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“Às vezes só precisamos 
de alguém que nos 
ouça. Que não nos 
julgue, que não nos 
subestime, que não nos 
analise. Apenas que nos 
ouça”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico
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MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

Em meio ao crescente 
protecionismo pelo 
mundo, acordos de 

livre comércio entre blocos 
como o da UE com o Mercosul 
(Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai) garantem acesso 
a mercados, avaliou a econo-
mista franco-britânica Emily 
Rees, ex-adida da França no 
Brasil, no 7º Fórum de Agri-
cultura da América do Sul - Da 
Produção ao Mercado – Global 
e Sustentável. 

O acordo entre UE e Merco-
sul foi fechado em junho.“Em 
um mundo com protecionis-
mo crescente, tem que buscar 
esses contratos de comércio 
entre os blocos. Isso assegura 
o acesso, a abertura de mer-

União Europeia/Mercosul: 
acordos comerciais 
fl exibilizam protecionismo

cados que estão se fechando”, 
disse. Para ela, o acordo de 
livre comércio dará impulso ao 
comércio exterior. Destacou, 
também, as negociações já 
avançadas do Mercosul com 
Canadá, Cingapura e Coreia do 
Sul, além das expectativas de 
negociação com o Japão. 

A economista considera  
“um avanço” a conclusão das 
negociações de acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e o 
EFTA, bloco de países euro-
peus formado por Suíça, No-
ruega, Islândia e Liechtenstein. 
Emily lembrou que a UE e o 
Mercosul representam 25% do 
PIB global. “São 773 milhões de 
pessoas com variedade de de-
mandas e de produtos”, ressal-

tou. Outro aspecto é que a UE 
é um “mercado qualifi cador”. 
“O produto exportado para o 
Mercosul ‘ganha um selo de 
qualidade’ para exportar para 
o mundo inteiro, ou seja, abre 
outros mercados”, ressaltou.

A representante da Conselho 
Agropecuário da América do 
Sul, formado pelos ministros 
de Agricultura da Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai, Maria Noel Ackerman, 
afi rmou que a UE é um parceiro 
comercial estratégico. “É um 
dos principais demandantes 
de produtos de bens de base 
agrária – 18% das vendas de 
bens base agrária do Mercosul 
vão a esse destino. Há alto grau 
de complementariedade entre 

A UE e o Mercosul representam 25% do PIB global, com 773 milhões de pessoas

com variedade de demandas e de produtos.

as regiões”.
Ainda na apresentação do 

painel, Emily Rees, destacou 
que o protecionismo no mun-
do está crescente e vai além 
da guerra comercial entre os 

Estados Unidos e a China. 
“95% do comércio internacio-
nal ocorre entre outros países 
[sem a participação de Estados 
Unidos e China]. Em 2018, três 
quartos das novas barreiras e 

distorções não tinham nada a 
ver com a guerra comercial”, 
disse no painel com o tema 
UE/Mercosul – Produção sul-
-americana conectada com a 
Europa (ABr).

O Ministério da Saúde deve 
atacar o problema da crescente 
obesidade no Brasil, princi-
palmente a obesidade infantil, 
com muita informação sobre 
a alimentação saudável, mais 
atividade física dentro do SUS e 
incentivo à rotulagem informa-
tiva, disse o ministro Henrique 
Mandetta.

A pesquisa Vigitel, de 2018, 
divulgada no fi m de julho, regis-
trou crescimento considerável 
de excesso de peso entre a 
população brasileira.

Segundo o levantamento, 
no Brasil, mais da metade da 
população, 55,7% tem exces-

Ministro da Saúde,

Henrique Mandetta.

Voos para o interior 
O governador João Doria anun-

ciou mais um resultado do programa 
“São Paulo Pra Todos”. Serão 18 
novos voos diários entre a capital 
e o interior do estado. Araçatuba, 
Bauru, Marília e Ribeirão Preto são as 
cidades que terão voos diretos para 
Congonhas pela companhia Passare-
do, em conjunto com a MAP Linhas 
Aéreas. Além das quatro cidades 
paulistas, três são de outros estados: 
Dourados, Uberaba e Macaé.

As três concessionárias 
vencedoras da quinta rodada 
de leilão de aeroportos par-
ticiparam na sexta-feira (6) 
da assinatura simbólica dos 
contratos de concessão com o 
Ministério da Infraestrutura e 
com a Anac, em cerimônia no 
Palácio do Planalto. O leilão 
superou a outorga estipulada 
pelo governo de R$ 2,1 bilhões. 

Os lances pelos três blocos 
somaram R$ 2,398 bilhões. “Isso 
mostra que o investidor confi a 
no Brasil, confi a na direção que 
está sendo dada, confi a que nós 
estamos no caminho correto”, 
disse o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas. 

O presidente Jair Bolsonaro 
destacou que essa confi ança 
vem sendo recuperada com as 
ações dos seus 22 ministros em 
diversas áreas. “Sem confi ança 
nada pode ser materializado. E 

O leilão superou a outorga estipulada pelo governo de R$ 2,1 bilhões. 

Os lances pelos três blocos somaram R$ 2,398 bilhões.

O Instituto Brasileiro do 
Turismo (Embratur) anunciou 
que o ex-jogador Ronaldinho 
Gaúcho será embaixador do 
turismo do Brasil. No entanto, 
o ex-craque não pode sair do 
país, já que está com o passa-
porte retido por não ter pagado 
uma multa ambiental. O ex-
-jogador de Milan e Barcelona 
possui milhões de seguidores 
nas redes sociais e foi escolhido 
para ajudar em projeto que visa 
promover os destinos turísticos 
do país sul-americano ao ex-
terior, bem como atrair novos 
visitantes.

Ronaldinho afi rmou que o 
turismo é “importantíssimo” 
para “gerar empregos” e “re-
cuperar” a imagem do Brasil 
no exterior. “Você pega o caso 
do Ronaldinho, uma pessoa 
que tem quase 100 milhões 
de seguidores em suas redes 
e nos ajuda voluntariamente, 
sem custos, por patriotismo. É 
inestimável essa atitude”, disse 
Osvaldo Matos de Melo Júnior, 
diretor de Marketing e Relações 
Públicas do Embratur.

Além do ex-craque, também 
foram anunciados como em-
baixadores o cantor Amado 
Batista, o biólogo Richard 
Rasmussen, o lutador Renzo 
Gracie e a dupla sertaneja 
Bruno e Marrone. A escolha de 
Ronaldinho foi contestada nas 

Ex-jogador de Milan e 

Barcelona, Ronaldinho possui 

milhões de seguidores nas 

redes sociais.
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O governo estadual lançou 
na sexta-feira (6) a licitação 
para gestão compartilhada com 
a iniciativa privada em quatro 
unidades prisionais do estado. 
A previsão é que até o fi nal 
do ano as unidades passem 
a operar no novo sistema. Os 
contratos podem ser de até de 
cinco anos. As unidades ainda 
estão em construção nas cida-
des de Gália (duas unidades), 
Aguaí (uma unidade) e Registro 
(uma unidade). Ao todo serão 
3.292 vagas.

“São Paulo tem o maior siste-
ma prisional do país. Temos 174 
unidades prisionais, com 235 
mil presos. É a maior população 
penitenciária do país. Temos 
31 mil agentes penitenciários 
e uma média de 10 mil novos 
presos por mês.Temos que 

aumentar a nossa capacidade 
prisional para o cumprimento 
de pena e ressocialização. 
Respeitamos o direito daqueles 
que cumprirem pena possam se 
ressocializar, trabalhar, estudar 
e ter a perspectiva de voltar à 
sociedade”, disse o governador 
do estado, João Doria.

A iniciativa privada será res-
ponsável pela manutenção da 
unidade prisional, por serviços 
técnicos e de apoio nas áreas 
psicológica, médica, odontoló-
gica, psiquiátrica, assistencial, 
pedagógica, esportiva, social, 
material e trabalho, para o 
desenvolvimento e acompanha-
mento dos presos. A segurança 
externa das unidades e as escol-
tas continuarão sob responsabi-
lidade do Poder Público, com os 
agentes penitenciários (ABr).

São Paulo tem o maior sistema prisional do país com

174 unidades e 235 mil presos.

Cálculos iniciais da Polícia 
Federal (PF) indicam que os 
prejuízos dos Correios com as 
fraudes identifi cadas na Ope-
ração Postal Off, defl agrada na 
sexta-feira (6) chegam a R$ 13 
milhões, mas para o delegado 
Christian Luz Barth, da Dele-
gacia de Combate à Corrupção 
em Santa Catarina os valores 
podem ser maiores. “A gente 
estima que esses valores vão 
subir, e muito, após a análise 
do material apreendido”, disse 
para explicar a Operação e a 
ação da organização criminosa.

A PF cumpriu 9 mandados 
de prisão preventiva e 19 man-
dados de busca e apreensão 
na cidade do Rio de Janeiro; 2 
mandados de prisão preventiva 
e 5 mandados de busca e apre-
ensão no Estado de São Paulo; 

Delegado Christian Luz Barth, da Delegacia de Combate à 

Corrupção em Santa Catarina.

Wilson Dias/ABr

Tânia Rêgo/ABr

Vencedores da 5ª rodada de leilão de 
aeroportos assinaram concessão

-Oeste, Nordeste e Sudeste. 
O investimento previsto para 
os três blocos é de R$ 3,5 bi-
lhões, no período de 30 anos, 
na ampliação e manutenção 
dos aeroportos. Para Freitas, 
o conjunto de movimentos que 
vem sendo realizado vai levar ao 
aumento da concorrência que 
incidirá na redução do preço 
das passagens aéreas. 

Já estão previstas a sexta 
e sétima rodada de leilões de 
aeroportos da Infraero. A sexta 
deve ser realizada em outubro 
de 2020, com três blocos, que 
incluem aeroportos na Amazô-
nia, de Goiânia, no Nordeste e 
aeroportos importantes no Sul, 
como Curitiba e Foz do Iguaçu, 
no Paraná. A sétima rodada 
está prevista para até o início 
de 2022, também com três blo-
cos, que incluem Congonhas e 
Santos Dumont (ABr).

as ações do ministro Tarcísio 
tem nos projetado dentro e fora 
do Brasil. Ficamos felizes com 
a confi ança dos empresários. 
O trabalho do Ministério da 
Infraestrutura tem nos ajudado 

muito. Sem infraestrutura a 
economia não tem como ir para 
frente”, completou.

Foram concedidos 12 ae-
roportos, divididos em três 
blocos, nas regiões Centro-

SP lança licitação para gestão 
compartilhada em presídios

Sem passaporte, Ronaldinho 
é embaixador do turismo

redes sociais. O ex-jogador de 
39 anos teve seu passaporte 
apreendido em 2018 e não pos-
sui permissão de deixar o país.

Tudo começou em 2015, 
quando o ex-atleta e seu irmão, 
Roberto, foram condenados a 
pagar uma multa pela cons-
trução de um trapiche, tipo de 
plataforma de pesca, em uma 
área de preservação permanen-
te e sem nenhum licenciamento 
ambiental. Como não houve 
o pagamento da multa, o TJ 
do Rio Grande do Sul optou 
em apreender os passaportes 
dos irmãos. Segundo o MP, a 
infração que inicialmente era 
de R$ 800 mil, já ultrapassa o 
valor de R$ 8 milhões (ANSA).

Prejuízos por fraudes nos Correios 
ultrapassam R$ 13 milhões

Saúde discute ações para 
combater a obesidade no Brasil

além de 1 mandado de prisão 
temporária e um mandado de 
busca em Minas Gerais. “Todos 
os alvos da operação estão pre-
sos, as buscas foram realizadas 
e agora partimos para análise 
do material”, disse o delegado.

A organização criminosa 
investigada trabalhava com 
postagens de grandes clientes, 
de grandes empresas que têm 
volume de postagem muito 
alto, com um fl uxo elevado de 
objetos por mês. “Eles criaram 
uma sistemática que foi evo-
luindo com o tempo em que 
eles conseguiram colocar no 
fl uxo postal dos Correios en-
comendas, cartas comerciais, 
sem faturamento ou então com 
faturamento muito abaixo do 
que efetivamente era postado”, 
revelou.

Para garantir o ressarcimento 
dos prejuízos causados aos Cor-
reios, a justiça determinou os 
bloqueios de contas bancárias 
e o arresto de bens móveis e 
imóveis, incluídos carros de 
luxo e duas embarcações, sendo 
uma delas, um iate avaliado em 
R$ 3 milhões. Segundo Barth as 
apurações indicaram também 
que alguns cargos nos Correios 
tinham preço para facilitar a 
operação da organização (ABr).

so de peso. Um aumento de 
30,8% quando comparado com 
percentual de 42,6% no ano de 
2006. O aumento da prevalência 
foi maior entre as faixas etárias 
de 18 a 24 anos, com 55,7%. 
Quando verifi cado o sexo, os ho-
mens apresentam crescimento 
de 21,7% e as mulheres 40%.

Mandetta ressaltou que o 
combate à obesidade é uma 
aposta do Ministério da Saúde 
e considera essencial o apoio 
das sociedades médicas. “Nós 
vamos atacar a obesidade com 
muita informação sobre alimen-
tação saudável, atividade física e 
rotulagem informativa. Tem que 
ser um desafi o geracional e uma 
política sustentável ao longo do 
tempo, assim como foi com o 
tabaco. O apoio das entidades 
médicas é essencial”, disse.

Para incentivar a alimentação 
adequada e saudável, o governo 
brasileiro se comprometeu a 
reduzir 144 mil toneladas de 
açúcar de bolos, misturas para 
bolos, produtos lácteos, acho-
colatados, bebidas açucaradas 
e biscoitos recheados. O acordo 
segue o mesmo parâmetro do 
feito para a redução do sódio, 
que foi capaz de retirar mais 
de 17 mil toneladas de sódio 
dos alimentos processados em 
quatro anos (ABr).
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OPINIÃO
Como inovar o modelo 

de negócios
A forma como fazemos 

negócios está se 

transformando a cada 

dia e os modelos são 

reinventados por 

alguma empresa, a toda 

hora 

No jargão das startups, as 
“dores” que as empre-
sas precisam resolver 

mudam de abordagem a cada 
momento. Quando falamos em 
inovação em modelo de negó-
cios, sempre alguém cita que 
o Airbnb não possui nenhum 
quarto, que a Amazon não 
possui estoque, que a Uber não 
possui carros e que o Nubank 
não tem agências. Esses são al-
guns dos modelos de negócios 
mais emblemáticos dos últimos 
anos, mas não os únicos.

Estava lendo uma entrevista 
com Jay Samit sobre seu livro 
Disrupt You! (Seja Disrupti-
vo!), onde, entre outras coisas, 
ele cita uma startup que loca 
um apartamento do Airbnb e o 
subloca para o cliente fi nal. Sua 
função é entregar as chaves, 
cuidar da faxina e dos outros 
serviços que, normalmente, o 
dono do imóvel não quer se 
preocupar. No fi nal das contas, 
todos saem ganhando. Isso 
nada mais é do que inovar a 
inovação.

No fi nal de 2018, a convite do 
LinkedIn, escrevi um artigo (O 
que esperar para 2019) sobre 
as previsões para o ano. Como 
em todas as previsões, algumas 
errei e outras acertei, como 
o declínio do Facebook, por 
questões de credibilidade em 
relação ao uso de dados dos 
usuários. 

Como o leitor certamente se 
lembra, houve um vazamento 
de 82 milhões de dados, em 
2018. 

O próprio Mark Zuckerberg 
comentou que “Quando penso 
no futuro da internet, acho que 
uma plataforma de comunica-
ção focada na privacidade se 
tornará ainda mais importante 
do que as plataformas abertas 
de hoje. Acredito que o futuro 
da comunicação se tornará 
cada vez mais privado, com ser-
viços de criptografi a que garan-
tam a liberdade e a segurança 
das conversas dos usuários”. 
Em outras palavras, o modelo 
de negócios do Facebook vai 
mudar. Do contrário, minha 
previsão se concretizará. 
Quem aí se recorda do Orkut?

É importante lembrar que 
muitas reformulações de mo-
delo de negócios são baseadas 
em tecnologia, porém, é claro 
que existem outros catalisa-
dores. Lembro que, no início 
da década de 1990, quando o 
telefone celular foi populariza-
do aqui no Brasil pela Motorola 

(o famoso “tijolão”), ele era 
utilizado apenas para ligações 
sem fi o, o que já era o máximo. 
Quando apareceu o primeiro 
celular que enviava mensa-
gens, foi o maior sucesso. 
Depois vieram os smartphones 
e suas novidades. 

A partir disso, surgiram no-
vos negócios - milhões de bra-
sileiros ganham dinheiro com 
aplicativos para celular, por 
exemplo. Temos 220 milhões 
de smartphones no Brasil e 
cerca de 45 milhões de pessoas 
já utilizaram aplicativos para 
obter renda. Se pensarmos que 
o desemprego está patinando 
na casa de 13 milhões, é razoá-
vel concluir que muitos desses 
ditos “desempregados” estão 
ganhando alguma renda por 
meio de um aplicativo. 

O interessante é que essa 
tendência veio para fi car, ou 
seja, as pessoas que até recen-
temente estavam fora do mer-
cado formal hoje podem fazer 
parte de uma nova geração de 
empreendedores. Até agora, 
falamos em startups, porém, 
a necessidade de inovar afeta 
a todos. Como coordenador do 
Comitê de Fomento da ANPEI, 
visitei a Bosch, em 2018, em 
Campinas. 

Algo me chamou muito a 
atenção na apresentação ins-
titucional da empresa: o CEO 
global da Bosch, avaliando os 
cenários derivados da Inovação 
4.0, composto por Internet 
das Coisas (ioT), mobilidade 
autônoma, impressão 3D, 
comunicação 5G, computação 
na nuvem e outras inovações, 
decidiu que era hora de rein-
ventar a empresa.

O gerente de inovação co-
mentou que, durante muito 
tempo, a companhia foi con-
servadora, desenvolvendo 
internamente ferramentas, 
componentes e soluções para 
os clientes. Agora, promove 
a inovação inside e outside 
ao mesmo tempo. Estimula 
empreendedores internos 
a desenvolver soluções que 
possam ser comercializadas 
e, paralelamente, estimula 
empreendedores externos a 
criarem produtos e serviços a 
partir de demandas (ou dores) 
dos clientes da companhia.

Em suma, a empresa ajustou 
o seu modelo de negócios, 
adequando-se aos novos tem-
pos e às atuais demandas dos 
consumidores. Independente-
mente do porte, o que se espera 
dos negócios hoje é que eles 
sejam capazes de reconhecer 
quando é preciso mudar - antes 
que seja tarde.

(*) - É Assistente do Diretor de 
Gestão Corporativa da Eletronorte, 

Coordenador do Comitê de Fomento 
à Inovação da ANPEI e membro 

do Comitê Técnico da Conferência 
ANPEI 2019.

Luis Frade (*)

News@TI
Magic: the Gathering Arena promove evento in-
game com o novo formato de jogo Brawl
@Jogadores de Magic: the Gathering Arena têm até segunda-feira, 9 

de setembro, ao meio-dia, para  curtir o evento in-game Brawl no 
Tribunal de Eldraine que, além de introduzir os cards da próxima coleção 
do jogo, apresenta o formato Brawl, recém ofi cializado pela Wizards of the 
Coast (WotC), desenvolvedora do game. Brawl no Tribunal de Eldraine 
está em português e permite aos jogadores escolherem entre quatro 
decks pré-construídos para disputarem até oito partidas. Todos que 
conquistarem seis vitórias receberão como recompensa quatro cópias do 
card Ordem da Meia-Noite (https://magic.wizards.com/pt-br/mtgarena).

Serpro Talks discute Transformação Digital
@Tansformar o Brasil numa nação digital com foco no cidadão é o 

objetivo do governo federal. A implementação dessa estratégia 
conta com o apoio de todos os órgãos brasileiros, entre eles, o Serpro 
que reconhece em sua missão a conexão do governo e sociedade. 
Atuando com esse propósito e fortalecendo a implementação de 
soluções e ações educacionais que promovam a mudança de com-
portamento e mentalidade (mindset), desenvolvimento de novas 
habilidades (skillset) e oferta de recursos tecnológicos (toolset), a 
empresa realiza na próxima terça-feira, 10 de setembro, a partir das 
14h30,  o Serpro Talks, um evento de compartilhamento de ideias e de 
conhecimentos, visando a disseminação de insights tanto na empresa 
quanto para a sociedade (http://assiste.serpro.gov.br/index.php).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A importância do marketing 
pessoal para o sucesso profi ssional
Em um mercado cada vez mais competitivo, "apenas" ser competente pode não ser sufi ciente para que 
um profi ssional consiga se manter e até almejar crescimento corporativo. É preciso ir além

Fábio Pajaro (*)

Mais do que cumprir com as obri-
gações inerentes ao cargo, é ne-
cessário que isso seja mostrado a 

quem está ao redor, tanto abaixo como – e 
sobretudo – acima na cadeia hierárquica. 
Em suma, mais do que ser um bom pro-
fi ssional, é necessário fazer com que isso 
transpareça aos olhos dos seus pares, sejam 
eles chefes ou subordinados.

O marketing pessoal nunca foi tão rele-
vante para o sucesso profi ssional como na 
atualidade. Diferentemente de idos tempos, 
quando a imagem não era tão relevante, os 
profi ssionais do século XXI precisam saber 
vender-se não apenas como bons produ-
tos. É essencial que estejam em uma boa 
embalagem, ou seja, mantenham uma boa 
reputação sob todos os aspectos (técnico, 
visual, intelectual, comportamental, emo-
cional e até virtual). E, como se não bastasse 
a complexidade de tamanha exigência, 
ainda é preciso que todas essas visões sejam 
coerentes entre si, o que ajuda a fortalecer 
a imagem como natural, e não algo forjado 
como ferramenta de autopromoção.

Pode parecer óbvio, mas, para construir 
uma reputação positiva, o pri-
meiro passo é a qualifi cação 
profi ssional. Sem conteúdo de 
qualidade, não há embalagem 
que consiga ser vendedora, 
por mais perfeita que possa 
parecer sob o ponto de vista 
estético. Portanto, seja para 
quem está em busca de em-
prego, seja para quem sonha 
como uma nova colocação ou 
para quem almeja uma promo-
ção, os primeiros passos são a 
formação e o aprimoramento 
constante.

A etapa seguinte está direta-
mente relacionada à anterior. 
Ostentar um currículo repleto 
de cursos e/ou exibir uma car-
teira de trabalho com anos e até décadas 
de experiência, por si, não agrega valor à 
imagem profi ssional. O que vai mostrar os 
ganhos que este arcabouço pode trazer à 
empresa é a aplicação dos conhecimentos e 
das experiências no dia a dia. Assim, sempre 
que as missões recebidas extrapolarem o 
escopo do cargo, mostrar criatividade e de-
senvoltura na resolução de problemas e na 
entrega de valor trará ganhos signifi cativos 
em termos de reputação.

Mas nada disso será sufi ciente para a ima-
gem do profi ssional se não houver compro-
metimento. A dedicação é exigida e testada 
a todo momento, desde o cumprimento de 

prazos em tarefas corriqueiras até ques-
tões mais amplas, como os objetivos de 
curto, médio e longo prazos da empresa 
ou organização. Assim, é preciso assumir 
as responsabilidades e buscar entender 
o seu papel na engrenagem corporativa, 
procurando cumpri-lo de forma mais ágil, 
efi ciente e engajada possível. Para isso, é 
necessário planejamento – uma agenda 
com o detalhamento de tarefas, reuniões 
e compromissos ajuda não só a manter 

as coisas em ordem, como 
também passa a quem está ao 
redor a ideia de organização.

Agora, fi nalmente, podemos 
falar na embalagem. Conforme 
pesquisa da consultoria Ro-
bert Half junto a diretores de 
recursos humanos, a maioria 
dos brasileiros (54%) se ves-
te de forma inadequada no 
trabalho – para se ter ideia, 
no mesmo quesito, a média 
mundial foi de 42%. Segundo 
o levantamento, 22% dos 
gestores dizem que uma boa 
aparência infl uencia bastante, 
45% afi rmam que contribui 
signifi cativamente e 41% di-
zem que infl uencia pelo menos 
um pouco na reputação do tra-

balhador. Então, não tenha dúvida de que, 
se você quer crescer profi ssionalmente, se 
vestir de forma adequada ao cargo deve 
ser visto como uma prioridade.

Importante: adotar um visual adequado 
nada tem a ver com beleza física ou inves-
timento em roupas de grife. O essencial 
é manter a higiene, aliada a vestimentas 
adequadas à função. Ou seja, qualquer 
item que possa ferir o chamado bom senso 
deve ser descartado. Entre as mulheres, 
recomenda-se discrição em roupas e ma-
quiagens. Entre os homens, deve-se evitar 
a barba malfeita – ou usa-se barba, bem 
aparada, ou o rosto liso. Para ambos os 

sexos, a dica é manter cabelos, pés, pele e 
unhas bem-cuidados. E, claro, não exagerar 
no perfume.

Além do visual adequado, o profi ssional 
não pode se descuidar da imagem virtual. 
Aliás, esta parece ser a grande mudança na 
gestão de recursos humanos na era digital. 
Hoje, um dos primeiros passos dos recru-
tadores é conferir os perfi s dos candidatos 
nas redes sociais. Da mesma forma, chefes 
e colegas não ignoram as suas postagens, 
sejam aquelas feitas nos fi nais de semana ou 
as publicadas no horário de trabalho. Então, 
fi que atento. Na dúvida, seja cauteloso ao 
abordar temas controversos.

Por fi m, algumas dicas que também 
podem contribuir para melhorar a sua 
imagem. Sempre que possível, tente me-
lhorar suas habilidades de comunicação. 
Quando escrever, verifi que a ortografi a e 
evite gírias. Se tiver tempo, pesquise sobre 
linguagem corporal e aprenda a passar uma 
imagem adequada ao ambiente corporativo. 
Quando falar, tenha cuidado para não se 
expor demais.

Ao trabalhar em equipe, procure com-
preender e se fazer entender sem atritos 
ou sobressaltos. Mesmo que não seja uma 
pessoa extrovertida, tente ao menos ser 
simpático e empático com quem o ro-
deia – cumprimente o porteiro do prédio, 
mostre-se prestativo com a telefonista que 
repassou uma ligação para um colega que 
está em reunião externa.

E nunca deixe de fazer networking. 
Quando possível, assista palestras e par-
ticipe de cursos e seminários. Aproveite 
essas ocasiões para trocar cartões de visi-
tas. Isso ajudará a manter o seu nome no 
mercado, fazendo com que seja lembrado 
em eventuais oportunidades dentro ou fora 
da empresa onde atua.

(*) É Acionista na Trivale Administração LTDA

Eff ecta Coaching

Além do visual 
adequado, o 
profi ssional 
não pode se 
descuidar da 
imagem virtual. 
Aliás, esta 
parece ser a 
grande mudança 
na gestão 
de recursos 
humanos na era 
digital. 

Segundo a Neurolinguística, as palavras 
ativam processos cognitivos que, ao serem 
processadas pelo cérebro, buscam signi-
fi cado em experiências anteriores. Quer 
um exemplo? REFRIGERANTE. Qual foi a 
primeira coisa que te vem à cabeça quan-
do lê essa palavra? Talvez uma marca de 
refrigerante específi ca, mas talvez sejam 
as bolhas que ele faz ao ser colocado em 
um copo e o sabor dele gelado que essa 
palavra te faz lembrar. 

Isso acontece porque as palavras refl e-
tem diretamente na sua neurologia e, en-
tão, você pode salivar, sentir sede arrepio 
etc. Porém, ainda mais forte do que essas 
sensações provocadas por palavras são o 
que elas podem fazer em seu subjetivo, 
no seu inconsciente. 

As chamadas crenças limitantes, na 
Neurolinguística, são aquelas negativas 
que impedem o indivíduo de trilhar o ca-
minho para o sucesso. Um exemplo disso 
é quando alguém diz, por exemplo: “Eu 
não consigo fazer tocar violão” ou “tocar 
violão é impossível”. Nosso cérebro, ao 
processar tais frases, vê o “violão” como 
um vilão, criando uma barreira que o im-
pede de se dedicar 100% àquilo, tornando 
a sua crença autorrealizável.

Para começar a se desfazer da crença 

limitante, é preciso ressignifi car. Isto é: 
todo mundo tem uma habilidade única e 
pode se tornar bom no que faz. Da mes-
ma forma, não é porque alguém te disse 
uma vez que você é incapaz que isso é 
verdade ou porque você falhou uma vez 
irá falhar sempre. É muito importante 
ter essa consciência e sempre procurar, 
primeiro conscientemente, a ser melhor 
consigo mesmo.

Fazer isso sozinho nem sempre é fácil, 
afi nal, muitas vezes a crença está enrai-
zada no nosso subconsciente. Para te 
ajudar nesse processo, existem diversas 
empresas que se destacam no ramo do 
coaching. Entretanto, uma em especial, 
tem sido referência em seu nicho não 
somente por ajudar a mudar o mindset de 
milhares de profi ssionais do ramo imobi-
liário, mas também por oferecer diversos 
cursos de capacitação: o Instituto Quebre 
As Regras (IQR) atua há seis anos como 
uma instituição educacional privada, que 
já impactou mais de 10 mil alunos. 

O principal lema de Guilherme Ma-
chado, CEO do IQR e criador da Meto-
dologia Quebre As Regras, é: “A dor de 
desaprender hoje traz o prazer de vender 
sempre”. Ele explica: Todo mundo quer 
mudar o mindset e treinar o cérebro para 

conquistar voos maiores, mas a verdade 
é que muitos não estão dispostos a de-
saprender, algo essencial para se livrar 
das crenças limitantes. Ressignifi car não 
é apenas dar outro signifi cado a uma 
palavra; é entender o porquê e saber que 
não são só as palavras negativas que nos 
deixam para trás. É o apego ao passado 
e às experiências anteriores!”

Guilherme cita o exemplo dos corretores 
de imóveis, que apegados ao que já foram 
um dia, não conseguem aprender novas 
técnicas de vendas e acabam perdendo 
espaço no mercado porque ainda pensam 
que são bons vendedores: “É uma unani-
midade que o mundo se transformou, o 
mercado evoluiu e o cliente não compra 
da mesma forma. O apego ao sucesso do 
passado resulta em perda de vantagem 
competitiva no presente e o triste fi m do 
negócio no futuro.”

É por isso que fazer uma reprogramação 
mental é fundamental para a constante 
evolução. Quando o lado positivo das 
coisas são trabalhados e as velhas crenças 
deixadas para trás, as crenças limitantes 
vão diminuindo a cada dia.

Desafi e-se a pensar diferente.
 
(guilhermemachado.com/qrclass)

Competência é algo pessoal
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D - Setor de Hospitalidade
Começa nesta terça (10), e vai até sexta-feira (13), no São Paulo Expo, a 
Equipotel 2019, o evento que é sinônimo de hospitalidade no Brasil e na 
América Latina, acontece em ambiente propício para encontrar soluções para 
o primor na habilidade de gerir o seu negócio e acolher o seu cliente. São  
238 expositores com as mais relevantes e prestigiadas marcas do setor de 
hospitalidade, divididas em seis setores: Arquitetura & Decoração; Cozinhar & 
Servir; Lavanderia & Limpeza; Relax & Bem Estar; Serviços & Manutenção; e 
Tecnologia & Segurança. Conheça os lançamentos das marcas e ainda adquira 
conhecimento com todas as áreas de conteúdo, fazendo seu credenciamento 
gratuito pelo link (www.equipotel.com.br/Credenciamento).  

E - Mudanças Tributárias
A Live University realiza no próximo dia 16, das 8h30 às 18h, no Grand 
Mercure Vila Olímpia, o 6º Congresso Nacional de Tributos. O evento  
reunirá Diretores Tributários de grandes empresas, representantes 
da PGFN, CARF, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e advogados 
especializados no setor. Com a participação de profi ssionais que são re-
ferências na área, é promovido um modelo disruptivo também no Direito 
Fiscal e Tributário, na busca por soluções e inovações para as questões 
que surgirão nos próximos anos. Inscrição: (http://sic.febracorp.org.br/
cadastro/inscricao_main.php?id_projeto=4630).

F - Engenharia e Construção 
A obra de adequação ambiental das redes de drenagem e esgoto do 
Distrito Militar do Rio de Janeiro, é uma das três fi nalistas da categoria 
“Projetos Pequenos em Infraestrutura” no AEC Excellence Awards, 
premiação anual da Autodesk, líder mundial de software de projetos. O 
prêmio destaca iniciativas globais que demonstram excelência no uso de 
tecnologias emergentes, como “design generativo” e “técnicas de cons-
trução industrial”. A obra conduzida pelo exército brasileiro substitui 
estruturas antigas por sistemas separados de esgoto: um somente para 
gerenciar águas residuais e outro apenas para águas pluviais. Saiba mais 
em: (https://www.aecexcellence.com/winners/fi nalists.cfm).

G - Mobilidade InDriver
O aplicativo de mobilidade russo InDriver chega com um diferencial: é 

A - De Bike pelo Centro
O Pátio Metrô São Bento, em parceria com o projeto social Bike Tour SP, 
oferece uma atividade especial neste mês. Paulistanos e turistas poderão 
conhecer o Centro Velho de São Paulo a partir de um projeto que une a 
paixão pelo ciclismo com um aprendizado sobre uma parte da história da 
maior cidade do país. O Bike Tour será realizado aos domingos, a partir 
do próximo dia 15, das 9h às 15h. Para participar é preciso doar 2 kg 
de alimentos não perecíveis. Não é preciso ter uma bike para participar, 
já que no passeio é disponibilizado uma magrela, capacete, colete de 
identifi cação e um aparelho de áudio com informações e curiosidades 
sobre os locais visitados. Para participar é preciso se inscrever no site 
(www.biketoursp.com.br).

B - Estudantes de TI 
O Banco Votorantim continua com as inscrições abertas para o seu 
Programa de Estágio 2020. Até o próximo dia 16, estudantes da área 
de Tecnologia da Informação e demais cursos, com formação prevista 
entre julho e dezembro de 2021, podem se cadastrar para participar do 
Programa. Serão oferecidas 20 vagas com bolsa auxílio de R$ 2.302,52, 
além de benefícios. Os pré-requisitos são: ser curioso, ter fome de co-
nhecimento e espírito transformador, e estar disposto a colocar a mão na 
massa. Ter noções de inglês também é desejável. Para os interessados, as 
inscrições podem ser realizadas pelo link (http://www.bancovotorantim.
com.br/web/site/pt/banco/institucional/trabalhe-conosco/).

C - Administração de Condomínios
A 15ª edição do Encontro Nacional das Administradoras de Condomí-
nios – Enacon 2019 – acontece nos dias 9 e 10 de outubro, na sede do 
Secovi-SP. O  evento, que tem como objetivo agregar conhecimento e 
proporcionar networking, é destinado a empresários e profi ssionais do 
segmento e contará com palestras sobre temas importantes relaciona-
dos à administração de condomínios, trazendo abordagens e soluções 
inovadoras para a melhorar a gestão e fi delização do cliente. Entre os 
palestrantes, o jornalista Augusto Nunes; a consultora em Marketing 
Sandra Turchi; o neurocientista Pedro Calabrez; entre outros. 
Informações/inscrições: (http://enaconsecovi.com.br) ou tel. 
(11) 5591-1306.

o único do mercado em que o passageiro decide quanto quer pagar pela 
corrida. Os motoristas disponíveis na região podem escolher se aceitam 
ou não o valor oferecido ou negociar um novo preço que considerem 
mais justo. Liberdade para realizar suas viagens em melhores condições, 
permitindo o diálogo e protegendo contra a manipulação de preços e a 
monopolização do mercado, uma vez que os valores dos demais serviços 
geralmente é defi nido por algoritmos. segundo informa a empresa. Mais 
informações: (https://indriver.com/pt/). 

H - Refrigeração e Outros
Começa nesta terça-feira (10), e vai até sexta-feira (13), no São Paulo 
Expo, a Febrava - 21ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condi-
cionado, Ventilação, Aquecimento, Tratamento do Ar e da Água, que 
reunirá cerca de 300 marcas expositoras dos setores de ar-condicionado, 
refrigeração, tratamento do ar, aquecimento elétrico, gás e solar, venti-
lação, tratamento da água, ferramentas e EPI. Deve receber, durante os 
quatro dias, 25 mil visitantes qualifi cados entre atacadistas, comprado-
res, consultores, distribuidores, engenheiros, instaladores, projetistas, 
técnicos e varejistas. Os números do setor mostram a importância de 
se ter um evento que possa mostrar as novidades e debater soluções 
viáveis. Mais informações: (www.febrava.com.br).

I - Pós-Pago  
O mais recente balanço da Anatel sobre o setor de telefonia móvel, refe-
rente ao mês de julho, revela que a Claro lidera o crescimento no segmento 
Pós-Pago pelo nono mês consecutivo. A companhia adicionou 288 mil 
novos clientes em sua base pós-paga, chegando a mais de 25,6 milhões 
de acessos. A maior parcela de crescimento no segmento Pós-Pago é 
resultado da Portabilidade, ou seja, de clientes provenientes de outras 
operadoras que trouxeram seu número para a Claro. No Pós-Voz – que 
é o segmento de maior valor paras as companhias –, também acelerou 
e subiu mais uma posição. Além da fatia de mercado, a Claro também 
avançou na implantação do 4.5G, liderando o número de municípios 
com a tecnologia: 1.381, já cobrindo cerca de 70% da população do país.

J - Programa de Estágio 
A MRV, maior companhia da América Latina em seu segmento, está com 
inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos. Estudan-
tes de engenharia civil nas mais de 155 cidades onde a construtora atua 
podem se inscrever até o dia 15 de setembro por meio do link (www.
mrv.com.br/programadeestagio). O processo de seleção é composto 
por cinco etapas, que são: inscrição e prova de raciocínio lógico, game 
online individual, game online em grupo, dinâmica online e entrevistas 
presencial e online. Os selecionados irão participar de um programa que 
prevê o fomento ao conhecimento técnico, o protagonismo e a visão 
sistêmica do negócio, alinhados com os valores e propósito da MRV.

D - Setor de Hospitalidade
Começa nesta terça (10), e vai até sexta-feira (13), no São Paulo Expo, a 

A - De Bike pelo Centro
O Pátio Metrô São Bento, em parceria com o projeto social Bike Tour SP, 

Precatórios:
o calote precisa ter fi m

O senador José Serra 

(PSDB/SP) quer, mais 

uma vez, estender o 

prazo de pagamento dos 

precatórios

Segundo consta na sua 
proposta, o prazo será 
prorrogado até 31 de 

dezembro de 2028 (o atual 
é 2024). Eu pergunto: até 
quando? Quantas pessoas 
ainda morrerão sem receber 
seus precatórios? Há credores 
que esperam há mais de 15 
anos para receber o que lhes é 
devido por estados, municípios 
e pela União. O prazo é cons-
tantemente alterado. 

Já foi 2020, agora é 2024, 
amanhã será 2028. E, cer-
tamente, esse prazo-limite 
mudará em breve. A regra é 
postergar o máximo possível 
para benefi ciar os estados e 
municípios caloteiros, mes-
mo que isso prejudique a 
população. Precatório é uma 
“jabuticaba”: existe apenas 
no Brasil. 

Em resumo, são títulos de 
dívidas do Poder Público reco-
nhecidas pela Justiça. Quando 
o cidadão ganha um processo 
contra um ente público, passa 
a integrar uma fi la de pagamen-
tos que, a depender do senador 
Serra, será eterna.

A demora é tanta que alguns 
credores, principalmente os 
idosos, vendem seus preca-
tórios para enganadores a 
preços irrisórios – cerca de 
8% dos valores que teriam a 
receber. Quando o precatório é 
fi nalmente liberado, o golpista 
recebe o valor completo. 

Há também casos de ido-
sos que recebem cartas com 
falso timbre do Tribunal de 
Justiça em suas residências. 

No texto, consta que eles têm 
direito a receber importância 
de Previdência ou pecúlio em 
processos inexistentes, mas 
que para ter direito ao valor 
é preciso pagar uma taxa. 
Enganados, eles pagam o valor 
solicitado, que vai parar no 
bolso de golpistas. 

Essas pessoas abusam da 
falta de informações e da boa-
-fé dos idosos e fazem disso 
um negócio. Um negócio que, 
vale destacar, existe apenas 
porque o poder público abre 
brechas. Além da demora e 
das fraudes, o credor também 
precisa lidar com as constantes 
tentativas do governo de di-
minuir os valores a ser pagos. 
No ano passado, por exemplo, 
o STF realizou julgamento 
sobre a atualização dos índi-
ces de correção monetária e 
juros de mora aplicados aos 
precatórios. 

O governo queria o uso da 
Taxa Referencial (TR), que é 
defasada. Em outras palavras, 
o credor que espera há quase 
20 anos por seu precatório 
receberia um valor não atuali-
zado. Felizmente, o STF votou 
contra e manteve o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E), que é o 
correto, pois refl ete a infl ação. 

Estados e municípios pre-
cisam entender que pre-
catórios não são um favor. 
Precatórios são um direito. 
Direito esse que faz diferença 
na vida dos credores. Polí-
ticos como o senador Serra 
devem parar de agir contra 
quem os elegeram e deixar 
que os prazos atuais sejam 
respeitados. 

O calote já foi longe demais.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)  

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

A infl ação ofi cial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
fi cou em 0,11% em agosto. A 
taxa é inferior ao 0,19% regis-
trado em julho, mas superior 
à defl ação (queda de preços) 
de 0,09% de agosto do ano 
passado. Segundo dados di-
vulgados pelo IBGE, o IPCA 
acumula taxas de infl ação de 
2,54% no ano e de 3,43% em 
12 meses.

A queda da taxa de julho 
para agosto foi puxada prin-
cipalmente pela defl ação nos 
grupos de despesa alimenta-
ção (-0,35%) e transportes 
(-0,39%), em agosto. Entre os 

alimentos, as principais quedas 
de preços foram observadas 
no tomate (-24,49%), batata-
-inglesa (-9,11%), hortaliças 
e verduras (-6,53%) e carnes 
(-0,75%).

Já nos transportes, houve 
quedas de preços nos itens 
passagens aéreas (-15,66%), 
gasolina (-0,45%) e óleo diesel 
(-0,76%). Outro grupo que 
registrou defl ação foi saúde e 
cuidados pessoas (-0,03%). Por 
outro lado, as principais altas 
de preços foram registradas 
nos grupos habitação (1,19%), 
artigos de residência (0,56%) 
e despesas pessoais (0,31%) 
(ABr).

Na sexta-feira passada, o 
dólar chegou a custar 62 
pesos. Os títulos da dívi-

da amanheceram pelo terceiro 
dia consecutivo no “verde”, o 
que fez o risco país cair para 
cerca de 2.000 pontos. Na sema-
na passada, havia ultrapassado 
os 2.500 pontos.

Desde o anúncio, no último 
domingo, do controle cambial 
que mantém o dólar estável, 
a calma foi retornando ao 
mercado. A expectativa para 
os próximos dias está no de-
sembolso de US$ 5,4 bilhões 
de dólares que o FMI deverá 
fazer. O presidente argentino, 
Mauricio Macri, e o ministro 
das Finanças, Hernán Lacunza, 
afi rmam ter cumprido todas as 
metas fi scais com o FMI e estão 

Com o dólar estável a calma foi retornando ao mercado.

A Receita Federal informou 
que a consulta ao quarto lote 
de restituições do Imposto de 
Renda 2019 será aberta nesta 
segunda-feira (9), partir das 
9h. O quarto lote inclui tam-
bém  restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 2018. 
Segundo a Receita, o dinhei-
ro será depositado na conta 
do contribuinte no dia 16. O 
crédito bancário será feito 
para 2.819.522 contribuintes, 
totalizando R$ 3,5 bilhões.

Para saber se a declaração 
foi liberada, o contribuinte 
deve acessar a página da 
Receita na internet ou ligar 
para o Receitafone (146) 
e informar o CPF e a data 
de nascimento. Caso tenha 
entrado no quarto lote, a 
situação da declaração será 
“crédito enviado ao banco”. 
Se o valor não foi creditado, 
o contribuinte pode telefonar 
para 4004-0001 (capitais) e 
0800-729-0001 (demais loca-

O dinheiro será depositado na conta do contribuinte no 

próximo dia 16.

Construção 
tem alta de 
preços em 

agosto
O Índice Nacional da 

Construção Civil (Sinapi) 
registrou infl ação de 0,44% 
em agosto deste ano. A taxa 
é inferior ao 0,68% de julho, 
mas superior ao 0,36% de 
agosto do ano passado. De 
acordo com dados divulga-
dos hoje (6) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), o Sinapi 
acumula taxas de infl ação de 
3,11% no ano e de 4,50% em 
12 meses. 

Com isso, o custo nacional 
da construção, por metro 
quadrado, passou para
R$ 1.148,65 em agosto. 
O preço dos materiais de 
construção subiu 0,72% 
em agosto e seu metro 
quadrado passou a custar 
R$ 602,23. Já a mão de obra 
teve infl ação de 0,13% e 
passou a custar R$ 546,42 
por metro quadrado (ABr).
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Dólar permanece estável na 
Argentina após controle cambial

Após cinco dias de controle cambial defi nido pelo governo, a Argentina fecha a semana com o dólar 
estável, cotado a 57 pesos

ocasião. Segundo o ministro, o 
país está comprometido com os 
pagamentos.

O país enfrenta, além de uma 
acirrada campanha eleitoral, 
uma grave crise econômica e 
social há mais de um ano e meio; 
tem mais de 30% da população 
na miséria; e uma das infl ações 
mais altas do mundo. No ano 
passado, a infl ação foi de mais 
de 40% e, neste ano, estima-se 
que chegue a 55%. As eleições 
gerais, marcadas para o dia 27 
de outubro, têm a chapa de 
Alberto Fernández e da ex-
-presidente Cristina Kirchner 
como favorita, tendo recebido 
47% dos votos nas primárias. 
Macri obteve 32% dos votos e 
tentará reverter a situação nas 
urnas (ABr).

confi antes no recebimento do 
dinheiro.

No ano passado, a Argentina 
recebeu um empréstimo de US$ 
57 milhões do FMI. A primeira 
parcela deveria ser paga, a 
princípio, em 2021. Na semana 

passada, no entanto, o ministro 
das Finanças anunciou, unila-
teralmente, a renegociação do 
pagamento da dívida. “A Ar-
gentina não tem um problema 
de solvência, mas de liquidez a 
médio prazo”, disse Lacunza na 

Consulta ao quarto lote do IR 
será aberta segunda-feira

lidades) ou ir a uma agência do 
Banco do Brasil para agendar o 
crédito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.

Os lotes de restituição são 
liberados mensalmente. O Fisco 
libera os pagamentos por ordem 
de chegada da declaração. Isto 

significa quem entregou a 
declaração mais cedo, rece-
be a restituição primeiro. A 
restituição fi cará disponível 
no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fi zer o 
resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la por meio da inter-
net (ABr).

Infl ação ofi cial fi ca em 
0,11% em agosto

A varejista de moda sueca H&M anunciou a 
suspensão temporária da importação de couro 
do Brasil devido às queimadas na Amazônia. 
Por meio de um comunicado, a empresa, se-
gunda maior do mundo em seu setor, disse que 
não comprará o material enquanto não tiver 
garantias de que sua produção não contribui 
para os incêndios na fl oresta.

“Devido aos graves incêndios na parte 
brasileira da Floresta Amazônica e às co-
nexões com a produção de gado, decidimos 
suspender temporariamente o couro do 
Brasil”, disse a H&M. De acordo com o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), o bioma da Amazônia já registra 
mais de 46,8 mil focos de incêndio em 2019, 

sendo 30,9 mil apenas em agosto, o maior 
índice para o mês desde 2010.

As queimadas costumam ser a parte fi nal 
do desmatamento para a criação de pastos 
para gados. Outras marcas de vestuário, 
como Timberland, Vans e Kipling, também 
suspenderam a compra de couro brasileiro 
por causa dos incêndios (ANSA).

Sueca H&M suspende compra de couro brasileiro
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O debate qualifi cado é 
a pedra de toque para 
regras mais adequadas
Em todo processo de 

maturação sobre um 

tema de forte impacto 

para a sociedade

deve-se fomentar o 

debate qualifi cado de 

forma ampla e aberta

Algo a ser feito por todos 
os atores envolvidos na 
temática pretendida al-

cançar. Não se pode achar que 
um único indivíduo estará com 
a melhor percepção dos fatos 
entre todas as interpretações 
possíveis. Quem acha que tudo 
sabe sempre erra em tudo 
porque nunca ouve ninguém. A 
discussão, registra os bens su-
cedidos exemplos históricos, é 
fundamental ao fortalecimento 
das democracias. 

No caso do projeto deno-
minado “Pacote Anticrime”, 
proposto pelo governo federal, 
não se está diante de discussão 
limitada ao ministro da Justiça 
e tampouco de forma isolada à 
Advocacia, à Magistratura ou 
ao Ministério Público. Todos 
os integrantes do sistema de 
Justiça, que todos os dias 
trabalharão com as questões 
afetas aos temas do referido 
projeto, devem ser ouvidos.

Foi nesse contexto que a 
Advocacia paulista trabalhou 
para oferecer à sociedade e 
ao Congresso Nacional a sua 
leitura do indicado projeto. Fi-
zemos isso porque acreditamos 
vivamente no aperfeiçoamento 
das discussões por meio dos 
grandes debates. Na Audiência 
Pública realizada pela OAB 
São Paulo, que materializou 
discussões de toda a sociedade 
que lá participou, tivemos a 
oportunidade de colher infor-
mações, subsídios e posições 
para a posterior apreciação 
pelo Conselho Secional. 

Assim é que, em cumpri-
mento ao seu papel de defesa 
da Constituição e da ordem 
jurídica do Estado Democrá-
tico de Direito, a Seção São 
Paulo da OAB emitiu enun-
ciados por meio dos quais 
encaminhou aos integrantes do 
Poder Legislativo Federal o seu 
pensamento sobre a proposta 
do governo federal alusiva ao 
“Pacote Anticrime”.

Nos enunciados a que deu 
origem, a Secional registrou 
que não considera as propostas 
do dito “Pacote Anticrime” 
como um projeto verdadeira-
mente de Segurança Pública, 
mas apenas como um veículo 
de alteração legislativa penal 
e processual penal, com foco 
equivocado no recrudescimen-
to da legislação e na proposição 
de maior encarceramento.

Se o que queremos é a busca 
de melhorias no âmbito da se-
gurança pública, nós precisa-
mos entender e compreender 

adequadamente qual é o papel 
do Estado e quais são as ações 
efetivas que dele se espera, 
aspectos que este projeto não 
tocou. O aparelhamento ade-
quado e a melhor remuneração 
das forças públicas e a busca 
de educação de forma mais 
efi caz devem fazer parte de 
uma visão mais responsável 
para a convivência de todos. 

Infelizmente são questões 
que passaram ao largo de um 
pacote que pretendeu discutir 
segurança pública, que partiu 
apenas e tão somente da pre-
missa do endurecimento da 
legislação penal. Veja-se que, 
no mundo inteiro, é consenso 
que a legislação penal mais 
severa, por si só, não soluciona 
a questão da segurança pública 
na sociedade contemporânea.

São vários os pontos que 
merecem reavaliação e apro-
fundamento dos debates. 
Talvez aquele que tenha dado 
mais discussão, é o que envol-
ve uma tentativa de dar uma 
roupagem diferente à legítima 
defesa quando do exercício das 
atividades pelos integrantes 
das forças públicas. Nós não 
podemos desconhecer a força 
do Estado. O Judiciário é o 
Poder destinado para analisar 
a situação concreta, se houve 
ou não excessos. 

O Estado não pode tudo, por 
isso suas ações encontram limi-
te na lei e não no subjetivismo 
de cada um dos seus agentes. 
É absolutamente perigoso o 
estabelecimento de regras que 
dão ênfase exclusivamente ao 
ponto de vista dos agentes es-
tatais, porque elas certamente 
difi cultarão ao Poder Judiciário 
a punição dos excessos.

Incomoda-nos a preocupa-
ção de algumas autoridades 
em querer afastar uma lei 
que proíbe e que combate e 
pune o abuso. A autoridade 
consciente quanto à sua função 
e ao seu dever não tem medo 
de qualquer legislação que 
coíbe o abuso, porque sabe 
estar exercendo o seu papel 
sem qualquer açodamento ou 
atropelo, cumprindo, portan-
to, abalizadamente as metas 
traçadas pela sua consciência 
e nos limites adequados im-
postos pela lei.

Por isso, nós sempre reitera-
mos que a OAB SP defenderá 
o cumprimento da lei. Quem 
se desvia dos caminhos da lei 
deve merecer a punição nela 
estabelecida, mas é preciso 
discutir com a sociedade brasi-
leira qual é a lei que queremos. 
E a lei que queremos não pode 
estar na vontade de um único 
indivíduo. Afi nal de contas, o 
debate qualifi cado e transpa-
rente sempre foi a pedra de 
toque para a origem de regras 
mais adequadas.

(*) - É presidente da OAB SP.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)

Após o presidente Jair Bolso-
naro indicar o subprocurador 
Augusto Aras para o posto de 
procurador-geral da Repúbli-
ca, em substituição a Raquel 
Dodge, cujo mandato termina 
no dia 17, a presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado, Si-
mone Tebet (MDB-MS), disse 
que a tramitação da indicação 
não atrapalhará o calendário 
das reformas previdenciária e 
tributária no colegiado. Cabe à 
CCJ sabatinar Aras.

Simone informou que, tão 
logo a indicação seja ofi cializada 
e lida no plenário do Senado, 
designará um relator. Até lá, 
garantiu, a comissão continuará 
focada nas reformas. Sobre 
a escolha do relator para a 
indicação de Aras, disse que a 
questão será tratada somente 
após a chegada e a leitura da 
mensagem presidencial no 
plenário do Senado.

Ela confi rmou ter recebido 
uma ligação de Aras que queria 
saber sobre a tramitação da in-
dicação na Casa para organizar 

Augusto Aras deve ser sabatinado no fi m deste mês.
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A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas da 
Câmara aprovou proposta que obriga os órgãos públicos, 
que prestam atendimento à população ou fornecem 
informações aos cidadãos, a disponibilizar atendimen-
to em Libras às pessoas com defi ciência auditiva. A 
obrigação também valerá para as concessionárias de 
serviço público, como as companhias de água e luz.

Os deputados aprovaram o substitutivo da deputada 
Maria Rosas (Republicanos-SP) ao projeto e apensa-
dos. O texto original foi apresentado pelo deputado 
Carlos Gomes (Republicanos-RS). Além do atendi-
mento obrigatório em Libras, a versão aprovada cria 
a Central Única de Comunicação e Intermediação de 

Intérpretes de Libras e de Guias-intérpretes, que vai 
garantir, dentro de cada órgão, a oferta de atendimento 
às pessoas com defi ciência auditiva.

A relatora afi rmou que a proposta garante a plena 
acessibilidade à informação das pessoas surdas, em 
consonância com a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, do qual 
o Brasil é signatário. “Apesar dos avanços legislativos, 
observa-se uma lacuna relativa ao atendimento em 
espaços públicos coletivos”, disse Maria Rosas. O 
projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será 
analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Hidrelétrica de Itaipu: contrato recente, que aumentava o preço da energia,

levou a crise política no país vizinho.

O primeiro da lista é 
o requerimento que 
pede a convocação dos 

ministros Ernesto Araújo, das 
Relações Exteriores, e Ben-
to Albuquerque, de Minas e 
Energia, para prestarem infor-
mações sobre as circunstâncias 
de acordo secreto entre os 
governos do Brasil e Paraguai 
sobre a venda do excedente de 
energia da Usina Binacional de 
Itaipu. A Comissão é presidida 
pelo senador Rodrigo Cunha 
(PSDB-AL) e tem como vice-
-presidente o senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG).

O requerimento foi apresen-
tado pelo senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). Ele 
explica que, em julho, houve 
uma grave crise institucional 
no Paraguai, devido a um 
acordo secreto que teria sido 
assinado com o Brasil aumen-
tando o preço de venda de 
energia àquele país até 2022. 
Essa alteração elevaria os 
custos paraguaios na operação 
em US$ 200 milhões. Depois 

Senador Izalci Lucas

(PSDB-DF).

Senador defende 
reforma da 
educação

O senador Confúcio Mou-
ra (MDB-RO) defendeu na 
sexta-feira (6), uma reforma 
da educação brasileira. Para 
o parlamentar, a realidade do 
setor é dramática e o Senado 
deve encabeçar mudança. 
Confúcio lamentou os dados do 
Censo Escolar, do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), que apontam cerca de 
17 mil escolas públicas sem 
banheiro sanitário; 83 mil, sem 
saneamento básico; 97 mil sem, 
ao menos, biblioteca, disse.

“Temos que parar com o con-
sumo de drogas nas escolas, 
na periferia das escolas, temos 
que trabalhar essa criança para 
não entrar no mundo do crime. 
Então, isso é muito importante. 
O uso de cachaça, de álcool, 
de cerveja, de vinho, de todas 
essas bandalheiras, cigarro e 
tudo mais, a gente tem que 
ensinar [a  prevenir] na esco-
la. Nós temos que construir 
cidades educadoras, cidades 
inteligentes, que vão grada-
tivamente incorporando um 
sentimento de construção”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou a indicação 

de Augusto Aras para o cargo de PGR.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, afirmou 
que a escolha do nome para 
o cargo de procurador-geral 
da República é prerrogativa 
da Presidência da República, 
independentemente de esse 
nome pertencer à lista tríplice 
do Ministério Público Federal. 
A declaração foi feita quando 
foi anunciado o nome do sub-
procurador Augusto Aras para 
chefi ar a PGR pelos próximos 
dois anos.

Professor da Faculdade de 
Direito da UnB e doutor em 
Direito Constitucional, Antô-
nio Augusto Brandão de Aras 
não constava da lista tríplice 
eleita pelos membros do MPF. 
Mesmo assim, teve seu nome 
escolhido pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Aras substituirá 
Raquel Dodge, cujo mandato 
vence no próximo dia 17.

Davi Alcolumbre admitiu 
difi culdade com a agenda do 
Senado para que a indicação 
de Aras seja confi rmada em 
apenas 12 dias. O indicado 
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Quitação 
de imóvel 
de policial 
aposentado por 
acidente

A Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara aprovou 
o projeto que obriga estados e 
municípios a quitar os imóveis 
fi nanciados por órgãos públi-
cos, adquiridos por membros 
da segurança pública mortos 
em serviço ou aposentados após 
acidente de trabalho.

A proposta foi aprovada na 
forma de substitutivo apre-
sentado pelo relator, deputado 
Fábio Henrique (PDT-SE), ao 
texto original do deputado 
David Soares (DEM-SP). “É 
dever do Parlamento dar o 
suporte necessário àqueles 
que arriscam suas vidas em 
defesa da sociedade”, afi rmou 
o relator. A medida benefi cia 
os integrantes da PF, da PRF, 
polícias civis estaduais, polícias 
militares e corpos de bombeiros 
militares, guardas municipais, 
policiais legislativos federais e 
estaduais, agentes de trânsito, 
agentes penitenciários e agen-
tes socioeducativos.

No substitutivo, o relator 
acrescentou ao projeto regras 
previstas sobre a cobertura 
securitária dos fi nanciamen-
tos habitacionais contratados 
por integrantes dos órgãos de 
segurança pública. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisada pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Convocação de ministros para falar 
sobre suposto acordo em Itaipu

A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado tem reunião na terça-feira (10), com 
15 itens em sua pauta de votações

da descoberta do acordo, vá-
rias autoridades paraguaias 
renunciaram a seus cargos e 
o presidente foi ameaçado de 
impeachment. 

No dia 1º de agosto o governo 
paraguaio cancelou unilate-
ralmente o acordo secreto 

assinado entre os dois países. 
“Há graves denúncias de que as 
negociações foram realizadas 
para benefi ciar uma empresa 
brasileira específica, com a 
participação de políticos do 
partido do presidente da Repú-
blica e em nome do mais alto 

mandatário do país e de sua 
família. É preciso, portanto, 
esclarecer as reais circuns-
tâncias e interesses por trás 
da rápida e secreta assinatura 
desse acordo”, afi rma Randolfe 
na justifi cação do requerimento 
(Ag.Senado). 

Davi: nome de PGR ‘é prerrogativa’ 
do presidente da República

será sabatinado pela CCJ e pre-
cisará ter seu nome confi rmado 
pelo Plenário. Davi disse que 
está aguardando a mensagem 
de indicação chegar ao Senado, 
mas apontou que, se o mandato 
de Raquel Dodge terminar e o 
nome de Aras não tiver sido 
confi rmado ainda, poderá assu-
mir a PGR o vice-presidente do 
Conselho do Ministério Público 
Federal.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) disse que preferiria que 
a lista tríplice tivesse sido 
respeitada, como tem sido 
tradição nos últimos governos. 
Ele registrou que cabe aos 
senadores agora confi rmar 
ou não o nome de Aras, mas 
destacou que um nome fora da 
lista indicada pelo MPF causa 
um certo constrangimento ao 
Senado (Ag.Senado).

Sabatina de Aras ‘não interfere’
em calendário da CCJ

as visitas que pretende fazer a 
cada um dos 81 senadores. 

Esses encontros – comuns 
entre candidatos a cargos que 
exigem sabatina –- servem para 
que os indicados se apresentem 
e peçam apoio dos parlamen-
tares na votação. Segundo a 
senadora, a sabatina deve ser 
marcada para o fi m de setem-
bro. Na CCJ, depois que o pare-
cer do relator for apresentado, 
é dado automaticamente prazo 

de uma semana de vista coletiva 
aos senadores. 

Na semana seguinte, a saba-
tina é realizada, e o nome do 
indicado submetido à apro-
vação do colegiado. Vencida 
essa etapa, se houver pedido 
de urgência, no mesmo dia, é 
realizada a votação no plenário 
da Casa. Em ambos os casos, a 
votação é secreta. No plenário, 
Aras precisará do apoio de pelo 
menos 41 dos 81 senadores.

O senador Izalci Lucas (PS-
DB-DF) alertou na sexta-feira 
(6), sobre a grave situação 
fi nanceira que enfrenta o Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científi co e Tecnológico 
(CNPq), que poderá paralisar 
suas atividades a partir de ou-
tubro, por não haver dinheiro 
para pagar os pesquisadores 
e dar suporte à continuidade 
dos projetos de pesquisas em 
andamento.

De acordo com o senador, a 
falta de dinheiro para o CNPq 
tem sido tratada com priori-
dade pelo Executivo, mas os 
remanejamentos de recursos 
comprometem seriamente o 
orçamento da instituição, que 
não consegue cumprir seus 
compromissos. Para ele, o go-
verno federal precisa honrar 
o acordo feito na ocasião da 
votação do projeto de lei que 
autorizou a abertura de cré-
dito suplementar de R$ 248,9 
bilhões para vários programas, 
além de garantir recursos ao 
CNPq.

“Não se faz pesquisa só 
com bolsa. Você tem que ter 

Falta de recursos poderá 
paralisar pesquisas no Brasil

fomento, tem que ter recurso 
para matéria-prima, insumos, 
equipamentos, manutenção. 
Se o Brasil realmente quiser 
avançar, se o Brasil pretende 
ser um dia ser um país desen-
volvido, não podemos conti-
nuar como estamos, cortando 
orçamento cada vez mais da 
ciência e da tecnologia. Não tem 
lógica”, ressaltou (Ag.Senado).

Atendimento obrigatório em Libras nos órgãos públicos
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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 

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - Sammedi

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - 
SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 26/09/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na 
Capital do Estado de São Paulo, em 1º chamada às 18h30, em 2º chamada às 19h30, e em terceira 
e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª do Contrato Social, deliberar em sede 
de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) eleição de diretoria; (b) eleição 
de conselho fiscal; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) administrativos da 
sociedade; (e) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a Serviço de 
Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta 
com 86 sócios. São Paulo, 03/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

Rowal S.A.
CNPJ(MF) nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 9 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Mer-
cedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane de Arruda Botelho Simonsen 
Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente-Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, 
Secretária-Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Reeleitas para compor 
a Diretoria Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, RG 5.906.121-SSP/SP, CPF/MF 013.304.068-26, para exercer o 
cargo de Diretora Presidente, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, RG 43.626.019-0-SSP/SP, CPF/MF 215.201.188-
05, para exercer o cargo de Diretora Vice-Presidente, as quais exercerão seus mandatos até a AGO a realizar-se em 
2022. As Diretoras, ora reeleitas, declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em Lei que os 
impeçam de exercerem suas funções na Companhia. Tendo em vista que no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia 
está previsto que a sua administração será exercida por uma Diretoria composta de 2 a 4 membros e, atualmente os 
Diretores eleitos e em exercício são apenas a Diretora Presidente e a Diretora Vice-Presidente, os acionistas aprovaram 
a permanência de 2, cargos em aberto na Diretoria da Companhia, para preenchimento á posterior. II. Não houve outros 
assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. SP, 30/04/2019. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen-Presidente; Vanessa de Arru-
da Botelho Simonsen-Secretária. JUCESP nº 470.420/19-4 em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Syma Participações S.A.
CNPJ(MF) nº 02.149.611/0001-21 - NIRE 35.300.151.160

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do
Capital Social Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, na qualidade de usufrutuário econômico e politico
vitalício de ações ON (`A’) (doado a Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia e
Mariana Cochrane Mattos Viana), Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia E Mariana
Cochrane Mattos Viana. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente-Luiz
Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: I. A Ata da última AGO de 26/04/2018, arquivada e registrada na JUCESP nº
255.889/18-5 em 30/05/2018; II. O Balanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras relativo
ao exercício encerrado em 31/12/2018, Publicada em 19/04/2019, no DOESP; III. Em razão da
Companhia não ter auferido lucro no exercício de 31/12/2018, portanto sem constituição de reserva
legal e distribuição de dividendos. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas
presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2019.
Mesa Dirigente: Luiz Vicente Barros Mattos Júnior-Presidente, Zaira Cochrane Mattos Bellizia-
Secretária. JUCESP nº 460.771/19-0 em 29/08/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Marli Gonçalves – Contexto – Marli é dessas 
jornalistas, que primam pela combatividade, 
esclarecida, sem gritinhos ou “doideiras”. 
Sempre culta, pé no chão e mantendo afi ada 

caneta , expõe suas ideias e ideais com muita galhardia. 
Naturalmente, diferente não poderia ser na concepção 
dessa obra que, ressalte-se, não é antagônica à mascu-
linidade, antes, uma ode à feminilidade, contra sim, ao 
exacerbado, ainda inoportuno machismo. Como de hábito, 
distancia-se do lugar comum, aliás, o site “Chumbo Gordo”, 
está no ar,  vivinho para provar isso. Marli, pontua cinco 
situações cotidianas, jogando muita luz em momentos 
que não raro, passam despercebidos, ou são escondidos, 
pela nossa sociedade. Ativamente excelente!

Feminismo no Cotidiano: Bom para 
mulheres. E para homens também

Leandro Teles – Alaúde – Houve tempo em 
que depressão era “tratada” com compras de 
vestuários, quando não, dizia-se ser doença 

de rico ou mera frescura. Felizmente, profi ssionais pre-
ocupados com  essa lamentável situação, lançam-se em 
busca de soluções que busquem por fi m, à essa situação, 
verdadeiramente tenebrosa . O experiente neurologista, 
Leandro Teles, afi rma: “ Depressão, é um transtorno 
orgânico, não raro, incapacitante  que afeta o cérebro 
e modifi ca nosso modo de ver e reagir ao mundo”. O 
condão dessa obra tem por fi nalidade, destravar o modo 
de encarar a doença, livrando-a de odiosos preconceitos, 
criando seguro ambiente ao seu portador e também aos 
seus circunstantes. Tudo isso, num linguajar de fácil 
entendimento. Esclarecedor!!

Depressão não é Fraqueza: 
Como reconhecer, prevenir 
e enfrentar a doença mais 
incapacitante do cérebro

Philippe Campignion – Renata Ungier 
(Trad) - Summus – Lastreado em seus mais 
de trinta anos de experiência, o autor fi siotera-

peuta e mecanicista, desenvolveu um verdadeiro tratado 
para evidenciar a importância do trato respiratório com 
um devido condutor funcional que defi ne o bem ou mal 
estar do nosso organismo. Voltado aos profi ssionais de 
saúde, poderá ser aproveitado por leigos interessados. 
Esquemas esclarecedores, com boa visualidade, tornam 
as explicações absolutamente inteligíveis, trazendo uma 
visão bem ocidental da funcionalidade de nossa estrutura 
corporal. Um belo, profundo e respeitável trabalho.

Cadeias Posteriores e 
Anteroposteriores: Cadeias 
musculares e articulares 
Método G.D.S.

Anderson Caum – Novo Século – Um envol-
vente cenário com fi letes pagãos e religiosos, 
fazem parte de um cenário fi ccional, numa 
trama muito bem urdida pelo autor, designer 
gráfi co. Uma contadora de histórias, impôs-se 

a missão de resgatar um passado, ainda nebuloso, num 
cipoal de tramas diabólicas eivadas de nebulosidade. 
Uma boa obra que deverá ser lida com atenção. Entre-
tenimento garantido.

Chuva para lavar a Alma: Os 
senhores que conduzem a vida

Fábio Sgroi – Do Brasil – O autor, também 
um excelente ilustrador, valeu-se do seu traque-
jo junto ao público infanto-juvenil para mostrar 
aos infantes os básicos direitos atribuídos ao ser 

humano, contidos na D U D H. Com tratamento poético 
e lúdico, sem desrespeitar a inteligência da garotada, 
Sgroi esclarece os artigos nela inseridos, com desenhos 
em guache e aquarela, dando um caráter retrô, bem su-
ave, aliás, seu fi lho Vitor de 07 anos, também participa 
ativamente. Legal e humanamente elucidativo!

Ser Humano é... Declaração  
Universal dos Direitos Humanos 
para Crianças

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

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

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e 
Online IMÓVEL

Construção
Av. 06/187.847

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

2º Leilão dia 10/10/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: CLEBER RODRIGO RODRIGUES DA SILVA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 917.920,27 (novecentos e dezessete mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete 
centavos) 2º leilão: R$ 405.051,13 (quatrocentos e cinco mil, cinquenta e um reais e treze centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

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

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

HMKY Empreendimentos, Participações Administração S/A
CNPJ/MF nº 01.095.204/0001-16 – NIRE 35.300.144.376

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HMKY Empreendimentos, Participações Administração S/A, ficam convocados a comparecerem na sede 
social na Alameda Ribeirão Preto nº 401, sala 3, Bela Vista, no dia 12/09/2019 às 09:00 horas, para reunirem-se em AGO, a fim 
de deliberarem sobre a Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 
31/12/2018. 2) Eleição da Diretoria Executiva para cumprir o mandato pelo prazo de 03 anos. 3) Remuneração dos membros da 
Diretoria Executiva. 4) Outros assuntos. São Paulo 06/09/2019. Henry Maksoud Neto – Diretor Presidente. (07, 10 e 11/09/2019)

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/07/2019
Data - Local - Hora: 15/07/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, CEP 05727-200. Convocação: Dispensadas as 
formalidades legais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcelo Duarte de Oliveira. Ordem do Dia: deliberar 
sobre, (i) Transferência da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das 
Nações Unidas, nº 22.777, Bairro Jurubatuba, CEP: 04795-100, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP, sob o NIRE 35905629441, para o mesmo município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, 
nº 1718, bairro Parque da Mooca, CEP: 03109-000; (ii) abertura de filial da Companhia no município de São Vicente, Estado 
de São Paulo, na Rua Frei Gaspar, nº 3.092, Bairro Parque São Vicente, CEP: 11340-000; (iii) alteração do Estatuto Social 
da Companhia. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) aprovar a transferência da filial da 
Companhia localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 22.777, Bairro 
Jurubatuba, CEP: 04795-100, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o NIRE 35905629441, 
para o mesmo município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, nº 1718, bairro Parque da Mooca, 
CEP: 03109-000; (ii) aprovar a abertura de filial da Companhia no município de São Vicente, Estado de São Paulo, na Rua 
Frei Gaspar, nº 3.092, Bairro Parque São Vicente, CEP: 11340-000; (iii) Em razão da deliberação aprovada, os acionistas 
decidem alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1ª - A Com-
panhia, constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob a denominação 
social de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 
64, São Paulo, SP, CEP 05727-200, São Paulo, SP, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, 
representações e/ou escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território na-
cional ou exterior. Parágrafo Primeiro – A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 (mil 
reais) para cada uma: (a) Rua E, lote 83/84, Distrito Industrial, Teresina, Piauí, CEP 64025-050; (b) Avenida Miguel Pinto de 
Santana, 200, Nova Esperança, Feira de Santana, Bahia, CEP 44025-720, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0004-10; (c) 
SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto D, Bloco B, 280, sala 317, Brasília, Distrito Federal, CEP 70200-004, inscrita no CNPJ sob 
nº 17.851.447/0002-58; (d) Avenida dos Inajás, 10, Jardim Boa Vista, Hortolândia, São Paulo, CEP 13185-101, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.851.447/0003-39; (e) Rua 08, 507, sala 2, Centro, Rio Claro, São Paulo, CEP 13500-144, inscrita no CNPJ 
sob nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça Paul Harris, 322, sala B, bairro Conceição, Diadema, São Paulo, CEP 09991-200, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0006-81; (g) Estrada Geral da Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria, 
RS, CEP: 97170-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0007-62; (h) Rua Moxotó, nº 268, Chácaras Reunidas, São 
José dos Campos, SP, CEP 12238-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0009-24; (i) Avenida Henry Ford, nº 1718, 
bairro Parque da Mooca, São Paulo, SP, CEP: 03109-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0011-49; e (j) Rua 
Frei Gaspar, nº 3.092, Bairro Parque São Vicente, São Vicente, SP, CEP: 11340-000. Parágrafo Segundo – A Companhia 
possui as seguintes sucursais: (a) Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida Manuel Olguim, 
211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru, capital social destacado de R$ 339.494,00 (trezentos e trinta e nove mil, 
quatrocentos e noventa e quatro reais) e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0008-43; e (b) Cidade de La Paz, Estado 
Plurinacional da Bolívia, com endereço na Calle 15 de Calacoto, nº 8089, Ed. Fergal, 2º piso, Oficina 2 “C”, capital social 
destacado de R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais) e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0010-68.”; e (iii) Diante 
das deliberações tomadas, os acionistas resolvem aprovar a consolidação do Estatuto Social (anexo I). Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se 
lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de julho de 2019. 
Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcelo Duarte de Oliveira. Acionistas: Alvor Participações 
Ltda. e Adilson Alves Martins. Marcelo Duarte de Oliveira - Presidente; Adilson Alves Martins - Secretário. Acionistas: 
Alvor Participações Ltda.: Adilson Alves Martins - Cargo: Administrador. Adilson Alves Martins. Jucesp nº 460.707/19-
0 em 29/08/2019. Gisele Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 23 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre substituição de membro do Conselho de Administração 
da Companhia e (ii) instrução de voto da Companhia para que a mesma deliberação seja tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral da Companhia (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 06 de setembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa
André Amaro da Silveira - Presidente do Conselho de Administração

Mas contrariando esse 
pensamento, o azeite de 
oliva é um bom exemplo 

de que é possível ter essa pro-
priedade e trazer benefícios ao 
organismo, principalmente para 
a saúde do coração.

De acordo com o cardiologista 
do Hospital Edmundo Vascon-
celos, Lucas Velloso Dutra, por 
ter em sua composição ácidos 
graxos monoinsaturados e po-
lifenóis com propriedades an-
tioxidantes, o azeite é capaz de 
diminuir o colesterol ruim, LDL, 
e consequentemente, diminuir o 
riscos de problemas cardíacos.

A recomendação para que 
essas propriedades, classifi ca-
das como gorduras monoinsa-
turadas, sejam efi cazes é que, 
concomitantemente com a sua 
ingestão, seja feita a diminui-
ção do consumo de gorduras 
saturadas de origem animal, 
geralmente encontradas em 
produtos industrializados.

“Essa substituição pode redu-

Azeite extravirgem pode 
ser aliado do coração

Escutar que o alimento tem gordura é um grande alerta para quem se preocupa com os níveis de colesterol no sangue

zir os níveis de colesterol ruim, 
LDL, e manter os de colesterol 
bom, HDL. Com isso há dimi-
nuição da oxidação do LDL que 
está envolvido na formação de 
placas de gordura nas artérias- 
aterosclerose, responsável por 
doenças cardiovasculares como 
o infarto agudo do miocárdio”, 
explica o médico.

Para garantir os benefícios 
do azeite, o primeiro passo é 

reparar nas informações do 
produto ainda no momento da 
compra. A dica é optar apenas 
pelos tipos extravirgem, que 
possuem acidez menor que 0,8. 
O segundo passo, fi ca para o 
momento da preparação, que 
segundo Lucas Velloso Dutra 
deve ser preferencialmente 
usado em sua forma natural 
para evitar que perca suas 
propriedades.

“O azeite deve ser usado em 
quantidade moderada, com 
dose diária de 30g/dia e in 
natura, pois quando aquecido 
pode perder as propriedades 
que auxiliam na saúde. Uma 
boa opção é utilizar o produto 
para fi nalizar saladas e outros 
pratos”, recomenda.

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

A recomendação para que essas propriedades, classifi cadas como gorduras monoinsaturadas
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

Um estudo sobre 

honestidade publicado 

por acadêmicos 

americanos e suíços 

atraiu a atenção social.

Ao deixarem como se 
tivessem sido perdidas 
17 mil carteiras com 

diferentes valores fi nanceiros 
em seu interior ao redor de 
355 cidades em 40 países 
distintos, os pesquisadores ti-
nham como objetivo desafi ar 
a teoria racional econômica 
que sugere que, não só indi-
víduos de forma geral teriam 
uma tendência a se apropriar 
do bem perdido, como tam-
bém essa probabilidade seria 
maior quanto mais elevado o 
valor contido em seu interior.

O resultado do estudo 
cumpriu seu objetivo. Des-
bancando o suposto óbvio, 
as pessoas tiveram uma 
tendência maior de devolver 
as carteiras aos seus donos 
quanto maior o valor contido 
no bem encontrado.

Para muitos, esse compor-
tamento pode parecer estra-
nho e até mesmo duvidoso, 
mas você pode acreditar 
nesse resultado. 

O grande ponto é que para 
que essa pesquisa faça senti-
do é importante darmos uns 
passos atrás a fi m de compre-
endermos melhor porque as 
pessoas se comportam desta 
maneira e quem são aqueles 
que optam por devolver um 
objeto esquecido ao invés de 
escolherem um “ganho fácil”.

Certamente não são todos 
os seres humanos que se 
encaixam neste comporta-
mento. Alguns pensarão que 
o objeto que “caiu em seus 
colos” recheados de valor 
é um “presente divino” ou 
utilizarão a famosa frase 
“achado não é roubado” para 
embolsar os pertences de 
terceiros. Mas essa não é uma 
visão geral. 

De maneira ampla, o ser 
humano tem a tendência a 
querer se perceber como 
correto no seu dia a dia ten-
do a sua autopercepção de 
honestidade intacta e desta 
forma não costumam agir de 
maneira que fi ra essa iden-
tifi cação.

Sentir-se desonesto, neste 
caso se apropriando de di-
nheiro que sabem não serem 
os donos, difi culta a sensação 
de que podem encostar a 
cabeça no travesseiro ao fi nal 
do dia a fi m de dormirem o 
“sono dos justos” e por essa 
razão evitam fi car em posse 
de algo que não lhes pertence. 
Essa é uma condição bastante 
comum quando falamos de 
dilemas éticos. E esse efeito 
certamente se amplia quando 
falamos de um valor fi nancei-
ro mais elevado. 

De forma geral podemos ver 
a situação da seguinte forma: 
Achar uma moeda na rua e 

pegá-la não fere a percepção 
individual de honestidade da 
maior parte da população. O 
baixo valor e a cultura que 
temos sobre a pouca repre-
sentatividade das moedas 
pouco interferem no julga-
mento moral de alguém que 
se apropria indevidamente 
deste objeto. Uma nota de dez 
reais já pode levar algumas 
pessoas a questionarem se 
devem ou não pegar o papel 
moeda.

Se falarmos de cem reais, 
por exemplo, muitos já bus-
carão identifi car o dono, pois 
no pretexto de que esse valor 
elevado pode fazer falta a 
alguém já não nos sentimos 
tão corretos em fi car com o 
dinheiro. Imaginem quando 
falamos de uma carteira, 
onde é possível a geração de 
empatia e identifi cação com 
o indivíduo prejudicado ao 
vermos seus documentos. 

Agora temos um nome, uma 
foto e sabemos exatamente 
quem estamos potencial-
mente lesando. Já não se 
trata mais de um valor pouco 
signifi cativo solto no tempo e 
no espaço. Na mente humana 
padrão, essa ação passa a ser 
percebida como uma apro-
priação indevida.

A pesquisa que avaliou 
diversas culturas mostra o 
quanto esse efeito é, de forma 
geral, um fator intrínseco à 
moralidade humana. 

Como citei, certamente há 
indivíduos que com maior 
fl exibilidade analisam eco-
nomicamente a situação e 
se apoderam de valores que 
não lhes pertence, mas de 
forma geral como apresentam 
diversas teorias sobre a cons-
trução moral, o ser humano 
não depende exclusivamente 
de controles externos para 
balizar sua conduta.

O grande aprendizado que 
devemos tirar de um estudo 
tão rico como esse proposto 
pelos pesquisadores é que 
lembretes éticos que refor-
çam a auto percepção de 
honestidade podem ser mais 
efi cazes no controle a ilicitu-
de do que punições. 

É certo que a contraven-
ção precisa ser condenada e 
punida quando ocorre, mas 
como elemento preventivo, 
gerar consciência e criar esse 
conflito entre agir errado 
versus me sentir bem comigo 
mesmo pode ser uma força 
ainda muito pouco usada por 
empresas e sociedade a fi m de 
impedir desvios de conduta.

Existem muitas formas de 
se construir esse processo 
e deixo para um próximo 
artigo os principais meios de 
transformação dessa cultura.

(*) - É psicólogo e sócio 
responsável pelas áreas de 

Cultura, Comportamento Ético e 
Education da Protiviti, consultoria 
global especializada em fi nanças, 

tecnologia, operações, governança, 
risco e auditoria (www.protiviti.com).

Você devolveria uma 
carteira repleta de 

dinheiro?

        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: ENICIO VIEIRA ALVES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, cabeleirei-
ro, solteiro, nascido em Itapagipe, MG, no dia (21/09/1969), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Enicio Vieira Alves e de Terezinha Oliveira Alves. O pretendente: 
DENIS DERKYAN FARIAS, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido 
em Caraúbas, RN, no dia (13/02/1980), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Oscarino Azevedo de Farias e de Antonia Marinho.

O pretendente: PEDRO ATAIDE TEIXEIRA TRIVELATO, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1983), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Armando Trivelato Filho e de Geralcina 
Ataide Teixeira de Carvalho Trivelato. A pretendente: LIVIA VALCAZARA ANTUNES, 
de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Antunes 
e de Mariza Valcazara Camargo Antunes.]

O pretendente: RENATO BRITO DE CASTRO MAMEDE, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Mamede e de Celiane Brito de Castro. A pretendente: 
CAROLINE LEONEL SANCHES, de nacionalidade brasileira, relações públicas, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Gusmão Sanches e de Inês Therezinha Leonel.

Antonio Carlos Hencsey (*)
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Extração do látex na Hevea brasiliensis. 

AC/FoRC/Jornal da USP

O fenômeno se chama “sín-
drome látex-fruta” e acontece 
porque algumas frutas, como 
mamão, fi go, banana, abacate, 
kiwi e melão, têm em sua com-
posição proteínas semelhantes 
àquelas presentes no látex da 
Hevea brasiliensis – a famosa 
seringueira.

“A quimopapaína, por exem-
plo, encontrada no látex do 
mamão, pode provocar essa 
síndrome. A esse fenômeno 
chamamos reatividade cruzada. 
Tem gente que é alérgica à bor-
racha [látex] e que também tem 
ou pode desenvolver alergia 
ao mamão, ao fi go, à banana”, 
explica Gabriela Justamante 
Händel Schmitz, que estudou 
a reatividade cruzada em seu 
trabalho de doutorado na 
Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas  da USP.

De acordo com ela, uma 
proteína do látex da serin-
gueira, denominada cisteína 
protease, tem a sequência de 
aminoácidos muito similar à da 
quimopapaína. “Como elas são 
similares, em alguns indivíduos 
o organismo pode responder 
com essa reatividade cruzada. 
Se sou alérgica à borracha, 
usada para fazer uma luva, por 
exemplo, posso ser ou vir a ser 
alérgica a mamão – e também 
ao fi go, à banana, ao abacate, 
ao kiwi, ao melão. Todos esses 

Presentes nas frutas, 
proteínas similares às do 

látex podem causar alergia
De acordo com ela, uma proteína do látex da seringueira, denominada cisteína protease, tem a 
sequência de aminoácidos muito similar à da quimopapaína

Entre as frutas que contêm essas proteínas estão mamão, fi go, banana, abacate, kiwi e melão.

frutos têm proteínas similares 
às encontradas no látex da 
Hevea brasiliensis”.

A pesquisadora afi rma que 
as pessoas alérgicas à proteína 
do látex da Hevea têm imuno-
globulinas E (IgEs) específi cas 
para essa proteína. “Se comem 
um mamão, que tem uma pro-
teína similar à proteína da se-
ringueira, a proteína do mamão 
consegue se encaixar nas IgEs 

sintetizadas para a proteína 
do látex da Hevea, e então o 
paciente tem todas as reações 
alérgicas que teria a artefatos 
feitos do látex da seringueira”.

Segundo ela, cada vez se des-
cobrem mais proteínas simila-
res às da seringueira em frutos. 
“Muitas crianças têm esse tipo 
de alergia, e o diagnóstico é 
difícil. Por isso, estamos indo 
atrás de novos alérgenos. Só 
do mamão há cinco alérgenos 
descobertos. E não fazemos 
ideia de quantos mais podem 
existir”. A cientista conta que  
muitos pacientes brasileiros 
têm alergia à mandioca e ao 
látex, há inclusive um estudo 
de um grupo do Hospital das 
Clínicas sobre isso.

O látex encontrado no mamão 
(principalmente na casca) con-
tém uma enzima proteolítica 
chamada papaína, que tem 
funções bactericidas, anti-in-

fl amatórias e bacteriostáticas, 
além de ser usada em medica-
mentos para auxiliar a digestão. 
“A papaína presente no látex 
do mamão é um alérgeno bem 
descrito dessa fruta, chamado 
Cari p papain. Porém, quem tem 
alergia a mamão pode ser alér-
gico a outras proteínas dele que 
ainda não foram descobertas”, 
afi rma a pesquisadora.

Ela explica que a produção 
de látex é um mecanismo de 
defesa da planta contra preda-
dores e situações de estresse. 
“O látex do mamão, assim como 
outras substâncias produzidas 
por diversas plantas, tem ação 
biológica. E, em quase todos 
os casos, essas substâncias são 
sintetizadas pela planta para a 
sua defesa, o que signifi ca que 
são tóxicas para os predadores. 
Assim, em grandes quantida-
des, podem ser tóxicas para 
nós”, resume.
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O presidente Jair Bolsonaro 
pediu união aos chefes de Es-
tados de países sul-americanos 
com territórios cobertos pela 
fl oresta Amazônica, que se reu-
niram na sexta-feira (6) em Leti-
cia, na Colômbia. Após cancelar 
sua presença em decorrência da 
nova cirurgia, Bolsonaro parti-
cipou do encontro por meio de 
uma videoconferência a partir 
do Palácio do Planalto.

“A Amazônia é nossa! É do 
Brasil, da Bolívia, da Colômbia, 
da Venezuela, das Guianas, de 
todos nós. Só desta forma, com 
a nossa união, sem ceder a qual-
quer tentação externa de deixar 
sob administração de terceiros 
a nossa área, poderemos fazer 
com que nossas riquezas rever-
tam em benefícios e bem-estar 
para os nossos países”, afi rmou 
ao ressaltar que o pacto fi rmado 
na cúpula precisa deixar claro 
que a soberania dos países é 
“inegociável”.

“Nós temos que, entre nós 
aqui, nesse Pacto de Leticia 
tomarmos uma posição fi rme 
de defesa da nossa soberania e 
fi rme, também, para que cada 
país possa, dentro da sua terra, 
desenvolver a melhor política 
para a região amazônica. E 
não deixar que essa política 
seja tratada por outros países”, 

Em reunião, Bolsonaro pede união de países amazônicos

acrescentou. Em seu discurso 
de cerca de 10 minutos, Bolso-
naro voltou a criticar a “indústria 
das demarcações de terras indí-
genas”, o que, de acordo com ele, 
foi estimulado pelos governos 
anteriores de esquerda. 

Por fi m, o chefe de Estado 
comentou as trocas de farpas 
com o presidente da França, 
Emmanuel Macron. Bolsonaro 
disse que as críticas demonstra-
ram que existe uma tentativa 
para transformar a floresta 

em “patrimônio mundial” e 
isso acabou despertando o 
“patriotismo” dos brasileiros. 
A mensagem do mandatário 
brasileiro foi destinada a sete 
dos oito países cobertos pela 
Amazônia que se reuniram 
para debater medidas e ações 
para combater as queimadas e 
preservar a fl oresta. 

O governo venezuelano foi 
o único que não participou, 
já que Nicolás Maduro não é 
reconhecido por quase todos 

os países. Estiveram presentes 
representantes da Guiana, do 
Suriname, e os presidentes de 
quatro países: o colombiano 
Iván Duque; o peruano Martín 
Vizcarra; o equatoriano Lenín 
Moreno; e o boliviano Evo 
Morales. Durante todas as de-
clarações, os líderes reforçaram 
a necessidade de manter um 
trabalho em conjunto para a 
preservação da Amazônia. 

Na ocasião, porém, Morales 
criticou a ausência de Maduro 
e afi rmou que diferenças ideo-
lógicas não podem interferir no 
esforço de cooperação a favor 
do meio ambiente. Críticas con-
tra Bolívia - Logo após a reunião, 
Bolsonaro criticou Morales e 
afi rmou que o maior índice de 
focos de incêndios fl orestais são 
registrados na Bolívia.

“Agora há pouco, na confe-
rência de Leticia vi que tinha 
um ali [presidente] que não 
estava muito a favor das pro-
postas dos demais. Parece que 
não estava integrado a nós”, 
afi rmou o brasileiro, fazendo 
uma referência a Morales, em-
bora sem citar nome. Segundo 
Bolsonaro, “ele disse que o 
capitalismo está destruindo a 
Amazônia. Como se no país dele 
não tivesse ocorrido as maiores 
queimadas” (ANSA).

Presidente participou do encontro sobre a 

Amazônia por videoconferência.
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oO Ministério da Agricultura cancelou 300 

licenças de pescadores profi ssionais que apre-
sentavam irregulares junto ao Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP). A portaria com 
o cancelamento foi publicada na sexta-feira 
(6) no Diário Ofi cial da União (DOU). Foram 
canceladas licenças nos estados do Pará, 
Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, 
Mato Grosso do Sul, Sergipe e Santa Catarina.

O motivo do cancelamento da maior parte 
das licenças está ligado a irregularidades 
no pagamento do seguro defeso. Segundo o 
secretário Jorge Seif Junior, desde 2014, a 
Controladoria-Geral da União (CGU) iden-
tifi cou quase 70% de irregularidades nos 
pagamentos. O seguro permite que o pesca-
dor profi ssional artesanal receba o benefício 
durante o período de defeso, quando fi ca 
proibida a pesca em razão da necessidade 

Ministério cancela 300 licenças de pescadores por irregularidades
de preservação das espécies.

O ministério disse que foram identifi cadas 
pessoas que estavam recebendo o benefício 
sem ter ligação com a atividade pesqueira. 
A pasta também disse que a estimativa do 
prejuízo aos cofres públicos é de quase R$ 
2 bilhões ao ano. “Fizemos uma alerta e 
recomendamos que as pessoas inscritas no 
RGP, sem serem pescadores, se desligassem 
imediatamente do sistema, pois poderiam ser 
penalizadas judicialmente”, disse Seif.

Segundo a pasta, também houve ação para 
a retirada do sistema de registros apontados 
como irregulares. Com a decisão, o cancela-
mento é aplicado na data de sua publicação no 
DOU. O ministério disse ainda que até o fi nal de 
novembro vai fi nalizar o recadastramento dos 
pescadores artesanais. A medida visa impedir 
a ocorrência de novas irregularidades(ABr).

Foram cancelados registros 

em sete estados.
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netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171
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Refl exõesRefl exões
A LUZ DE UM NOVO DIA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Estamos despertando para a luz de um novo dia e uma nova 

era. As energias que chegam estão garantindo que nossa vida 
seja de fato guiada por Deus. Nossa jornada interior está chegan-
do lentamente ao fi m quando nossas forças internas começam 
a se deslocar para o nosso mundo externo. Todas as mudanças 
e transformações que temos experimentado interiormente de 
repente irão começar a se manifestar exteriormente

Tudo o que está fora de alinhamento com a sua alma está 
sendo trazido à sua atenção para ser mudado e ou transformado. 
Diferentes situações e desafi os estão surgindo, oferecendo-lhe 
a oportunidade de reavaliar a direção de sua vida, rever suas 
escolhas e mudar sua realidade. Permanecer no presente é o 
que permitirá que você se alinhe com esse processo. Seguir o 
fl uxo e confi ar em sua intuição é fundamental. A clareza virá, 
mas a paciência e a entrega são necessárias.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

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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DISTRIBUIR CESTA BÁSICA 
Empresa pretende fornecer cesta básica de forma seletiva, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL?
Esclarecemos que o pagamento dos valores constantes do instrumento 
de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias con-
tados a partir do término do contrato. Assim, por exemplo, se o término 
do contrato se dará hoje, a partir de hoje tem a empresa até dez dias para 
o pagamento das verbas rescisórias. Base legal – Art.477, §6º da CLT.

RELATÓRIO ANUAL
O relatório referente a acidentes do trabalho, insalubridades e periculo-
sidades do ano anterior, deve ser enviado ao MT até o dia 31/01 de cada 
ano? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FECHAMENTO DO PONTO
Empresa deve efetuar o fechamento do ponto no primeiro dia útil e 
finalizar no último dia, pode ser fechado entre os dias 26/05 e 24/06, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEMITIU FUNCIONÁRIO SEM JUSTA CAUSA, ENTRETANTO 
NÃO QUER TRABALHAR O AVISO PRÉVIO, PODEMOS DESCONTAR?

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, mas 
na rescisão contratual sem justa causa motivada pelo emprega-
dor, o empregado comunicando que não cumprirá o aviso prévio, 
deverá ser lançado os 30 dias como faltas injustificadas tendo 
em vista ser o aviso prévio irrenunciável.

CÁLCULO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Como calcular o valor do salário maternidade da funcionária que além 
de receber salário, recebe horas extras e adicional noturno? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

GPD
TROCADILHO

ADRINITE
VERTICEN
AMBIIOÇ
TCASACA

MARSUPIAIS
BELEVOC
OVAOAR

PROGRESSÃO
ABLUIRPAN

OTDATAI
LAMAETOC
EEDUCADA

TANGERINAS

Jogo de
palavras
comum

em piadas

Acessório 
tradicio-
nal do

smoking

Marca
peculiar
de uma
pessoa

Afecção
nasal de
origem
alérgica

(?) criativo:
une lazer
e trabalho
(Sociol.)

Aparta-
mento
(gíria)

Símbolo
da pilha
alcalina

Coala,
canguru e

gambá
(Zool.)

"Let it (?)",
álbum dos

Beatles

Cruz em
forma 
de X

Significado
do "P",

em PA e
PG (Mat.)

Divisão de
cada Éon
geológico 

Oliver
Cromwell,

militar 
inglês

"(?) Sua",
livro de
Sylvia
Day

Antiga
cidade-

estado da
Suméria

Transtorno
Obsessivo- 
Compulsi-
vo (sigla)

Versada
em um
assunto

Item do
cheque

(?) Ryan,
atriz

Purificar
lavando

Fruta rica
em vita-
mina C, 

consumida
em gomos

(pl.)

Fobia

Composto
orgânico

de másca-
ras faciais

Orlando
Teruz,
pintor

carioca

Pão, em
espanhol
Entrelacei

fios

502, em
romanos

Mentira,
em inglês

Anúncio,
em inglês

Moeda da
Bulgária
"Avô", na 

fala infantil
Não dizer
(?) nem
bê: nada

responder

Dentes
entre os caninos

As mais comuns no Brasil são hipertensão,
colesterol alto, diabetes e alterações na

coluna

"Os dois",
em "ambi-
valente"

Ponto de
encontro 
das ares-
tas de um
poliedro
(Geom.)

Virar (?):
trocar de

time
(?) dos
Malês,

levante escravo (BR)

2/ad — be. 3/lev — lie — pan. 4/aspa. 6/abluir. 10/marsupiais.

INICIO A COLUNA comentando a 
irritação de Sílvio Santos com as derro-
tas de Patrícia Abravanel para a Record. 
Resgatado com a expectativa de incomo-
dar a Globo, o game show “Topa ou Não 
Topa”, apresentado pela fi lha de Sílvio, 
está indo mal.

INSATISFEITO com a audiência, o 
dono do SBT acredita que uma mudança 
de horário, ou até mesmo de dia de exi-
bição, poderá salvar a atração, segundo a 
própria diretoria do SBT depois de uma 
reunião com o ‘patrão’.

DAS TRÊS EDIÇÕES que já foram 
ao ar, o programa de Patrícia Abravanel 
foi derrotado duas vezes pela Record que 
levou ao ar fi lmes da franquia “Bilionária 
Velozes e Furiosos” . Os longas têm apre-
sentados resultados satisfatórios.

DIANTE DESSE cenário, Sílvio 
Santos e sua diretoria perceberam que 
não foi acertada a decisão de colocar no 
ar o “Topa Não Topa” na faixa vespertina 
do sábado. E, já planejam uma mudança 
na grade da emissora. 

SÍLVIO, FOI CLARO: Se o SBT voltar 
a perder para o enlatado da Record ele 
terá como opção colocar o programa no 
sábado a noite, após o resumo da novela 
“As Aventuras de Poliana”, que costuma 
apresentar bons índices de audiência.

DEPOIS de mais de dois anos do fi m 
do programa do Jô (2000 - 2016) o saxo-
fonista João Frederico Sciotti, o Derico, 
vai voltar a TV em outubro. Estreará como 
apresentador do reality-show “Na Estrada 
Com Derico”, que irá no ar durante quatro 
sábados.

A EPTV, afi -
liada da Globo 
no interior de 
São Paulo 
e na região 
sul de Minas 
Gerais, vai exibi-lo em 317 cidades. O pro-
grama só virou realidade porque Derico fez 
a loucura de investir do seu próprio bolso 
R$ 300 mil reais para pagar a produção.

A JORNALISTA Monalisa Perrone 
pediu demissão da Globo para aceitar a 
proposta da CNN Brasil, e com isso deixa 
de apresentar o “Hora 1” de madrugada 
na emissora. Ela será substituída por Ro-
berto Kovalick. Na CNN Brasil, Monalisa 
vai apresentar o principal telejornal da 
emissora.

FRASE FINAL : Nem tudo que reluz 
é ouro. 

INICIO A COLUNA comentando a A

irritação de Sílvio Santos com as derro-
tas de Patrícia Abravanel para a Record. 
Resgatado com a expectativa de incomo-

DIANTE DESSE cenário, Sílvio 
Santos e sua diretoria perceberam que 
não foi acertada a decisão de colocar no 
ar o “Topa Não Topa” na faixa vespertina 

A EPTV, afi -
liada da Globo 
no interior de 
São Paulo 

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Mesmo demonstrando sua leal-
dade pela Mercedes, o piloto Lewis 
Hamilton revelou que não descar-
taria a possibilidade de correr um 
dia pela Ferrari. O britânico, que 
possui contrato com a Mercedes 
até o fi nal da próxima temporada, 
destacou que a lealdade é “essen-
cial”. No entanto, o pentacampeão 
de F1 afi rmou que pilotar um carro 
da escuderia italiana “poderia ser 
uma opção”.

“Não sei se é questão de fi car 
tentado, acho que é só questão de 
ser ou não uma parte do plano geral. 
Quando você é parte da Mercedes, é 
parte de uma família por toda uma 
vida, contanto que continue com 

Aos 34 anos,seu contrato com a 

Mercedes vai até o fi nal de 2020. 

Por ocasião do 60º aniversário 
da boneca mais famosa do mundo, 
a fabricante Mattel lançará uma 
Barbie inspirada na estilista italiana 
Alberta Ferretti, como parte da linha 
especial em homenagem às mulheres 
infl uenciadoras ao longo da história. 

O projeto “Barbie Shero Program” 
presenteará a designer italiana com 
uma boneca única e exclusiva, feita 
a sua semelhança, principalmente 
por ela representar um modelo a 
ser seguido por todas as meninas 
que sonham com o mundo da moda. 

Nesta edição, a Barbie vestirá calça 
e camiseta pretas da coleção Alberta 
Ferretti Rainbow Week. “Estou feliz 
em colaborar neste projeto especial 
da Barbie, que visa fazer as meninas 
de todo o mundo sonharem em ser 
o que querem”, afi rmou.

“Desde criança, sempre sonhei 
grande. Senti que queria mais! E é 
isso que eu recomendo para as me-
ninas que querem entrar no mundo 

Estilista italiana Alberta Ferretti, e sua Barbie. 

Mattel lança Barbie inspirada na estilista Alberta Ferretti

Hamilton cogita possibilidade de correr pela Ferrari

O papa Francisco afi rmou 
na sexta-feira (6), em 
uma missa para 60 mil 

pessoas no Estádio Nacional 
de Zimpeto, em Maputo, capital 
de Moçambique, que nenhum 
país tem futuro com “vingança 
e ódio”. O líder da Igreja Ca-
tólica viajou à nação africana 
cerca de um mês depois da 
assinatura de um acordo de paz 
que promete pôr fi m defi nitivo 
a décadas de confl itos entre o 
governo socialista da Frelimo 
e os guerrilheiros da Renamo.

“Nenhuma família, nenhum 
grupo de vizinhos, nenhuma 
etnia e muito menos um país 
terão futuro se o motor que os 
unem e encobre as diferenças 
for a vingança e o ódio”, alertou 
o Papa, que buscou sempre des-
tacar a importância da paz em 
seus discursos em Moçambique.

“Há outro caminho disponí-
vel, porque é fundamental não 
se esquecer que nossos povos 

‘Nenhum país tem futuro 
com ódio’, diz Papa

“Nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos, nenhuma etnia e muito menos um país terão futuro se 
o motor que os unem e encobre as diferenças for a vingança e o ódio”

Francisco concluiu sua viagem a Moçambique na sexta-feira. 

têm direito à paz. Vocês têm 
direito à paz”, disse. 

A Guerra Civil Moçambicana 
durou de 1977 a 1992, quando a 
Frelimo, que governa o país desde 
sua independência, em 1975, e a 
Renamo assinaram um acordo 
de paz em Roma, com mediação 

da Igreja. As hostilidades, no en-
tanto, retornaram em 2013 e só 
foram encerradas formalmente 
no início de agosto passado, com 
um tratado fi rmado pelo presi-
dente Filipe Nyusi e pelo líder da 
Renamo, Ossufo Momade.

“Superar os tempos de divisão 

e violência não implica apenas 
um ato de reconciliação ou a 
paz entendida como ausência de 
confl ito, mas sim o compromisso 
cotidiano de cada um de nós em 
ter um olhar atento e ativo que 
nos leve a tratar os outros com 
aquela misericórdia e bondade 
com as quais queremos ser 
tratados”, afi rmou Francisco.

O líder da Igreja Católica 
ainda alertou para “ideologias 
de todos os tipos que tentam 
manipular os pobres e as situ-
ações de injustiça, a serviço de 
interesses políticos ou pesso-
ais”. Antes da missa, Francisco 
também visitou um centro de 
tratamento para pacientes com 
o vírus HIV e elogiou os que “não 
cederam à tentação de dizer 
que ‘é impossível combater 
esta praga’”. O Papa já deixou 
Moçambique, seguindo para 
Madagascar, segunda etapa de 
uma viagem que terminará em 
Maurício (ANSA).

da moda: seja corajosa, apaixonada, 
quebre os modelos para perseguir 
seus sonhos”, fi nalizou a estilista. 
Desde março, a Mattel tem lançado 
novas bonecas inspiradas em gran-
des mulheres da história. 

A primeira a ser homenageada 
foi a pintora mexicana Frida Kahlo. 

Além dela, outros 17 modelos foram 
criados, incluindo a versão da gol-
fi sta Lorena Ochoa, que ganhou 27 
torneios, a bailarina Misty Copeland, 
a esgrimista Ibtihaj Muhammad, a 
primeira muçulmana no esporte, e 
a capitã do time italiano de futebol, 
Sara Gama (ANSA).

 A
N

SA

eles, obviamente. Você tem Stirling 
Moss, Fangio ainda é homenageado 
dentro da família, e você é parte da 

EP
A história, e eles cuidam de você pelo 

resto de sua vida. Isso é importante 
para mim. A lealdade é uma parte 
muito, muito essencial”, disse Ha-
milton aos repórteres no Grande 
Prêmio da Itália.

“Mas se chegar um ponto da mi-
nha vida em que decida que quero 
mudar, isso poderia ser uma opção 
em potencial. Mas não sei se é no 
momento”, acrescentou o piloto de 
34 anos. Nas últimas 10 provas no 
circuito de Monza, Hamilton venceu 
cinco e foi vaiado quando subiu no 
lugar mais alto do pódio na edição 
passada do GP italiano. A última 
vitória da Ferrari na pista foi em 
2010 com Fernando Alonso (ANSA).

EP
A



volvimento e expansão é hoje uma questão que está ocupando 
os estadistas em toda parte do mundo. Devemos, pois, garantir o 
futuro do país por meio do trabalho de raças inteligentes, robustas 
e cristãs — afi rma, no Senado, o senador Junqueira.

Até mesmo o deputado Joaquim Nabuco (PE), expoente da luta 
pela abolição da escravidão negra, usa a tribuna da Câmara para 
apontar os inúmeros “defeitos” que fazem dos chineses uma raça 
inconveniente para o Brasil. Nabuco diz temer a “mongolização” do 
país e uma “segunda edição da escravatura, pior que a primeira”.
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

cedida pelo pesquisador

No fi m do Império, Brasil tentou substituir 
escravo negro por “semiescravo” chinês

Dois marcos das relações entre o Brasil e 
a China fazem aniversário. O rompimento 
dos laços diplomáticos completa 70 anos 
— em 1949, a revolução comunista liderada 
por Mao Tse-tung levou o presidente 
Eurico Gaspar Dutra a cortar a ligação 
com o país asiático. O reatamento, por 
sua vez, completa 45 anos — em 1974, o 
presidente Ernesto Geisel passou por cima 
das divergências ideológicas e restabeleceu 
os contatos ofi ciais com Pequim

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

Documentos históricos guardados no Arquivo do Sena-
do, em Brasília, mostram que as relações entre os dois 
países remontam à época de dom Pedro II. Em 1880, o 

governo imperial enviou diplomatas ao outro lado do mundo 
para assinar um tratado bilateral por meio do qual o Brasil 
esperava substituir os escravos negros por “semiescravos” 
chineses.

Nesse momento, a escravidão dá claros sinais de que está com 
os dias contados. Desde 1850, a Lei Eusébio de Queirós proíbe o 
tráfi co de africanos. Desde 1871, a Lei do Ventre Livre garante 
a liberdade aos bebês nascidos de escravas. Nesse contexto de 
mudança, os fazendeiros do Império, temendo que o encolhimento 
da mão de obra leve a lavoura de café ao colapso, pensam nos 
“chins” como solução.

— O trabalhador chim, além de ter força muscular, é sóbrio, 
laborioso, paciente, cuidadoso e inteligente mesmo — argumenta 
no Senado, em 1879, o primeiro-ministro Cansanção de Sinimbu. 
— Por sua frugalidade e hábitos de poupança, é o trabalhador 
que pode exigir menor salário. Assim, deixa maior soma de lucros 
àquele que o tem a seu serviço. É essa precisamente uma das 
razões por que devemos desejá-lo para o nosso país.

O primeiro-ministro tenta convencer os senadores a aprovar 
a liberação das verbas necessárias para o envio de uma missão 
diplomática à China para negociar o tratado. A escassez de braços 
na lavoura preocupa o governo porque o café para a exportação 
é a maior fonte de renda do Brasil.

A viagem que os diplomatas teriam que fazer seria bem longa, 
a bordo de um navio de guerra da Marinha, o que demandaria 
dos cofres imperiais 120 contos de réis. Não é pouco dinheiro. 
O valor é igual aos orçamentos somados da Biblioteca Pública, 
do Observatório Astronômico, do Liceu de Artes e Ofícios, da 
Imperial Academia de Medicina e do Instituto Histórico e Geo-
gráfi co Brasileiro para todo o ano de 1879.

Os chineses, como avisa Sinimbu, seriam assalariados. Na práti-
ca, contudo, o que os fazendeiros brasileiros desejam é reproduzir 
a experiência de países como Estados Unidos, Cuba e Peru, que 
vêm explorando os chineses de uma forma tal — com pagamentos 
irrisórios, jornadas extenuantes, ambientes insalubres e castigos 
físicos — que os trabalhadores fi cam na tênue fronteira entre a 
liberdade e a escravidão.

Levas de trabalhadores abandonam o império chinês, entre 
outras razões, por causa da superpopulação (370 milhões de 
habitantes, contra 10 milhões no Brasil), da escassez de alimentos 
e da crise decorrente da derrota nas Guerras do Ópio.

No Brasil, nem todos recebem bem a ideia da imigração chinesa. 
Parte da sociedade sente temor e repulsa diante da possibilida-
de de encontrar homens de olhos puxados, cabelos trançados 
a partir da nuca e roupas exóticas transitando pela fazendas e 
cidades do Império.

Reverberando o pensamento desse grupo, há senadores e de-
putados que se manifestam contra a celebração do tratado com 
a China. O Arquivo do Senado preserva os discursos proferidos 

Escravos negros em terreiro de café de fazenda no Vale do Paraíba.

Marc Ferrez

a esse respeito no Parlamento. Muitos deles são abertamente 
racistas e xenófobos.

— Senhores, não sei que fatalidade persegue este Império, digno 
de melhor sorte: ou há ter africanos, ou há de ter chins? — critica 
o senador Dantas (AL). — Li numa memória acerca da colonização 
chim que diz ser essa uma raça porca que muda de roupa só duas 
vezes ao ano. Pois, quando as nossas leis estabelecem prêmios 
àqueles que trouxerem para o Império boas raças de animais, 
tratam de mandar buscar rabichos e caricaturas de humanidade?

— Depois de tantos anos de independência e de estarmos 
mais ilustrados a respeito da marcha dos negócios do mundo, 
havemos agora de voltar atrás e introduzir nova raça, cheia de 
vícios, de físico amesquinhado, de moral abatido, que não tem 
nada de comum aqui e não tem em vista formar uma pátria e um 
futuro? Havemos de introduzir semelhante raça somente para 
termos daqui a alguns anos um pouco mais de café? — questiona 
o senador Junqueira (BA).

— Venham muitos chins, para morrerem aos centos, aos mi-
lhares — ironiza o senador Escragnolle Taunay (SC). — Deles, 
fi cará apenas o trabalho explorado pelos espertalhões. É um 
trabalho que se funda na miséria de quem o pratica e no abuso 
de quem o desfruta. Que erro colossal! Que cegueira!

Para Taunay, é difícil que os fazendeiros consigam se adaptar 
aos asiáticos:

— Acostumado à convivência branda e amistosa dos antigos 
escravos brasileiros, fazendeiro nenhum será capaz de suportar o 
contato dos chins. Seus vícios se exacerbam com o uso detestável 
e enervante do ópio. Só o cheiro que os chins exalam bastará 
para afugentar o fazendeiro mais recalcitrante.

Nessa época, estão em voga no mundo ideias racistas disfarça-
das de teorias científi cas. Segundo o racismo pseudocientífi co, 
os brancos formam a raça superior e os negros, a raça inferior. 
No meio deles, como raça intermediária, surgem os amarelos ou 
orientais. Entre os teóricos da hierarquização das raças, estão 
Arthur de Gobineau, Ernest Renan e Gustave Le Bon. Gobineau, 
diplomata francês que serviu no Rio de Janeiro, concluiu que 
o Brasil era um país atrasado por causa da miscigenação entre 
brancos e negros.

— A ciência da biologia ensina que, nesses cruzamentos de 
raças tão diferentes, o elemento inferior vicia e faz degenerar o 
superior — diz o senador Visconde do Rio Branco (MT), alertando 
os colegas para o “perigo amarelo”.

De acordo com o historiador Rogério Dezem, professor do De-
partamento de História e Cultura Brasileira da Universidade de 
Osaka, no Japão, o preconceito dos brasileiros tinha origem nos 
Estados Unidos, onde os trabalhadores chineses haviam chegado 
décadas antes e eram odiados — mas não por questões de raça, 
e sim de mercado de trabalho:

— Na construção de ferrovias nos Estados Unidos, por exem-
plo, sempre que os imigrantes europeus faziam greve exigindo 
melhores salários e condições de trabalho, os patrões recorriam 
aos chineses, que aceitavam pagamentos mais baixos para dar 
continuidade ao serviço interrompido. Era uma espécie de con-
corrência desleal. Os chineses, então, começaram a ser odiados, 
e surgiu a história de que eram sub-raça, degenerados, perigosos. 
O governo americano, diante das pressões, chegou a proibir a 
entrada de novas levas de imigrantes chineses. Esse mesmo ódio 
acabou chegando ao Brasil, principalmente por meio da impren-

sa, e aqui eles logo passaram a 
ser vistos como sujos, ladrões 
de galinha, viciados em ópio. 
Foi uma visão deturpada que 
se instalou no inconsciente 
coletivo dos brasileiros.

Em 1878, o governo brasileiro 
organiza o Congresso Agrícola, 
no Rio de Janeiro, para discutir 
os rumos da cafeicultura diante 
do iminente fi m da escravidão. 
O sonho dos fazendeiros é 
substituir os escravos negros 
por trabalhadores originários 
da Europa. As equivocadas 
teorias racistas levam à crença 
de que, para o bem do país, é 
necessário “embranquecer” a 
população brasileira.

— Formar uma raça que seja 
varonil e tenha grande desen-

Camponês do norte da China.
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Revista reforça 
imagem negativa de 
imigrantes chineses.
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deria passar a ser 
cultivada por campo-
neses brasileiros, em 
vez de se recorrer a 
imigrantes europeus 
ou chineses? Segundo 
Kamila Czepula, histo-
riadora e professora 
da Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de 
Janeiro (UniRio), os 
cafeicultores descar-
taram a mão de obra 
nacional logo de cara:

— A respeito dos brasileiros brancos, corria a ideia de que 
eram preguiçosos, pouco propensos ao trabalho. Também se dizia 
que cobrariam valores altos demais para o trabalho na lavoura. 
Os negros livres, os mestiços e os índios também estavam fora 
de cogitação porque eram sinônimo de atraso e de inferioridade 
racial. Os imigrantes europeus eram tidos como os tipos ideais. 
Além de serem brancos e católicos, considerava-se que eles já 
estavam preparados para o trabalho assalariado.
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