
fi ntechs, edutechs, etc. 

O Brasil está começando a 
entender o potencial desses 
investimentos ao passo que 
a régua para os investidores 
também aumenta. É neces-
sário que empreendedores 
aprimorem sua capacidade 
de escalar seus negócios e 
que as venture capitals sejam 
transparentes em sua relação 
com os investidores. 

Há 15 anos não era comum 
que fundos de investimento 
divulgassem seus números 
e informações de maneira 
aberta. Hoje a comunicação se 
tornou mais dinâmica e franca. 
Além da confi ança no fundo, 
os investidores podem ter 
acesso às informações sobre 
as empresas escolhidas para 
os aportes. 

Em suma, considero o ven-
ture capital uma classe de 
ativos onde o maior desafi o 
é conseguir alocar os recur-
sos de maneira inteligente e 
visionária. Por isso a impor-
tância dos fundos e empresas 
especializadas nesta categoria 
para aumentar as chances de 
rentabilidade no futuro. 

Acredito que o amadureci-
mento do mercado depende da 
conscientização sobre o papel 
do investidor e da democrati-
zação do acesso ao capital, já 
que muitos empreendedores 
não conseguem atrair inves-
timentos qualificados que 
os permitam alavancar seus 
negócios para crescerem de 
maneira sustentável. 

E nesta relação entre foun-
ders e investidores todos po-
dem ganhar, inclusive o País. 

(*) - É CEO da Bossa Nova 
Investimentos.

Pierre Schurmann (*)

Caiu a infl ação para 
famílias com renda 
mais baixa

O Índice de Preços ao Con-
sumidor – Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a variação da cesta 
de consumo para famílias com 
renda até 2,5 salários mínimos, 
registrou infl ação de 0,11% em 
agosto. Segundo a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a taxa 
fi cou abaixo do IPC-C1 de julho 
(0,43%).

O indicador acumula taxas de 
infl ação de 3,28% no ano e de 
4,11% no período de 12 meses.

Em agosto, o IPC-C1 fi cou 
abaixo do registrado pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
– Brasil (IPC-BR), que mede a 
variação da cesta de compras 
para todas as faixas de renda e 
que registrou taxa de infl ação 
de 0,17% no mês. No acumulado 
de 12 meses, no entanto, o IPC-
-C1 fi cou acima do IPC-BR, que 
teve taxa de 3,97%.

Seis das oito classes de des-
pesas componentes do IPC-C1 
registraram queda de suas taxas 
de variação: alimentação (de 
0,20% em julho para -0,46% 
em agosto), habitação (de 
1,32% para 0,95%), saúde e 
cuidados pessoais (de 0,28% 
para 0,01%), despesas diversas 
(de 0,40% para -0,07%), edu-
cação, leitura e recreação (de 
0,16% para 0,04%) e vestuário 
(de -0,28% para -0,44%). Por 
outro lado, dois grupos tiveram 
aumento da taxa: transportes 
(de -0,24% para 0,05%) e comu-
nicação (de 0,04% para 0,68%).

O Índice de Confi ança do Empresário do Comér-
cio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), atingiu 114,9 pontos no mês de 
agosto, com recuo de -1,0% em relação a julho. Foi o 
quinto mês consecutivo de queda, mas, ainda assim, 
na comparação com o mesmo período do ano anterior, 
foi registrada uma alta de +10,8%. Todos os subíndices 
apresentaram queda mensal, sendo o referente às 
condições atuais da economia o principal destaque 
negativo, com 88,1 pontos, único abaixo da zona de 

satisfação de 100 pontos e maior variação negativa 
do mês, -1,5%.

“A economia ainda apresenta um ritmo fraco de 
crescimento e os consumidores seguem cautelosos”, 
avalia o presidente da CNC, José Roberto Tadros. “Isso 
afeta a confi ança dos empresários, principalmente em 
relação ao quadro atual. Mas as expectativas seguem 
em níveis elevados, mostrando que o comércio vê uma 
melhora no cenário de mais longo prazo”, acrescenta 
(AI/CNC).

As bases de dados listaram as identidades

dos utilizadores do Facebook.

Esta é a mais recente 
violação da proteção de 
dados do grupo norte-

-americano, revelou o site 
TechCrunch. Um servidor vul-
nerável armazenou 419 milhões 
de registros de utilizadores da 
maior rede social do mundo 
em vários bancos de dados, 
incluindo 133 milhões de contas 
nos Estados Unidos, mais de 50 
milhões no Vietnã e 18 milhões 
na Grã-Bretanha, segundo o site 
norte-americano.

As bases de dados listaram 
as identidades dos utilizadores 
do Facebook - uma combinação 
única de números para cada 
conta -, bem como os números 
de telefone associados aos per-
fi s, o sexo dos utilizadores de 
determinadas contas e a locali-
zação geográfi ca. O servidor não 
estava protegido por qualquer 
senha, o que signifi cava que 
qualquer pessoa poderia ter 
acesso aos bancos de dados. 

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Donald Trump, 
manifestou a disposição de 
melhorar as relações com o 
Irã, indicando que está aberto 
a negociações com o presi-
dente Hassan Rouhani. Ao ser 
perguntado, na Casa Branca, a 
respeito da possibilidade de se 
encontrar com o líder iraniano 
durante a Assembleia-Geral 
das Nações Unidas neste mês, 
Trump respondeu que “tudo 
é possível”.

Mencionando a alta taxa de 
infl ação no Irã, o presidente 
norte-americano disse: “Eles 
querem resolver o problema 
deles. Nós podemos solucio-
ná-lo em 24 horas”. Donald 
Trump declarou ainda que 
várias nações, incluindo o 
Japão, se ofereceram para 
mediar a situação, mas que 
ele mesmo vai negociar 
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Contatos de mais de 400 milhões de 
contas do Facebook são expostos

Os números de telefone ligados a mais de 400 milhões de contas do Facebook, que tinham sido 
armazenados de forma irregular, foram expostos online

ge Analytica, em março de 2018, 
que revelou a utilização política 
de dados de milhões de utiliza-
dores do Facebook sem o seu 
conhecimento, o grupo removeu 
a possibilidade de fazer buscas 
na plataforma por números de 
telefone. No fi m de agosto, o 
Facebook lançou testes para um 
novo recurso que permite aos 
utilizadores controlar os seus 
dados recuperados pela empresa 
americana fora da rede social.

Esse anúncio surgiu menos 
de uma semana depois de novas 
revelações sobre as práticas 
irregulares do Facebook, que 
reconheceu ter transcrito a 
audição de sons de alguns 
utilizadores, informação que 
negou durante muito tempo. 
No fi m de julho, o Facebook 
foi multado em 5 bilhões pela 
autoridade reguladora dos EUA 
para as comunicações, por não 
proteger os dados pessoais dos 
seus utilizadores (RTP/ABr).

Segundo o site TechCrunch, a 
informação fi cou online até o 
fi m de quarta-feira (4).

O Facebook confi rmou par-
cialmente as informações do 
TechCrunch, mas minimizou 
o incidente. O grupo afi rmou 
que muitos dos contatos eram 

cópias e que os dados eram an-
tigos. “Este conjunto de dados 
foi removido e não vimos sinais 
de que as contas do Facebook 
tenham sido comprometidas”, 
disse um porta-voz à agência 
France Presse.

Após o escândalo da Cambrid-

Trump diz que está aberto 
a negociações com o Irã

diretamente com o governo 
iraniano.

A declaração ocorreu depois 
de Teerã ter anunciado que vai 
adotar, em breve, novas medi-
das visando a suspender parte 
dos compromissos assumidos 

em seu acordo nuclear de 
2015 com potências mundiais. 
A alegação é que não há pers-
pectivas de conversações com 
a Europa para a concretização 
de um acordo em futuro pró-
ximo (NHK/ABr).

Confi ança do comércio teve queda em agosto
O Brasil tem a oportunidade de 

suprir a demanda de carne suína 
na China, com o rebanho asiático 
afetado pela peste suína africana. 
Essa foi a avaliação do diretor de 
Inteligência de Mercado na INTL 
FCStone, Renato Rasmussen, em 
palestra ontem (5), no 7º Fórum 
de Agricultura da América do 
Sul, em Curitiba. Lembrou que a 
doença é mortal para os animais, 
altamente contagiosa, causada 
por vírus e ainda sem tratamento. 

Segundo estimativas apre-
sentadas por ele, após produzir 

cerca de 54 milhões de toneladas 
em 2018, a China deverá ter sua 
produção anual de carne de 
porco reduzida em pelo menos 
30%, em 2019. E a demanda 
chinesa é alta, porque 73% da 
alimentação do país é baseada 
em carne suína. De acordo com 
ele, a oportunidade para o Brasil 
está na dificuldade de outros 
mercados de suprir a grande 
demanda chinesa. 

“Os países vizinhos [da China] 
estão sendo fortemente impacta-
dos pela doença” (ABr). 

Brasil pode suprir demanda
de carne suína na China
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Denúncia premiada
Identifi car fraudes 

ou ações ilícitas em 

empresas públicas ou 

privadas, é uma das 

missões mais complexas 

de gestão

As áreas de auditoria, 
controle e compliance 
atuam para prevenir 

e mitigar riscos e já utilizam 
a inteligência artifi cial a fi m 
de coibir descaminhos. Os 
avanços nos últimos anos são 
inquestionáveis, mas a luta é 
eterna e precisa constante-
mente de novos aliados que 
atuem em prol da ética. Além 
de investimentos em robótica 
e em controles é essencial o 
apoio de quem faz parte da 
empresa. Refi ro-me ao próprio 
funcionário que, muitas vezes, 
divide uma baia com um poten-
cial fraudador. 

O ato de delatar traz consigo 
diversas barreiras psicológi-
cas, desde sentimentos de 
culpa com rótulos de ‘traidor’, 
até um temor de retaliação ou 
perda do emprego. O delator 
interno precisa de estímulos 
que lhe deem segurança, 
eliminando receios. Eis que 
surge o conceito que chamo de 
‘Canal de Denúncia Premiada’; 
uma recompensa em nome da 
ética. Não posso garantir que 
seja uma ideia inédita no Brasil, 
mas confesso que em quase 40 
anos imersos em auditoria ain-
da não presenciei um exemplo 
implantado com efi cácia. 

A busca purista pela ética já 
deveria ser um estímulo para 
que as pessoas delatassem 
más condutas de colegas. Mas 
sabemos que uma política 
de incentivo traz resultados 
signifi cativos. A famosa recom-
pensa ‘Wanted’ (procurado) 
tão emblemática nos fi lmes do 
gênero Velho Oeste, é exemplo 
clássico dessa prática, que 
ainda é usada como apoio 
para capturar criminosos. No 
Brasil, também temos esse 
artifício, inclusive com o apoio 
da lei 13.608/18, que obriga 
os organismo públicos a ofe-
recerem canais de denúncia. 
Ela regulamenta o benefício 
fi nanceiro a quem contribuir 
de forma concreta com infor-
mações úteis. 

Outra analogia é com a Cola-
boração Premiada e os Acordos 
de Leniência. Os resultados 
obtidos pela Lava Jato e de 
cases pós Lei Anticorrupção, 
são impressionantes: foram 
cerca de R$ 14 bilhões de 
recursos resgatados, segundo 
dados divulgados, no fi nal do 
semestre passado, pela Força 
Tarefa de Curitiba. Mas há 

uma diferença primordial em 
criar um Canal de Denúncia 
Premiada: quem colabora não 
faz parte da fraude. 

Seria um funcionário que, 
movido por um sentimento de 
ética e por um prêmio atrati-
vo, pudesse contribuir com a 
gestão e saúde fi nanceira da 
organização, evitando perdas 
significativas. Fraudes de 
impacto profundo podem até 
signifi car a falência da compa-
nhia. Para viabilizar a denún-
cia premiada é preciso que a 
empresa ofereça estruturas 
de confi dencialidade e segu-
rança. Algumas multinacionais 
contam com terceirizadas que 
fi cam responsáveis pela gestão 
desses canais, chamados lá 
fora de Ethics Line. 

No caso de gestão pró-
pria, seletos responsáveis 
receberiam a denúncia e 
acionariam as áreas de audi-
toria e compliance para que 
a investiguem. Comprovado 
o descaminho, o prêmio seria 
concedido de forma confi den-
cial, como nas premiações 
dadas pelo judiciário em casos 
de investigação criminal. Vale 
lembrar que nos Estados Uni-
dos, há leis e programas que 
protegem o delator, chamado 
de whisteblowers (assoprado-
res de apito). 

As grandes corporações já 
possuem programas de apoio, 
mas falta o incentivo da re-
compensa. Segundo o estudo 
‘Vigilância Contra Fraudes no 
Brasil’ lançado semanas atrás, 
pela Deloitte, em parceria com 
o IIA Brasil, IBGC e a ACFE, 
cerca de 90% de empresas en-
trevistadas dispõem de canais 
de denúncia estruturados. 

Com relação aos prêmios, 
dependerão do tamanho do 
impacto que o delito causou ou 
causará à empresa. Ao evitar 
prejuízos de milhões, é justo 
que a recompensa seja gene-
rosa, podendo ser em forma de 
promoção de cargo, de valores 
fi nanceiros ou até, como uma 
viagem de férias para o cola-
borador e sua família. 

A instituição da Denúncia 
Premiada deve ser encarada 
como um ato de cumplicidade 
entre a empresa e o seu fun-
cionário. É um pacto em nome 
da ética corporativa. Abrir esse 
canal representa um passo 
cultural importante, inclusive 
de cunho social, pois fortalece 
a confi ança entre empregado e 
empregador, exaltando valores 
de cidadania e ampliando a 
corrente contra a corrupção.  

(*) - É diretor-geral do Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil - IIA 

Brasil (paulo.gomes@iiabrasil.org.br).

Paulo Gomes (*)

Presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS).

A presidente da CCJ do 
Senado, Simone Tebet (MDB-
-MS) disse ontem (5) que só 
depende do governo o avanço 
da reforma tributária na Casa. 
E que, junto com a reforma 
da Previdência, a matéria é 
prioridade no colegiado. “Se 
o governo apresentar suas 
sugestões para incorporar ao 
relatório até a semana que 
vem, nós temos condições de 
colocar na pauta do dia 18 a 
leitura do relatório e votação-
dia 5, adiantou.

A urgência da reforma 
tributária é consenso entre 
parlamentares de governo e 
oposição. “Reforma tributária 
que não aumente imposto,que 
desburocratize, que unifi-
que impostos tem apoio da 
unanimidade dos líderes”, 
afi rmou. Sobre o fato de a 
Câmara também estar debru-
çada sobre uma proposta com 
o mesmo objetivo, a senadora 
negou que isso possa ser um 
problema. 

Para ela, a reforma ideal 
incluiria a rediscussão da 
arrecadação do ICMS, pois 
existem dúvidas sobre a pos-
sibilidade de aprovação de 
matéria tão complexa até o 
fi m deste ano. A senadora res-
saltou que, sem a sinalização 
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O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse ontem 
(5) que está trabalhando para 
construir um entendimento 
em relação à contagem de 
prazo para que a reforma da 
Previdência seja votada já na 
próxima quarta-feira (11). 
Há divergências entre os se-
nadores sobre qual critério 
deve ser usado para contar o 
prazo previsto. “O Regimento 
fala das cinco sessões. Alguns 
senadores ontem falaram que 
no Regimento diz dias úteis. 
Vou tentar compatibilizar com 
eles para gente botar na semana 
que vem para votar em primeiro 
turno”. 

Davi disse também que o 
Senado aperfeiçoou a propos-
ta de reforma da Previdência, 
ao contrário do que muitos 

Presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre.

Agressores de 
mulheres poderão 
usar tornozeleira 

Agressores de mulheres pode-
rão ser obrigados a usar disposi-
tivos eletrônicos indicativos de 
suas localizações. Este é um dos 
objetivos de projeto de autoria 
da ex-senadora Renilde Bulhões 
(Pros-AL), aprovado ontem (5) 
pela Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado. 

O projeto busca assegurar às 
mulheres ofendidas o direito de 
solicitar equipamento eletrônico 
com a fi nalidade de alertá-las 
sobre o descumprimento das 
medidas protetivas de urgência 
estabelecidas pela Justiça.

Na justifi cativa do projeto, Re-
nilde Bulhões lembra que muitas 
vezes o poder público, mesmo 
concedendo com celeridade 
medidas protetivas de mulheres 
vítimas de violência doméstica, 
falha em garantir o cumprimento 
daquelas por parte dos agres-
sores. Em relatório favorável, 
o senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) avaliou que o uso 
da tornozeleira eletrônica poderá 
contribuir para preservar a vida 
e a integridade física e psíquica 
de mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar.

“A tornozeleira permite que o 
agressor seja monitorado em tem-
po real pelo poder público e pode 
alertar automaticamente a vítima 
em caso de aproximação do agres-
sor, permitindo que busque ajuda. 
O meio previsto é, portanto, efi caz 
para atingir o objetivo desejado”, 
afi rmou Styvenson (Ag.Senado).

Mulheres, idosos e pessoas 
com defi ciência poderão ter o 
direito de desembarcar, à noite, 
fora dos locais ofi ciais de parada 
de ônibus. É o que prevê subs-
titutivo do senador Flávio Arns 
(Rede-PR) a projeto aprovado 
ontem (5) pela Comissão de 
Direitos Humanos do Senado. 
O texto original, de autoria 
da senadora Daniella Ribeiro 
(PP-PB), cria a previsão legal 
para autorizar o desembarque 
desses passageiros, no período 
noturno, em qualquer local 
onde a parada de veículo seja 
permitida e possa ser realizada 
em condições de segurança.

Na justifi cativa da proposta, 
Daniella lembra que a opção 
pelo transporte coletivo à 
noite pode representar um 
risco à integridade física de 
passageiros. “Diversas cidades 
já optaram por autorizar os 

motoristas de ônibus a parar 
fora dos pontos de ônibus para 
que mulheres desembarquem 
em locais mais seguros e aces-
síveis”, diz a autora. A capital 
de São Paulo tem lei nesse 
sentido aprovada desde 2016. 
No estado da Paraíba, em João 
Pessoa e Campina Grande há 
leis, respectivamente, desde 
janeiro de 2017 e maio de 2018.

No substitutivo, Flávio Arns 
manteve o direito de desembar-
que fora dos locais de parada 
de ônibus, mas manteve a obri-
gação para que os entes fede-
rativos estabeleçam políticas 
que aumentem a segurança do 
usuário do transporte público 
interestadual, especialmente 
no período noturno. O projeto 
segue agora para a análise 
da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, onde receberá 
decisão fi nal (Ag.Senado).

Senador Flávio Arns: autor do substitutivo que benefi cia 

mulheres, idosos e pessoas com defi ciência.

Entre outras mudanças, 
o texto prevê exceções 
ao limite de gastos de 

campanhas; estabelece itens 
nos quais podem ser usados 
recursos do Fundo Partidário; 
defi ne critérios para análise de 
inelegibilidade; e autoriza o re-
torno da propaganda partidária 
semestral. A proposta será 
analisada ainda pelo Senado.

Para valer nas eleições muni-
cipais do próximo ano, as alte-
rações precisam ser publicadas 
em até um ano antes do pleito, 
ou seja, até o começo de outu-
bro. Segundo o texto aprovado, 
um substitutivo do deputado 
Wilson Santiago (PTB-PB), 
haverá quatro novas situações 
nas quais o partido poderá usar 
recursos do Fundo Partidário.

Poderão ser contratados 
serviços de consultoria con-
tábil e advocatícia, inclusive 
em qualquer processo judicial 
e administrativo de interesse 
ou litígio que envolva candi-
datos do partido, eleitos ou 
não, relacionados ao proces-

Deputados aprovaram medidas como o retorno da propaganda partidária semestral.

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) denunciou a 
manipulação de informações sobre a situação na Amazô-
nia. Na opinião da parlamentar, há muito mais em jogo 
do que o meio ambiente, as queimadas e as reservas 
indígenas. Motivações ideológicas ou o interesse em 
proteger agricultores nos países europeus, que temem 
a concorrência brasileira, fi zeram com que, ao longo 
dos anos, inúmeras áreas indígenas, parques nacionais 
e reservas extrativistas tenham sido ampliadas por 
decreto, mesmo sem demanda, necessidade ou até 
mesmo população indígena para ocupar as novas áreas. 

O importante, ressaltou, era propagar ao mundo que 
o Brasil ampliava a sua área preservada, ou melhor, 
engessada, por decisão unilateral do governo federal. 
Ela criticou a ampliação para 80% da preservação 
obrigatória da reserva legal particular em toda a Região 

Amazônica. Assim, “sem qualquer indenização, apoio 
técnico ou fi nanceiro para essa missão, foi transferida 
aos produtores a responsabilidade civil e criminal de 
realizar a preservação ambiental em toda a região”. 

Tal medida, segundo Soraya Thronicke, deixou 
no limbo cerca de 30 milhões de brasileiros que lá 
residem e buscam sobreviver. “Uma das bandeiras 
da campanha do presidente Jair Bolsonaro foi atacar 
as máfi as instaladas e impregnadas no poder público 
e acabar com a utilização ideológica de estruturas 
do poder para enriquecimentos ilícitos de poucos, 
em detrimento de toda uma população. Essa máfi a 
ambiental é, evidentemente, uma das mais fortes e 
poderosas infi ltradas em todos os níveis hierárquicos 
e em todos os poderes constituídos da República”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Prevenção à violência 
doméstica nas escolas

A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou, ontem (5), 
projeto que institui campanhas 
de conscientização e prevenção 
da violência doméstica e familiar 
em escolas públicas e privadas. 
O projeto, de autoria do senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS), acres-
centa três novos parágrafos ao 
art. 35 da Lei Maria da Penha, para 
determinar a realização anual de 
campanhas educativas contra a 
violência doméstica, com ênfase 
no ensino médio.

O texto prevê ainda a partici-
pação de instituições não gover-
namentais, empresas públicas 
e privadas, associações civis, 
movimentos sociais, conselhos 
de direitos e conselhos de classe 
na realização das campanhas 
educativas. De acordo com Trad, 
a prioridade para a realização das 
ações no ensino médio se deve 
ao fato de que é principalmente 
neste nível da educação básica, 
que os adolescentes consolidam 
em sua personalidade os papéis 
sociais de gênero que assumirão 
na vida adulta.

O projeto foi relatado na CDH 
pela senadora Mailza Gomes (PP-
-AC), que se manifestou a favor 
da aprovação da matéria. Para a 
relatora, a proposta insere em uma 
lei punitiva, uma ação de educação 
concreta. “A proposição formula 
suas metas com simplicidade, 
clareza e objetividade. Também 
a argumentação pela necessidade 
da abordagem do problema nas 
escolas, e isso em todos os níveis, 
é convincente e esclarecedora”, 
elogiou. O projeto segue agora para 
análise da Comissão de Educação, 
onde será votado em decisão ter-
minativa (Ag.Senado).
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Câmara dos Deputados aprova 
projeto que altera regras eleitorais
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que altera várias regras eleitorais

so eleitoral, ao exercício de 
mandato eletivo ou que possa 
acarretar reconhecimento de 
inelegibilidade. 

As legendas poderão usar 
esses recursos também para 
pagar juros, multas, débitos 
eleitorais e demais sanções 
relacionadas à legislação elei-

toral ou partidária; na compra 
ou locação de bens móveis e 
imóveis, construção de sedes, 
realização de reformas; e no 
pagamento pelo impulsiona-
mento de conteúdos na inter-
net, incluída a priorização em 
resultados de sites de pesquisa. 

O projeto retoma a propa-

ganda partidária gratuita no 
rádio e na televisão semestral-
mente. Essa propaganda tinha 
sido extinta para economizar 
recursos a serem direcionados 
ao fundo eleitoral, criado após 
a proibição de fi nanciamento 
de campanhas por empresas 
privadas (Ag.Câmara).

Senado aguarda posição do governo 
para avançar com reforma tributária

do governo, há dúvidas quanto 
a avanços na discussão de uma 
reforma tributária completa. 
Mencionou a possibilidade de 
os paralamentares preferirem 
avançar no texto deixando 
a parte sobre ICMS para ser 
discutida em outra proposta 
no ano que vem.

Sobre a PEC paralela à da 
reforma da Previdência, Simone 
destacou que o texto caminha 
junto com o da principal até o 
fi m do prazo de apresentação de 
emendas de bancada no plenário 
da Casa, no próximo dia 18. No 
dia seguinte, elas voltam para as 
mãos do senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), que tem dois cami-

nhos: apresentar os relatórios 
de cada PEC no mesmo dia, ou 
apresentar o da principal e em 
seguida o da paralela. 

Na sua avaliação, a apro-
vação da PEC paralela será 
mais fácil que a principal. “Há 
um consenso de que a PEC 
paralela é o caminho que nós 
temos para contribuir ainda 
mais com a reforma da Pre-
vidência, ou seja, incluir no 
texto da paralela questões de 
justiça, inclusive em relação 
aos aposentados e futuros 
aposentados que nós não 
conseguimos colocar na prin-
cipal, porque assim o projeto 
voltaria para a Câmara” (ABr).

Davi busca acordo para votar 
Previdência na semana que vem

falaram, ‘que iríamos apenas 
carimbar o texto que veio da 
Câmara’. “Fizemos a nossa 
parte e, ao mesmo tempo, 
alteramos aqueles pontos que 

nós achávamos essenciais para 
fazer uma reforma completa. O 
aprimoramento dela para a so-
ciedade brasileira e para o país 
foi muito respeitoso do ponto 
de vista legislativo".

Em relação à chamada PEC 
paralela, Davi acredita que 
será possível votar ainda neste 
ano, ao afi rmar que a própria 
aprovação por unanimidade na 
CCJ “mostrou a sensibilidade e 
a temperatura dos senadores” 
em  relação à proposta. A PEC 
paralela permite a adesão de 
estados e municípios às  novas 
regras da Previdência, e tam-
bém modifi ca renúncias previ-
denciárias, prevendo benefício 
da Seguridade Social à criança 
que vive em situação  de po-
breza, entre outras mudanças 
(Ag.Senado).

Direito de desembarque 
fora das paradas de ônibus

Notícias ‘manipuladas’ por interesses econômicos
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O Brasil tem mais 

de 20 mil empresas 

exportadoras, porém 

somente cerca de 3 

mil delas fazem uso do 

principal benefício do 

exportador, o Drawback. 

As outras 17 mil conti-
nuam a exportar seus 
produtos com o custo 

Brasil. Esse dado revela o 
caminho que ainda é preciso 
correr, muito além de apenas 
aguardar a reforma tributária. 
As empresas já poderiam usar 
os benefícios, mas isso não 
ocorre por falta de conhe-
cimento sobre como fazer e 
a quem procurar. Os bene-
fícios fi scais são legítimos e 
atendem a todos os portes 
de empresas exportadoras.

A capacidade de inves-
timento para buscar esses 
recursos é estratégica para 
aumentar a competitividade 
e viabilizar novos investimen-
tos. Mais urgente que esperar 
por reformas que talvez não 
impactem diretamente o ne-
gócio, é realizar uma gestão 
tributária estratégica, que 
é o futuro do caminho da 
competitividade. É lá que 
as oportunidades de reduzir 
custos estão escondidas.

O tema é complexo e as 
equipes internas estão foca-
das em atender às exigências 
do governo. Mas no futuro, 
que já é hoje, a área fi scal será 
o maior diferencial competiti-
vo para gerar mais resultados 
que os já espremidos projetos 
de redução de custos no pro-
cesso produtivo.

Buscar o conhecimento so-
bre as melhorias que o setor 
pode promover é garantir a 
continuidade e o aumento de 
competitividade no mercado 
interno e externo. 

Fazer isso internamente, 
sem a expertise de quem 
acompanha as atualizações 
impostas pelo governo para 
o setor é abrir mão de uma 
estratégia vital nos dias hoje. 
Nesse campo, o conhecimen-
to e a tecnologia são as armas 
que podem ganhar a guerra 
pelo aumento de competi-
tividade e é preciso estar 
alinhado com as tendências 
e as melhores práticas desse 
mercado.

Sair dos limites territoriais 
da empresa e olhar para toda 
a sua cadeia é um desafi o que 
pode gerar benefícios fi scais 
compartilhados. O caminho 
mais sustentável para o ga-
nho em cadeia. Integrar esse 
ecossistema fi scal e tributário 
das empresas já possível com 
tecnologia e conhecimento, 
preservando a integridade 
das informações de todos 
os lados e, principalmente, 

mantendo a visão que o go-
verno tem sobre os CNPJ’s 
envolvidos.

A gestão tributária é um 
ambiente vivo. Não é mais 
possível pagar impostos no 
modo piloto automático. As 
discussões sobre onde com-
prar insumos e como distri-
buir seu produto, precisam 
acontecer diariamente, entre 
todas as áreas da empresa, 
a cada nova lei, a cada novo 
incentivo fi scal. Saber equi-
librar esse conhecimento 
interno com a visão de mer-
cado é o grande diferencial. 
A tecnologia ajuda cada vez 
mais, porém ela é um meio e 
não o fi m. 

É preciso de conhecimento 
para ensinar a máquina corre-
tamente. Senão, a tecnologia 
vira repetidora de erros. O 
conhecimento humano é ne-
cessário. A nós cabe o esforço 
de cobrar do governo mais 
atuação nos acordos interna-
cionais, fundamentais para o 
intercâmbio de tecnologia e 
interação na cadeia produtiva 
que estimula os negócios. Não 
é no governo que estão as 
condições para melhoria dos 
negócios. Está no olhar sobre 
as oportunidades e na forma 
como clientes e fornecedores 
se unem na busca de mais 
competitividade.

Os mecanismos disponíveis 
já são muito signifi cativos 
para reduzir custos e não 
somente para quem exporta. 
Tem muito benefício para 
segmentos que o governo 
incentiva e pode usufruir de 
suspensão de impostos. Mes-
mo assim, até grandes em-
presas têm deixado “dinheiro 
na mesa”. A área tributária 
e fi scal será o coração das 
empresas no futuro! Impos-
to nunca vai acabar, porém 
gerenciá-lo com estratégia 
será sua chance de margem. 
Será vital. Tirando o custo 
dos impostos o que sobra é 
o preço de compra e o custo 
de produção, o que na maioria 
das empresas é muito similar.

A empresa que não faz uma 
boa gestão fi scal transfere a 
sua inefi ciência fi scal para 
o cliente no preço do seu 
produto. Portanto, equilibrar 
preço com imposto será sua 
maior força. A margem estará 
na questão tributária. O que 
a sua empresa faz e o que ela 
ainda pode fazer para reduzir 
seus custos em impostos é a 
grande questão. Sua empresa 
está fazendo tudo o que é 
possível?

(*) - É Vice-Presidente da Becomex 
(www.becomex.com.br).

Gestão tributária será 
a margem de lucro das 

empresas do futuro
Paulo Paiva (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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COMUNICADO
Comunicamos o extravio ocorrido a mais de cinco anos 
dos seguintes: I) impressora fiscal tipo ECF-IF, marca 
Bematech, modelo MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, 
fabricação 4708030355543, equipamento utilizado 
no período de 11/04/2003 a 10/04/2008, II) última 
redução Z, III) Livro de registro de saídas do período 
2003 a 2008 da empresa A CHAPA LANCHES LTDA, 
CNPJ 60.919.826/0001-80, IE 105.451.410.115.
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Fábio Zukerman
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Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/09/2019, às 10:10 

horas, e 2º Leilão dia 26/09/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: CATEDRAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 794.240,27 
(setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) 2º leilão: R$ 599.229,46 
(quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta 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 informa-
ções sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

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

Processo nº: 1002009-79.2016.8.26.0543: Procedimento Comum - Indenização por Dano Material 
Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A Requerido: Agriverde Comércio e 
Representações Prestação de Serviços Agricolas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
02.667.438/0001-53. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória 
por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 2ª VC da Comarca de Santa 
Isabel-SP, na forma da lei. Faz saber aos, réus, ausentes, incertos, de paradeiros desconhecidos, 
que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu No dia 12/02/2014, por volta das 11h11min, o 
primeiro Requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra BR 116, sentido sul, Km 207+100, com 
o veículo Caminhonete, marca VW, modelo 25370, placas NXE 0025, de propriedade da segunda 
Requerida, quando ao adentrar na cabine 06 da Praça de Pedágio de Viúva Graça, colidiu com a 
grade da proteção da cabine, danificando patrimônio público sob concessão da Requerente. No 
momento do acidente, as condições meteorológicas eram boas, a pista estava seca e em perfeito 
estado de conservação. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 
83144343-2014 (Doc. 04). Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na 
data da ocorrência, a quantia de R$ 3.037,36, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0013284-39.2018.8.26.0004. Dr. Julio Cesar Silva de 
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1º VC do Foro da Lapa S/P. Faz Saber a João Batista Sadério 
RG Nº 1.350,083, CPF Nº 376.950.028-87, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda 
propôs o presente cumprimento de sentença, onde foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 38.474,54, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 07 de Junho de 2019,  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036053-48. 2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Artur Pessôa de Melo Morais, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) CBL Distribuição e Transportes Ltda – ME, CPJP Nº 12.688.624/000122 
que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.801,38, referente à fatura de nº 
113917372 com vencimento em 27/05/2013, Fatura de Nº 116693703, com vencimento em 
25/06/2013, e Fatura de Nº 119486337, com vencimento em 25/07/2013, vencidas e não pagas. 
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente 
edital citado para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos,  

Edital de Citação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0127100-17. 2009.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani Pereira 
Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Séttima Soluções Em Negócios Ltda que Alves Cardoso 
Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou –lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor 
de R$ 15.920,23, referente as notas promissórias vencidas e não pagas, conforme documentos nos 
autos. E como a executada não foi localizada, fica a mesma citada por meio deste edital para pagar 
o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens 
bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No 
caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do 
CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010150-56.2015.8.26.0635 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber saber a corréu Jur Xiao, Suyong Jin – ME e Yao Chang Chen. que VCI - 
Vanguard Confecções Importadas S/A ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação 
Perdas de Danos Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas ARAMIS e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A.
CNPJ/MF nº 50.585.090/0001-06 - NIRE: 35300009720

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 13 horas, na sede social do BCV – 
Banco de Crédito e Varejo S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10º 
andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convo-
cação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da 
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. 
3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 15 de fevereiro de 2019 e no jornal 
“Empresas e Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da Companhia, em edi-
ção de 15 de fevereiro de 2019. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados 
por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relató-
rio da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) da reeleição dos membros que compõem a Diretoria da 
Companhia; e (iv) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: 
Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Re-
latório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 
15 de fevereiro de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está si-
tuada a sede da Companhia, em edição de 15 de fevereiro de 2019. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lu-
cro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 36.766.482,62 (Trinta e seis mi-
lhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), aprovar a se-
guinte destinação e as providências abaixo: (i) o valor bruto de R$ 22.000.298,58 (Vinte e dois milhões, duzentos e no-
venta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujo valor líquido corresponde à R$18.700.253,80 (Dezoito milhões, se-
tecentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), foi creditado individualizado, ou seja, colocado à 
disposição do acionista, a título de juros sobre capital próprio; (ii) O acionista autorizou a utilização do valor líquido de 
juros sobre capital próprio, de R$ 18.700.253,80 (Dezoito milhões, setecentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e 
oitenta centavos), assim como o residual do lucro líquido do exercício de 2018, no valor de R$ 14.766.184,04 (Quator-
ze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos) para absorver prejuízos 
contábeis acumulados de exercícios anteriores. 6.3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros para compor a direto-
ria da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 
(i) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.669.530 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.975.098-96, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na quali-
dade de Diretor sem Designação Específi ca; (ii) Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG -117.32642 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 
076.934.666-90, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Jusce-
lino Kubitschek, nº 1830, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na qualidade de Diretor sem Designação Es-
pecífi ca; (iii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Carteira de Iden-
tidade RG nº 20.775.312-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.484.158-00, com endereço comercial na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 10º andar, Vila Nova Conceição, 
CEP 04543-000, na qualidade de Diretor sem Designação Específi ca; 6.3.1. Os Diretores sem Designação Específi ca, ora 
eleitos, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei es-
pecial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de de-
fesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e, ainda, que apresentaram os do-
cumentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da 
Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em especial na Resolução n° 4.122/12 do Conselho Mone-
tário Nacional e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede social da Companhia. 6.3.2. Os Diretores 
sem Designação Específi ca, ora eleitos, tomarão posse no cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Cen-
tral do Brasil. 6.4. Os Diretores no exercício do cargo não serão remunerados neste exercício. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretá-
rio. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon); Diretores eleitos: Mar-
co Antonio Antunes, Flávio Pentagna Guimarães Neto e Eduardo Mazon. São Paulo, 30 de abril de 2019. Confere com 
a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa; Eduardo Mazon - 
Secretário da Mesa. Acionista: Banco BMG S.A. - Marco Antonio Antunes - Eduardo Mazon JUCESP nº 
470.472/19-4 em 03.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Embora o navio tenha violado 
regulamentos locais, Teerã “não 
tem problemas com o capitão e 
a tripulação”, afi rmou o porta-
voz do ministério, Abbas Mou-
savi. “Eles estão livres e podem 
retornar aos seus países.”

Segundo Mousavi, os sete 
libertados foram selecionados 
pelo capitão do petroleiro Ste-
na Impero. Eles são cidadãos 
da Índia, Rússia e Letônia. Os 
demais tripulantes ainda estão a 
bordo do petroleiro. Ao menos 
16 deles devem permanecer na 
embarcação para operá-la com 
segurança.

Quanto ao navio em si, de 
propriedade de uma empresa 
sueca, Mousavi afi rmou que 
um tribunal da cidade portuária 
de Bandar Abbas decidirá seu 
destino.

Em 19 de julho, a Guarda Re-
volucionária reteve no Estreito 
de Ormuz o petroleiro de ban-
deira britânica Stena Impero 
por descumprir as normas de 
navegação, algo que Londres e 
a companhia negam. No início 
de agosto, um navio-tanque 
com bandeira do Panamá foi 
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assinou, ontem (5), 146 con-
vênios no valor de R$ 120 
milhões para fi nanciar obras 
em 85 municípios com verba 
do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos (Dadetur). 
Os recursos foram articulados 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, responsável 
pelo relacionamento com os 
municípios paulistas. 

“Fazer do turismo uma área 
inovadora, transformadora e 
de alta seriedade é o nosso 
objetivo. Peço aos prefeitos 
que usem os recursos para 
aquilo que gere empregos e 
oportunidades para a popu-
lação. O turismo é a área que 
mais pode oferecer empregos, 
do mais simples ao que exige 
maior qualifi cação. São Pau-
lo é o estado que gera mais 
empregos no Brasil, isso é 
fruto de trabalho e de um 
pensamento transformador”, 
afi rmou Doria.

Obras como implantação de 
parque urbano, sinalização 
turística, revitalização de mu-
seu, ampliação de complexo 

Irã liberta tripulantes de petroleiro 
capturado no Estreito de Ormuz

O Ministério do Exterior do Irã informou que o país libertou, por motivos humanitários, sete dos 23 
tripulantes de um petroleiro britânico que foi capturado no Estreito de Ormuz em 19 de julho

A Guarda Revolucionária retêm no Estreito de Ormuz o petroleiro de bandeira britânica Stena Impero.

capturado na mesma região. O 
incidente com o Stena Impero 
ocorreu semanas depois de a 
Marinha britânica ter intercep-
tado em Gibraltar o petroleiro 
iraniano Grace 1, por suspeitas 
de transportar petróleo à Síria, 
país sujeito a sanções da União 
Europeia. Há algumas semanas, 
o navio iraniano foi liberado.

A captura do Stena Impero 
agravou a crise no Golfo Pérsico 
e, em particular, no Estreito 

de Ormuz, para onde tanto os 
Estados Unidos quanto o Reino 
Unido propuseram enviar uma 
coalizão naval para escoltar as 
embarcações. Em resposta, as 
autoridades iranianas adverti-
ram que uma maior presença 
militar estrangeira aumenta-
ria a tensão na região, onde 
ocorrem desde maio ataques a 
petroleiros e navios-cisterna, 
além de destruições de drones.

O Estreito de Ormuz tem 

importância considerável para 
a economia do planeta: pela 
rota marítima entre o Irã e 
Omã passa um terço do petró-
leo mundial transportado pelo 
mar. Esse estreito representa, 
portanto, um elo importante 
entre os produtores de petró-
leo da região – Arábia Saudita, 
Irã, Emirados Árabes Unidos, 
Kuwait e Iraque – e os merca-
dos na Ásia, Europa e América 
do Norte.

Turismo paulista avança com 
mais investimentos

aquático e construção de jar-
dim botânico são alguns dos 
objetos de convênios assinados 
pelo Governo do Estado com 
prefeitos de 30 Estâncias e 
55 Municípios de Interesse 
Turístico. Além dos convênios, 
Doria anunciou o lançamento 
do Programa de Crédito Tu-
rístico para viabilizar o acesso 
de empresas e municípios às 
linhas de crédito oferecidas 
por instituições parceiras.

A iniciativa conta com a 
parceria do BNDES, Banco do 

Brasil e Caixa. No total, haverá 
mais de R$ 1 bilhão em crédito 
disponível para fi nanciamentos 
do setor, disponibilizados por 
meio de dezenas de linhas, com 
juros a partir de 0,17% ao mês 
e prazo de até 240 meses. Os 
fi nanciamentos estão dispo-
níveis para os setores público 
e privado.

Mais informações sobre o 
programa e as linhas de fi nan-
ciamento estarão disponíveis 
em breve no portal (www.credi-
toturistico.com.br) -(AI/SEC).

Doria: investir no turismo para gerar empregos.

O Brasil bateu a seleção de 
Montenegro e fechou a primeira 
fase da Copa do Mundo de Bas-
quete, na China, com 100% de 
aproveitamento. O feito, que não 
acontecia desde 2002, deixou os 
torcedores da seleção empolga-
dos. Com Marcelinho Huertas, 
Alex Garcia, Leandrinho, Mar-
quinhos e Anderson Varejão, o 
time comandado pelo croata 
Aleksandar Petrovic passou por 
Nova Zelândia (102x94), Grécia 
(79x78) e Montenegro (84x73).

A seleção brasileira tenta na 
edição de 2019 o terceiro título 
mundial. O último foi em 1963, 
quando a competição foi dispu-
tada no Brasil. Na decisão, o país 
sul-americano bateu a antiga 
Iugoslávia. Já a primeira con-
quista foi em 1959, diante dos 
Estados Unidos, em Santiago.

O Brasil ainda foi vice-cam-
peão nas edições de 1954 e 1970, 
além de bronze em 1967 e 1978. 
Porém, apesar dos bons núme-
ros, a seleção não chega entre 
as quatro melhores desde 1986.

O país pegará os Estados Uni-
dos, Grécia e República Tcheca, 
que será amanhã (7) a primeira 
adversária do Brasil. Os dois pri-
meiros posicionados avançarão 
para as oitavas (ANSA).

Invicto no Mundial 
de basquete, Brasil 
empolga torcedores
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Em algumas das ações 

do governo foram 

notados retrocessos, 

justifi cados.

Em meio a notícias fal-
sas e verdadeiras que 
maculam a imagem do 

Brasil no mundo e de ameaças 
internas e externas produ-
zidas por aqueles que não 
estão dispostos a resolver os 
problemas sociais, econômi-
cos, políticos e ambientais do 
país, a boa nova é que ainda 
há aqueles que continuam 
trabalhando, produzindo, 
criando e buscando melhorar 
seus resultados.

A avaliação sobre os avan-
ços no comércio exterior 
brasileiro no primeiro se-
mestre deste ano, feita pela 
CNI, concluiu que, das 22 
ações adotadas pelo governo 
para este segmento, em 13 
foram constatados avanços 
importantes, entre eles a 
assinatura do acordo com 
o Uruguai a fi m de evitar a 
bitributação, a conclusão 
do acordo comercial entre o 
Mercosul e a UE, a adesão do 
país ao Protocolo de Madrid, 
que reduz o custo e simplifi ca 
o registro de marcas de em-
presas brasileiras em outros 
países, e o fi m da cobrança do 
IOF nas operações de câmbio 
de exportação.

Em algumas das ações 
do governo foram notados 
retrocessos, justifi cados, em 
parte, pela falta de recursos 
para dar continuidade à im-
plantação dos módulos de 
importação e à manutenção 
do módulo de exportação no 
Portal Único de Comércio 
Exterior. A necessidade de 
consultas públicas para pro-
mover alterações nas regras 
e normas também é apontada 
como uma das difi culdades 
para dar andamento às ações 
que facilitariam e desbu-
rocratizariam os processos 
dos negócios internacionais. 
Mesmo assim, as mudanças 
previstas e necessárias estão 
ocorrendo.

Outro avanço que pôde ser 
constatado foi a aprovação 
pela Câmara do acordo de 
salvaguardas tecnológicas 
entre o Brasil e os Estados 
Unidos, que permite o uso 
comercial da Base de Alcân-
tara, no Maranhão. Este foi o 
primeiro passo. Ainda faltam 
as aprovações da Comissão 
de Ciência e Tecnologia e 
do plenário da Câmara e do 
Senado, mas não deixa de 
ser algo positivo. Este acordo 
vai possibilitar que o Brasil 
receba recursos dos Estados 
Unidos pelo uso da base de 
lançamentos de satélites e 
foguetes, além de permitir o 
acesso à tecnologia espacial 
norte-americana.

E, no dia em que decla-
rações e discussões sobre 
as queimadas na Amazônia 
ferviam nas redes sociais, 
levando França, Irlanda e 
Luxemburgo a ameaçarem 
bloquear e não ratifi car o acor-
do de livre comércio recente-
mente assinado pelo Mercosul 
e UE, o governo brasileiro 
informou que o acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e 
os países da European Free 
Trade (EFTA - Suiça, Islândia, 
Liechtenstein e Noruega) foi 
concluído. 

Sim, a Noruega, que dias 
antes tinha suspendido os 
repasses para o Fundo Ama-
zônia porque estava insatis-
feita com os novos rumos da 
política ambiental brasileira, 
tendo como companhia a Ale-
manha, que também decidiu 
suspender os repasses pelo 
mesmo motivo. 

E, para aumentar o paco-

te de ameaças, a Finlândia 
contribuiu propondo impor 
barreiras para as importações 
de carne do Brasil, esperan-
do que com esta medida o 
governo brasileiro cumpra 
com os acordos ambientais e 
preserve a Amazônia. Assim 
como o acordo do Mercosul 
com a UE, o acordo com a 
EFTA também precisa da 
aprovação dos parlamentos 
de cada um dos países que 
o celebram. Seria mais um 
passo em busca do aumento 
da participação do Brasil no 
comércio internacional, mas 
há o risco de fi car estagnado 
por algum tempo se as ame-
aças ao Brasil continuarem.

Está claro que a Europa não 
vive seus melhores dias polí-
tica e economicamente. Vide 
os movimentos dos coletes 
amarelos na França, cujos 
manifestantes durante meses 
foram às ruas para mostrar 
seus descontentamentos con-
tra as medidas econômicas e 
sociais adotadas pelo governo 
daquele país, além de destru-
írem o patrimônio público. 

Vejam a situação do Reino 
Unido, que tem aproximada-
mente dois meses para defi nir 
como será sua retirada da UE, 
e até agora as duas partes 
não conseguiram chegar a 
um acordo, se é que existirá 
algum. Mais ainda, a desacele-
ração econômica de potências 
como a Alemanha e também 
as questões ambientais no sul 
da Europa por conta de incên-
dios recorrentes em Portugal, 
Espanha e recentemente nas 
Canárias.

Diante destes cenários é na-
tural que alguns líderes saiam 
em busca de motivos e ações 
para satisfazerem seus eleito-
res e seus desafetos e acenar 
para a possibilidade de adotar 
medidas protecionistas e de-
fender as causas ambientais. 
Como estes acordos de livre 
comércio com o Mercosul 
não são muito bem aceitos 
por boa parte dos europeus, 
principalmente por aqueles 
que atuam no agronegócio e 
têm o Brasil como um impor-
tante concorrente, deveria 
haver um bom motivo para 
não seguirem adiante na sua 
implantação. 

As queimadas na Amazônia 
aconteceram em momento 
oportuno, pois, alegando que 
o Brasil não adota medidas 
para a preservação ambiental, 
este seria um bom motivo para 
que medidas protecionistas 
sejam adotadas ou que os 
acordos de livre comércio se-
jam bloqueados mesmo antes 
de serem ratifi cados. 

Assunto de pauta na reu-
nião do G7 em Biarritz, na 
França, as ameaças ao Brasil 
só foram amenizadas porque 
alguns dos governantes que 
participaram da reunião não 
concordavam que a questão 
da Amazônia era motivo para 
impedir a conclusão do acordo 
comercial do Mercosul com a 
União Europeia, e até ajuda 
fi nanceira foi oferecida. O tom 
dos discursos mudou, mas 
as ameaças são reais e nada 
garante que algumas sanções, 
como medidas de precaução, 
não sejam aplicadas às expor-
tações brasileiras. 

O estrago à imagem do Bra-
sil já está feito e sabe-se que 
para reverter esta situação 
será preciso muito esforço, 
determinação e paciência de 
todos que atuam no mercado 
externo. Isso pode levar al-
gum tempo, que é o que não 
temos de sobra. 

(*) - É professora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, atua nas 

áreas de comércio exterior e câmbio.

Política Externa – avanços, 
retrocessos e ameaças

Zilda Mendes (*)
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O pretendente: LUIZ FERNANDO DE MAURO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 06/03/1989, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Mathias de Mauro e de Naniva 
Evangelista de Mauro. A pretendente: NAYARA DIAS DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar adrninistrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no 
dia 26/10/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Cassio Dias da Silva e de Marcia Regina dos Santos.

O pretendente: DANIEL ROMANO CLARES, estado civil solteiro, profi ssão gestor de RH, 
nascido nesta Capital, Bom Retiro, SP, no dia 02/10/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio Mateos Clares e de Maria Auxiliadora Romano 
Clares. A pretendente: CAROLINE CRISTINA FERREIRA PINTO, estado civil solteira, 
profi ssão analista, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 26/07/1986, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Persio Pinto e de Cristiane Ferreira.

O pretendente: RENNAN AFFONSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 15/06/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Jacinto da Silva e de Sheila Aff onso da 
Silva. A pretendente: THAMIRES BRUNA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi s-
são assistente legislativo III, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 
07/08/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco 
Aurelio da Silva e de Kelly Cristiane Mares Santos.

O pretendente: GABRIEL MEIRELLES MORBI, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
comercial, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 17/03/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio Morbi e de Claudia Maria Mei-
relles Morbi. A pretendente: JANE DA SILVA NAKASONE, estado civi l solteira, profi ssão 
supervisor de atendimento, nascida em Laranjal Paulista, SP (Registrada em Pereiras, 
SP), no dia 03/07/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Hideo Nakasone e de Elisabete Amancio da Silva.

O pretendente: WAGNER GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
colocador, nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 24/02/1981, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Francisco da Silva e de 
Maria Lucia Gonçalves da Silva. A pretendente: PAULA RUBIA FAQUINI, estado civil 
divorciada, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, 
no dia 06/07/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Aparecida Faquini.

O pretendente: KLEITON GUEDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão desenvol-
vedor, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 20/07/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inacio da Silva Filho e de Saionaria Guedes 
Oliveira da Silva. A pretendente: NATHALIA RODRIGUES CORRÊA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de operações comerciais, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no 
dia 18/01/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Carlos Castor Corrêa e de Celi Aparecida Rodrigues Corrêa. Obs.: Cópia do Edital para 
ser Entregue no Cartório de Residência do Pretendente.

O pretendente: DIEGO KEYTH MAEDA, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 31/05/1987, residente e domicilia neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Masao Maeda e de Ana Maria Sakae Osiro 
Maeda. A pretendente: ALINE SATIE NAKAMURA, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 30/09/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Yukiharu Nakamura e de Irene 
Yukie Itokazu Nakamura.

O pretendente: EVANDRO DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia 16/02/1975, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Duarte e de Açaide do Prado Duarte. A pretendente: PATRICIA 
DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão crédito e cobrança, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia 13/05/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Felicio dos Santos e de Arlete Dias dos Santos.

O pretendente: RICARDO DE VASCONCELOS LOUVISE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista deRH, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 30/04/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Diogenes Vidal Louvise e de Regina Coeli de 
Vasconcelos Louvise. A pretendente: CAMILA CRISTINA COLLISTOCHI, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 27/03/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Marcos Collistochi 
e de Eliana Aparecida Martins Collistochi.

O pretendente: KANG HYUN KWON, estado civil solteiro, profi ssão dentista, nascido nesta 
Capital, Liberdade, SP, no dia 24/01/1988, residente e domiciliado neste subdistrito São 
Paulo, SP, fi lho de Jong Tae Kwon e de Shin Ja Kim. A pretendente: JULIANA MARTINS 
ROSA, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
no dia 02/07/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio 
Luiz Rosa e de Ana Lucia Martins Rosa.

O pretendente: DANILO BARROS MACEDO, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 21/01/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Macedo e de Fátima Barros de Macedo. 
A pretendente: MISSENA MONTEIRO CATARINO ZUCHETTO, estado civil divorciada, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 16/11/1983, re-
sidente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Zuchetto e 
de Rosana Monteiro Catarino Zuchetto.

O pretendente: VINÍCIOS DE ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 05/09/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Neto da Silva e de Maria Madalena Sales de 
Araujo Silva. A pretendente: ENY RODRIGUES DA SILVA, estado civi l solteira, profi ssão 
técnico faturamento, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/12/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Eugenio da Silva e de 
Geisa Rodrigues de Souza.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RAFAEL PESSANHA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido no dia (14/07/1983) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Silveira de Paula e de Salete Regina Pessanha 
de Paula. A pretendente: MARCELLA SPESSOTO, de nacionalidade brasileira, empresária, 
solteira, nascida no dia (29/03/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Spessoto e de Gisele Sussmann Spessoto.

O pretendente: DENYS NERY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cartorário, 
solteiro, nascido no dia (17/12/1993) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Luiz da Silva e de Maria José Nery dos 
Reis Filha. A pretendente: CARLA PRISCILA COSTA MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, divorciada, nascida no dia (20/08/1986) em Diadema - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo da 
Costa Martins e de Carmen Lúcia Costa Martins.

O pretendente: VICTOR CAVAGLIERI VIEIRA, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido no dia (23/03/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Jardim 
Europa, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Edisio Vieira e de Silvia Maria de Campos 
Cavaglieri Vieira. A pretendente: LIVIA WEIGERT MANSO, de nacionalidade brasileira, 
bancária, solteira, nascida no dia (28/05/1995) em São Paulo - SP, residente e domiciliada 
no Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Manso e de Loraine Weigert Manso.

O pretendente: FLAVIO CAGNO, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, divorciado, nascido no dia (28/10/1982) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cagno e de Sueli 
Aparecida Assalin Cagno. A pretendente: AMANDA SCHALL TÁVORA PINHO, 
de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia 
(21/08/1993) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de João Carlos Távora Pinho e de Ana Claudia Schall Távora Pinho.

O pretendente: GILMAR JOSÉ JÚNIO BARROS, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (27/07/1990) em Oliveira - MG, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar José Campos de Barros 
e de Maria da Glória Rodrigues de Carvalho. A pretendente: FLÁVIA MARCELE DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, analista de logística, solteira, nascida no dia 
(02/04/1988) em Caçador - SC, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Flavio Francisco de Almeida e de Justina Alves de Morais de Almeida.

O pretendente: BRUNO VALENTE PORCELLI, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido no dia (23/01/1988) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Porcelli e de 
Marlene de Pinho Valente Porcelli. A pretendente: VIVIAN ALVARENGA AUGUSTO, 
de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida no dia (21/04/1984) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Costa Melo, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Luiz Augusto e de Adnir Lopes de Alvarenga Augusto.

O pretendente: RODRIGO GASPARINI COMAZZETTO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, divorciado, nascido no dia (24/01/1982) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberto Garcia 
Comazzetto e de Regina Dias Gasparini Comazzetto. A pretendente: NATHALIA 
MESQUITA MAXIMO, de nacionalidade brasileira, analista fi nanceira, solteira, nascida 
no dia (11/11/1987) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Maximo e de Elanni Mesquita Maximo.

O pretendente: LUIZ REIS CALDERONI, de nacionalidade brasileira, economista, 
divorciado, nascido no dia (10/01/1984) em Vinhedo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Tadeu Calderoni e de Sônia Meckelburg 
Reis Calderoni. A pretendente: CECÍLIA PETRES MONFERRARI, de nacionalidade 
brasileira, administradora, solteira, nascida no dia (10/09/1985) em Belo Horizonte - 
MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo José 
Monferrari e de Sonia Maria Petres Monferrari.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO TERADA, de nacionalidade brasileira, administrador, 
divorciado, nascido no dia (29/05/1974) em Palmital - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio de Oliveira Terada e de Laudeci Aparecida 
Terada. A pretendente: MARIA CRISTIANE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, divorciada, nascida no dia (16/08/1975) em Igarassu - PE, residente e 
domiciliada em Aracaju - SE, fi lha de João Lins dos Santos e de Maria das Graças Andrade 
dos Santos. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Aracaju - SE (4º Ofício).

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

O pretendente: RICARDO ADEMIR SANTANA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 25/02/1996, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ademir Santana e de 
Vanusa Batista Vieira Santana. A pretendente: TAINÁ PEREIRA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no 
dia 01/05/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Afranio 
Neves de Oliveira e de Vanessa Pereira.

O pretendente: FLAVIO FIRMINO DE PINA, estado civil divorciado, profi ssão promotor 
de vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 30/12/1986, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Cecilia Tavares de Pina. A pretendente: 
DANIELA ALVES DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Brasilândia, SP, no dia 12/08/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Israel Muniz de Andrade e de Roseli Alves da Silva.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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: ANTONIO FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão taxista, nascido em 
Bananeiras - BA, no dia (17/06/1954), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Agripino Ismael Fernandes e de Ana da Silva Fernandes. A pretendente: MARIA 
MADALENA NETO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Raul Soares - MG (Re-
gistrada no Distrito de São Sebastião do Óculo), no dia (23/07/1959), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo de Souza Neto e de Maria Ana de Jesus.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE LIMA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de loja, nascido em São Paulo - SP (Registrado em Praia Grande - SP), no dia (24/09/1969), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Lima e Silva Filho 
e de Dionice Terribili de Lima e Silva. A pretendente: JESSICA BARRETO LAURINDO, 
estado civil solteira, profi ssão encarregada, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(01/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeff erson 
Laurindo e de Rita de Cassia Barreto Laurindo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ ANDRADE LIVIERO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (17/01/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto Liviero Neto e de Rita Maria Andrade Li-
viero. A pretendente: SAHRA GERMANNA SOUSA HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão 
dentista, nascida em Presidente Dutra - MA, no dia (06/01/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fransuy Oliveira Henrique e de Rosa Amélia Sousa Henrique.

O pretendente: ISRAEL RAMIRO CORREIA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em rx, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (06/12/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ramiro Silva Cuevas e de Francisca Ceuma Correia 
Lima. A pretendente: GIOVANA MASLOWSKI KOSLOWSKI, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarani das Missões - RS, no dia (26/11/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Koslowski e de Simone Marcia Koslowski.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (22/03/1982), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Misael Antonio da Silva e de Maria Aparecida 
de Santana. A pretendente: JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (19/01/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Camilo Alves e de Valquiria 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Delmiro Gouveia - AL, no dia (10/02/2001), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lindoardo Gomes da Rocha e de Marineide 
Helena da Conceição. A pretendente: GRAZIELY DA SILVA REIS, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Ponto Novo - BA, no dia (28/05/2001), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Menezes Reis e de Rozilda 
Ferreira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, de nacionalidade brasileira, den-
tista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia (05/03/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aljomar José Vechiato e de Rose Maria da Costa 
Vechiato. A pretendente: MARIA CECILIA QUERIDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida em Guaratinguetá, SP, no dia (11/10/1985), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Waldir Pinto de Oliveira e de Maria Cecilia Pasin 
Querido de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ VINÍCIUS NASCIMENTO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em Volta Redonda, RJ, no dia seis de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e oito (06/01/1988), residente e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo, 
SP, fi lho de Edmilson Pinheiro e de Edna Maria do Nascimento Pinheiro. A pretendente: 
BRUNA MUNIZ SILVA, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em Volta 
Redonda, RJ, no dia (02/05/1992), residente e domiciliada na Vila Buarque, São Paulo, 
SP, fi lha de Rogerio Teixeira e de Rogéria de Oliveira Muniz Silva.

O pretendente: ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ OCAMPO, de nacionalidade colombiano, 
advogado/economista, solteiro, nascido em Bogotá - Colômbia, no dia (19/04/1991), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Andrés Ramírez Panqueva e de Diana 
Ocampo Estrada. A pretendente: ANA CAROLINA SALVADOR GRONINGER, de nacio-
nalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em Campinas, SP, no dia (11/01/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aff onso José Groninger Neto e de 
Joana Miron Salvador Garcia Groninger.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BARROSO GADELHA NETO, de nacionalidade brasi-
leira, professor, solteiro, nascido em João Pessoa, PB, no dia (20/07/1978), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Felix de Carvalho e de Lucia Maria 
Gadelha de Carvalho. A pretendente: DANIELA BOGORICIN OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, publicitária, divorciada, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (09/05/1981), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cesar Augusto Franco Ferreira Oliveira 
e de Leila Bogoricin Oliveira.

O pretendente: RON MIZRAHI, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Albert Mizrahi e de Sara Mizrahi. A pretendente: PAULA YAFA 
KOUKHAB, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/05/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moeise 
Koukhab e de Sheila Safra Koukhab.

O pretendente: SANDERSON SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, em-
presário, solteiro, nascido em Portel, PA, no dia (24/02/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Alves dos Santos e de Catarina Theodoro de Souza. A 
pretendente: MONICA KIM APANGLEE, de nacionalidade brasileira, micro-empreende-
dora, solteira, nascida em Cuiabá, MT, no dia (03/07/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de John Apanglee e de Marilene Felix Fontes Apanglee.
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Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

 canalizada por Sharon Taphorn.

Purificação.
Limpe e desintoxique seus pensamentos e sentimentos. O 

melhor caminho para um futuro brilhante e uma existência 
pacífi ca é tornar-se mais consciente dos pensamentos e sen-
timentos que você mantém como suas próprias afi rmações. 
Pare de se preocupar, presumir e projetar-se no futuro. Confi e 
que um futuro promissor está assegurado e então, escolha os 
pensamentos e sentimentos que você mantém para que eles 
sejam os mantras que você quer para si e para sua vida. Pen-
samento para hoje: Tudo está dando certo lindamente! Tudo 
fi cará bem! 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

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATAÇÃO DE TRABALHO INTERMITENTE
Quais os procedimentos necessários para contratação de trabalho intermi-
tente, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A LICENÇA PATERNIDADE SÃO 5 DIAS CORRIDOS OU ÚTEIS? 
A legislação trabalhista e constitucional é omissa quanto a maneira 
de contagem. Contudo a interpretação corrente a partir do previsto no 
artigo 473, III e ADCT ( CF/1988) artigo 10 a contagem se dará em dias 
úteis para o trabalho, salvo se a convenção coletiva dispor diferente.

DIREITO A FÉRIAS EM DOBRO
Quando a empresa deve considerar férias em dobro, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO
Serviço tomado por pessoa jurídica a pessoa física terá 20% de INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME DEMISSIONAL
Quando o exame periódico foi realizado nos últimos 30 dias, devemos efetuar 
o exame demissional? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO DE INSS
Qual o código que a pessoa física pode utilizar para recolher o INSS, 
será mais fácil recolher com o MEI? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE
Qual o valor limite a ser pago a título de salário maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® SETEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Influencia 
o clima 

em países
litorâneos

Firmou
aliança

com Deus
(Bíblia)

Deus, por
seus

poderes
(Rel.)

CD-(?),
periférico
de micros
(Inform.)

(?)-pátria,
crime con-
tra o país

Que surge
no cair 
da noite

(?) Purple,
banda de
"Highway

Star"

Estação
como a

Radiobrás

Letra que
não inicia
palavra no
português

Lama no
fundo 

de rios

Que não
deixa

passar
líquido

Peixe de
lojas de
pesque-
pague

(?) Chapéu,
jogador

de sinuca
baiano

Objeto de
devoção
fiel do

religioso

Lorenzo
(?), ator
dos EUA

Destino 
de turis-
tas na

Indonésia
Ofício de
Daiane

dos Santos
(esp.)

"(?) 
Anos de
Solidão",
romance

Cidade do
centro-sul
cearense

Deus, em
inglês

Ilustrís-
simo

(abrev.)

Tosto ao
forno

Vínculos
(fig.)

Flor do
Escotismo

Líder
chinês
Íntegra
(Filos.)

Urgências
médicas

Estimados

(?) José,
locutor de
esportes

Tenista
que con-

quistou 60
títulos de
simples

Espaço
teatral

Para + a

Monograma
de "Rita" 
Mecânica
(abrev.)

(?) Magritte, pintor
surrealista belga

Adequações

Bolsa, 
em inglês

Pedra 
antiaftas

Obser-
vação

(abrev.)

O ouro com alto 
teor de
outros
metais

Tema polêmico de
debates eleitorais

Termo de Ajustamento
de Conduta (sigla)

Item chamativo de
fachadas, à noite
A gordura típica 

de biscoitos

3/bag — god. 4/deep — vasa. 5/lamas — trans.

Nesse contexto, muitos 
mitos são criados e 
alguns repercutem du-

rante gerações. Confi ra abaixo 
cinco mitos clássicos e o que as 
pesquisas revelaram sobre eles:

1. A radiação do micro-on-

das dá câncer - Inventado em 
1947 e popularizado no Brasil 
no início da década de 1990, o 
forno de micro-ondas tornou-se 
um grande aliado na cozinha. 
Entretanto, foi criado o mito 
de que o aparelho causaria 
câncer devido à sua emissão 
de radiação. É correto afi rmar 
que o aparelho emite radiações, 
mas, como o celular, a televisão 
e, até mesmo, o rádio, elas não 
são ionizantes, descartando 
qualquer ligação do aparelho 
com a doença e não existindo 
nenhum estudo científi co com-
provando a hipótese.

2. Existem quatro gostos 

básicos do paladar huma-

no - Em um passado não tão 
distante, as aulas de ciências 
ensinavam que o paladar hu-
mano reconhecia quatro gostos: 
doce, salgado, azedo e amargo. 
Mas, desde o início dos anos 
2000, temos um quinto gosto 
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5 mitos clássicos derrubados pela ciência
Com o avanço tecnológico e o mundo em rápida transformação, a transmissão das informações pode 
não ser tão efi ciente quanto pensamos

O uso de adoçantes é autorizado em alimentos desde 1970. 

reconhecido pela sociedade 
científi ca. O umami, descoberto 
em 1908 pelo cientista japonês 
Kikunae Ikeda. Suas principais 
substâncias são o aminoácido 
glutamato e os nucleotídeos 
inosinato e guanilato, que 
estão presentes em diversos 
alimentos como tomate, quei-
jos, cogumelos, carnes e, em 
sua forma industrializada, no 
glutamato monossódico.

3. Mapa da língua - Desde 
pequenos, temos contato com 
o mapa da língua e aprendemos 
que existem regiões específi cas 
que identifi cam, de maneira 
independente, cada gosto. Este 

é um mito que começou no 
início do século XX com uma 
publicação do pesquisador 
alemão David Hänig. Mas, de 
acordo com o suplemento da 
revista britânica Nature, esse 
mapa não existe, já que a lín-
gua possui papilas gustativas, 
receptores que estão espalha-
dos por sua superfície. Ou seja, 
doce, salgado, azedo, amargo e 
umami podem ser sentidos em 
qualquer região da língua.

4. Adoçantes causam cân-

cer - O uso de edulcorantes, 
popularmente conhecidos 
como adoçantes, é autorizado 
em alimentos desde 1970. 

Desde então, o mercado se 
desenvolveu, o que possibilitou 
a melhoria da palatabilidade e 
o desenvolvimento de produ-
tos reduzidos em calorias e/ou 
açúcar. Muitos acreditam que 
os adoçantes estão relaciona-
dos ao surgimento do câncer, 
o que é um mito. A ingestão 
de edulcorantes, seguindo a 
ingestão diária aceitável (IDA), 
determinada pelos órgãos 
globais, garante que o risco de 
intoxicação é zero. 

5. Glutamato monossódi-

co causa enxaqueca - Produ-
zido pela primeira vez em 1909 
e aliado na redução de sódio, o 
glutamato monossódico (MSG) 
foi muitas vezes relacionado à 
enxaqueca. Mas, após estudos 
e evidências científi cas, a So-
ciedade Internacional de Dor 
de Cabeça, organização com 
aproximadamente 1300 profi s-
sionais da área da saúde, retirou 
o MSG da lista de substâncias 
que originam os sintomas da 
dor de cabeça, em sua lista 
publicada em 2018.

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

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2019 disponibi-
lizará atendimento especializado 
a mais de 50 mil participantes, 
que manifestaram necessidades 
especiais para fazer o exame. O 
número equivale a 1% dos 5,1 
milhões de inscritos. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC) e responsável 
pela aplicação da prova, oferece 
15 recursos para que as pessoas 
com defi ciência realizem as pro-
vas com comodidade.

Entre os recursos oferecidos, 
estão: apoio para pernas e pés; 
mesa para usuários de cadeira 
de rodas; salas de fácil acesso; e 
prova impressa em braile. Para 
os participantes com baixa visão, 
o instituto também disponibiliza 
as provas nas modalidades am-
pliada ou superampliada,ou seja, 
impressas com fontes caligráfi cas 
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Provas do Enem serão aplicadas em 3 e 10 de novembro
e imagens aumentadas. Os candi-
datos que apresentaram também 
laudo, declaração ou parecer 
comprovando a necessidade de 
tempo adicional poderão dispor 
de um acréscimo de 60 minutos 
para fazer as provas.

De acordo com o MEC, uma 
inovação no Enem 2019 foi a 
possibilidade de o participante 
informar, no ato de inscrição, que 
usa aparelho auditivo ou implante 
coclear. O Inep registrou 1.846 
usuários inscritos que utilizam 
um destes dispositivos ou os dois. 
“A comunidade surda que tem 
a Libras como primeiro idioma 
realiza a videoprova traduzida em 
Libras desde 2017. A modalidade 
permite que o participante faça a 
prova em notebook, mediante ví-
deo com enunciados das questões 
e opções das respostas traduzidas 
em Libras. Quem faz a videoprova 
conta com 120 minutos adicionais 
para cada dia do exame”.

Em alguns casos, o participante 
pode levar material próprio no dia 
do exame, como máquina para a 
escrita em braile, lupa, reglete, 
luminária e outros objetos des-
critos no edital. O participante 
que solicitou atendimento e 
apresentou a documentação 
que comprova essa necessidade 
poderá utilizar objetos próprios 
para realizar a prova.

O Inep confi rmou também a 
inscrição de 5.277 pessoas que te-

rão atendimento específi co. Entre 
elas, estão pessoas em situação 
hospitalar, gestantes, lactantes e 
idosos. As provas serão aplicadas 
em dois domingos, 3 e 10 de no-
vembro. No dia 3, serão realizadas 
as provas de linguagens, códigos 
e suas tecnologias, redação e 
ciências humanas e suas tecno-
logias. No dia 10, as provas serão 
de ciências da natureza e suas 
tecnologias e matemática e suas 
tecnologias (ABr).

Um total de 5,1 milhões de pessoas participarão das provas.

Apresentados há algum tempo 
como o futuro dos tradicionais es-
critórios, os ambientes colaborativos 
abertos, ou “open space”, dividem 
opiniões. Enquanto alguns defendem 
como uma das opções mais demo-
cráticas da atualidade, pesquisas 
recentes mostram que eles estão se 
transformando no grande vilão da 
produtividade corporativa, e é preciso 
que as empresas elaborem estratégias 
para reverter esse cenário.

Um estudo realizado pela Jabra, 
multinacional dinamarquesa re-
ferência no desenvolvimento de 
soluções de áudio, ouviu 688 CEOs 
de diversas nacionalidades. Entre 
os entrevistados, 45% relatou que 
o excesso de ruído contribui para 
a redução da produtividade e 35% 
afi rma que a interrupção dos cole-
gas compromete o seu rendimento 
no trabalho. Mas como estimular 
a equipe em espaços demasiada-
mente barulhentos e com grande 
fl uxo de pessoas? Carlos de Souza, 
Country Manager da Jabra, traz 
algumas dicas que podem auxiliar 
as empresas a resolver o problema.

• Adapte os ambientes e 

ofereça privacidade - Na 
pesquisa concluímos que o 
controle de ruído e o clima são 
dois importantes inibidores 
de produção. Assim sendo, 
é importante que executivos 
ofereçam ferramentas para 
que seus funcionários possam 
adequar  os espaços às suas 
necessidades. Em empresas 
onde são realizadas muitas 
chamadas telefônicas, por 
exemplo, é possível oferecer 
headsets com cancelamento 
de ruído. A criação de espaços 
privativos para a realização de 
reuniões e teleconferências 
também é uma sugestão para 
aqueles momentos em que 
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Como estimular o alto desempenho da sua equipe

a total concentração se faz 
necessária.

• Ferramentas a favor da 

equipe - O aumento da pro-
dutividade de uma equipe 
implica em investimentos em 
tecnologia. Com as ferramen-
tas certas, as empresas só têm 
a ganhar. Existem inúmeros 
dispositivos no mercado que 
podem contribuir para o au-
mento da produtividade de 
uma equipe. Devices com luz 
indicativa de uso, para evitar 
que a pessoa seja interrompida 
enquanto está em uma ligação, 
com cancelamento de ruído 
ativo, ou PeakStop, que remove 
sons altos e repentinos antes 
deles chegarem aos ouvidos, 
são algumas das opções.

• Home Offi ce: uma opção 

vantajosa - Para as empresas 
que buscam mais fl exibilidade, 
também existe a opção de 
home offi ce. A colaboração 
remota é uma realidade e já 

existem muitas empresas ado-
tando esse sistema. Oferecen-
do ao funcionário um kit com 
itens básicos de comunicação, 
a empresa viabiliza o trabalho a 
distância e, com isso, promove 
o aumento do bem-estar do 
funcionário. A matemática é 
simples: funcionários felizes 
produzem mais e melhor.

• Mantenha uma comunica-

ção clara com sua equipe 
- Além do uso de tecnologias 
de última geração, é preciso 
alinhar o seu uso com uma 
liderança de impacto. “Saber 
comunicar é imprescindível. 
Se fazer entender e se colocar 
como um bom ouvinte vão ele-
var a sua qualidade enquanto 
líder. Ao unir uma boa liderança 
às ferramentas que a tecnologia 
oferece atualmente, os resul-
tados do seu negócio entrarão 
em uma crescente constante”, 
conclue Carlos de Souza.

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

A matemática é simples: funcionários felizes produzem mais e melhor.
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A publicação Produção Agrícola 
Municipal 2018 (PAM 2018), 
divulgada ontem (5) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), aponta que o município 
que mais se destacou no país no 
ano de 2018 em termos de valor 
de produção foi São Desidério, na 
Bahia, benefi ciado pelas condições 
climáticas favoráveis da região

Alana Gandra/ABr

De acordo com o IBGE, o valor de produção é 
o mesmo que valor bruto de produção. Eles 
pegam o chamado “preço de porteira”, que é 

o preço livre de fretes e impostos, e multiplicam pelo 
total produzido. O resultado é o valor de produção. 
A cidade baiana teve R$ 3,6 bilhões em valor de pro-
dução, aumento de 54,4% em comparação com 2017. 

A principal cultura local é a soja, com 1,6 milhão de 
toneladas e valor de produção de R$ 1,8 bilhão. O ge-
rente de Agricultura do IBGE, engenheiro agrônomo 
Carlos Alfredo, destacou que São Desidério também 
é grande produtor de milho e de algodão herbáceo, 
tendo produzido 513,3 mil toneladas de algodão her-
báceo (+75,4%), com valor de produção de R$ 1,5 
bilhão; e 558,1 mil toneladas de milho (+45%), com 
valor de produção de R$ 281,7 milhões. 

Alfredo lembrou que o algodão é um produto que 
tem alto valor agregado. Isso fez com que o municí-
pio, somando todas as culturas, se destacasse como o 
primeiro do Brasil. A cidade não sofreu os efeitos das 
condições climáticas desfavoráveis para a produção 
de milho, como ocorreu em outras regiões. 

“Em São Desidério, eles não tiveram problemas 
com seca”. A cidade desbancou o município mato-
-grossense de Sorriso, que caiu da primeira colocação 
para a terceira no ‘ranking’ das maiores economias 
agrícolas brasileiras, com valor de produção de R$ 
3,3 bilhões (alta de 0,7% sobre 2017). O principal 
produto também é a soja, com 2,2 milhões de tone-
ladas e valor de produção de 

R$ 2 bilhões.

O segundo posto como maior produtor nacional foi 
mantido pelo município de Sapezal, também em Mato 
Grosso, com valor de produção de R$ 3,3 bilhões, 
expansão de 28% em relação a 2017. O principal 
produto local é o algodão herbáceo, com quantidade 
de 756,9 mil toneladas e valor de produção de R$ 1,8 
bilhão, em 2018. “O preço alto fez com que Sapezal se 
mantivesse no segundo lugar”, comentou o gerente 
do IBGE.

Com relação aos estados, a pesquisa mostra que 
São Paulo se manteve na liderança do país em 
termos de valor da produção, com 15,5% de parti-
cipação nacional (contra 16,8% em 2017), seguido 

IBGE: São Desidério (BA) é o maior 
município agrícola do país em 2018

A análise por grandes regiões nacionais mostra predomínio da soja em todo o país.

Marcelo Camargo/ABr

São Paulo é o estado que detém 55% da produção de cana-de-açúcar.
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do Mato Grosso, que subiu de 13,7% para 14,6% o 
percentual de participação. São Paulo se destaca 
na produção de cana e laranja, que têm alto valor 
agregado. 

“É o estado que detém 55% da produção de 
cana-de-açúcar, com mais de 80% da produção 
de laranja. Tem muitas culturas que são muito 
concentradas no estado de São Paulo”, disse Al-

fredo. Já em Mato Grosso, o principal produto é a 
soja, seguida do milho e do algodão. O estado é o 
maior produtor dessas três culturas.

A análise por grandes 
regiões nacionais mostra 
predomínio da soja em 
todo o país, à exceção 
da Região Sudeste, onde 
a relação dos principais 
produtos é liderada pela 
cana-de-açúcar, seguida 
pelo café arábica, soja, 
laranja e milho. O valor 
de produção da região 
atingiu no ano passado 
R$ 95,8 bilhões. A uni-
dade com maior valor de 
produção é São Paulo (R$ 
53,1 bilhões), enquanto o 
município de Itapeva (SP) 
apresentou o maior valor 
de produção (R$ 977,5 
milhões).

Já na Região Centro-
-Oeste, a soja liderou, 
seguida de milho, cana-
-de-açúcar, algodão her-
báceo e feijão. O valor 

de produção somou R$ 95,9 bilhões em 2018, com 
destaque para Mato Grosso, com R$ 50,2 bilhões. 
Sapezal é o município com maior valor de produção 
regional (R$ 3,3 bilhões). 

No Sul brasileiro, os principais produtos são soja, 
milho, arroz, fumo e trigo. O valor de produção em 
2018 atingiu R$ 90,3 bilhões. O Paraná se destaca com 
valor de produção de R$ 41,3 bilhões. O município de 
Guarapuava (PR), com R$ 794 milhões, teve o maior 
valor de produção.

O Nordeste mostrou valor de produção de R$ 41,2 
bilhões, destacando a Bahia, com R$ 19,6 bilhões. Entre 
os municípios nordestinos, São Desidério (BA) mostra o 
maior valor de produção (R$ 3,6 bilhões). As principais 
culturas foram soja, cana-de-açúcar, algodão herbáceo, 
milho e banana. Alfredo disse que na região de Matopiba, 
que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia, áreas de fronteira agrícola, houve substancial 
aumento na produção de soja. “Então, passou a ser o 
principal produto da Região Nordeste”.

No Norte, o valor de produção foi R$ 20,3 bilhões. 
O Pará liderou com R$ 10,4 bilhões e também com o 
município de Igarapé-Miri, cujo valor de produção foi 
R$ 890,6 milhões. A lista dos principais produtos é en-
cabeçada pela soja, seguida da mandioca, açaí, milho 
e banana. Carlos Alfredo informou que dos 50 maiores 
municípios pelo valor de produção, dezoito estão em 
Minas Gerais, sete em Goiás, seis no Mato Grosso e 
cinco na Bahia. “São estados que possuem os maiores 
municípios produtores, somando todos os produtos”.

O município de Sapezal, em Mato Grosso, tem no algodão herbáceo
o seu principal produto.
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