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“Conheça todas as 
teorias, domine todas 
as técnicas, mas 
ao tocar uma alma 
humana, seja apenas 
outra alma humana”.
Carl Gustav Jung (1875/1961)
Fundou a psicologia analítica
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O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Man-
detta, disse ontem 

(31) não ter, até o momento, 
qualquer evidência que jus-
tifique “interrupção abrup-
ta” do consumo de frutos 
do mar, apesar das manchas 
de óleo que têm surgido 
nas praias nordestinas. O 
monitoramento tem sido 
feito de forma constante 
para que, ao primeiro sinal 
de risco, a população possa 
ser alertada.

“Estamos, em full time 
analisando e retirando os-
tras, mariscos, mexilhões, 
lagostas, peixes, pescada, 

Até o momento, não há 
risco de consumo de 
frutos do mar, diz ministro

barracudas e não achamos 
ainda algo que represente 
risco. Ocorrendo, imediata-
mente o Ministério da Saúde 
dará o alarde”, disse o mi-
nistro. O acompanhamento 
sobre os efeitos que o óleo 
tem causado nos seres vivos 
marinhos vem sendo feito por 
meio de uma parceria com o 
Ministério da Agricultura. “O 
que sabemos até agora é que 
não encontramos nada que, 
pelo princípio da precaução, 
nos exigisse fazer uma in-
terrupção abrupta da cadeia 
alimentar”, acrescentou.

Segundo Mandetta,  os 
atendimentos a pessoas com 

problemas de saúde por te-
rem tido contato com o óleo 
encontrado nas praias está 
diminuindo, após os alertas 
no sentido de usar botas e 
luvas, evitando assim contato 
direto do produto com a pele. 
“As eventuais intoxicações 
que percebemos, de irrita-
ção de pele e dor de cabeça, 
basicamente são porque 
as pessoas usaram benzina 
como solvente na pele para 
retirar a substância”, disse. 

Mandetta comentou decla-
rações de pesquisadores da 
UFRJ e da UFAL que, tendo 
por base imagens detecta-
das pelo satélite europeu 

Ao primeiro sinal de risco, a população será alertada.

Sentinel 1A, disseram ter 
identificado uma mancha de 
óleo no litoral sul da Bahia, 
com dimensão entre 200 e 

300 km². De acordo com o 
ministro, a questão já foi es-
clarecida pelo Ibama e pela 
Marinha, segundo os quais 

a imagem não seria óleo, 
mas provavelmente um fe-
nômeno meteorológico em 
atividade intensa (ABr).

O filme “O Traidor”, de 
Marco Bellocchio, abrirá a 14ª 
edição do Festival de Cinema 
Italiano, no próximo dia 19, em 
São Paulo. Será no Auditório 
Ibirapuera, marcando a pré-
-estreia do longa no Brasil. 
O evento terá a presença de 
membros do elenco, como a 
atriz Maria Fernanda Cândido, 
e representantes diplomáticos 
italianos.

Indicado pela Itália ao Oscar 
de melhor fi lme estrangeiro, 
“O Traidor” conta a história 
do mafi oso Tommaso Buscetta 
(Pierfrancesco Favino), pri-
meiro grande delator da Cosa 
Nostra e que teve sua vida 
intimamente ligada ao Brasil, 

de onde foi extraditado duas ve-
zes. Buscetta (1928-2000) era 
chefe do clã Porta Nuova e fugiu 
para o país sul-americano para 
escapar da guerra defl agrada 
pelos Corleone pelo controle 
da máfi a na Sicília. 

Em sua segunda extradição, 
decidiu colaborar com a Justiça, 
convencido pela sua terceira 
esposa, Maria Cristina de Al-
meida Guimarães (Cândido). 
“Abrir a 14ª edição do Festival 
de Cinema Italiano com o fi lme 
‘O Traidor’ é proporcionar ao 
público em primeira mão um 
dos fi lmes mais esperados para 
lançamento no Brasil”, diz a 
diretora artística do evento, 
Erica Bernardini (ANSA).

Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Cândido,

em cena de ‘O Traidor’.

Um incêndio atingiu e des-
truiu nesta quinta-feira (31) 
o Castelo de Shuri, no Japão, 
considerado um Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. 
Localizado na ilha de Okinawa, 
o Castelo de Shuri é formado 
por um prédio principal e outras 
construções. 

Grande parte do local foi 
totalmente destruída pelas 
chamas. De acordo com a 
imprensa local, os bombeiros 

da cidade de Naha foram 
acionados por volta das 2h40 
locais para conter o incêndio. 
As causas do fogo ainda são 
desconhecidas. 

O Castelo de Shuri foi cons-
truído pela Dinastia Ryukyu 
há cerca de 500 anos. Durante 
a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), também foi total-
mente destruído, mas passou 
por uma restauração em 1992  
(ANSA).

A inadimplência das empresas 
caiu 1,9% no 3º trimestre de 
2019, quando comparada com o 
trimestre anterior, já desconta-
dos os efeitos sazonais, de acordo 
com dados nacionais coletados 
pela Boa Vista. O indicador é 
um somatório dos principais 
mecanismos de apontamento de 
inadimplência empresarial, isto 
é, cheques devolvidos, títulos 
protestados e registros de débi-
tos realizados na base do SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao 
Crédito).

Na análise acumulada em 
quatro trimestres, a queda foi de 
16,1%. Já na comparação com o 
mesmo trimestre do ano anterior 
(3º trimestre de 2019 contra o 3º 

A tendência é que a inadimplência das empresas se mantenha 

baixa nos próximos meses.

Como era o imponente Castelo de Shuri, do século XIV, em Naha, 

capital da província de Okinawa, destruído pelo fogo.

Diagnóstico de câncer
O vice-presidente Hamilton Mou-

rão sancionou lei que prevê que os 
exames para diagnóstico de câncer 
devem ser realizados no prazo de 
30 dias, após a primeira suspeita do 
médico, pelo SUS. A medida foi pu-
blicada ontem (31) no DOU. O texto 
foi aprovado pelo Senado no dia 16 
de outubro e é fundamentado no fato 
de que o tempo de identifi cação da 
doença impacta no tratamento e na 
chance de cura do paciente.

Cinco partidos de oposição 
(PT, PSB, PCdoB, Psol e PDT) 
vão pedir a cassação do líder do 
PSL, deputado Eduardo Bolso-
naro (SP), por sua fala sobre a 
possibilidade de o governo edi-
tar um novo Ato Institucional nº 
5. O AI-5 foi editado em 1968, no 
período mais duro da ditadura 
militar, e resultou no fecha-
mento imediato e por tempo 
indeterminado do Congresso 
e das assembleias legislativas 
estaduais, além de suspender 
as garantias constitucionais.

Em entrevista a um canal 
de YouTube, publicada ontem 
(31), Eduardo Bolsonaro, fi lho 

Para a oposição, a declaração 

de Bolsonaro fere o decoro 

parlamentar e, por isso, 

justifi ca a cassação.

Marcio Amaro
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Houve discreto aumento no 
número de pessoas ocupadas no 
país, que chegou a 93,8 milhões 
no trimestre encerrado em se-
tembro, um aumento de 0,5% 
na comparação com o trimestre 
encerrado em junho, equivalen-
te a 459 mil pessoas, e de 1,6% 
na comparação anual. Porém, 
o contingente de pessoas que 
conseguiu trabalho no período 
está em condição de informa-
lidade, que atingiu um recorde 
da série histórica, iniciada em 
2012, chegando a 41,4% da força 
de trabalho ocupada no Brasil. 
É o que apontam os dados da 
pesquisa divulgada ontem (31), 
pelo IBGE

A taxa de desocupação caiu de 
12% para 11,8% entre o trimestre 
terminado em junho e o termina-
do em setembro, somando 12,5 
milhões de pessoas. No terceiro 
trimestre de 2018 a taxa fi cou 
em 11,9%. Essas pessoas estão 
se inserindo no mercado na con-

Empregos informais chegam a 41,4% da força de trabalho 

ocupada no país.

Martine Perret/ONU
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Informalidade no mercado de 
trabalho é recorde, aponta IBGE

anterior e de 4,3% no mesmo 
período do ano passado. Desse 
total, 4,9 milhões tem CNPJ, ou 
seja, registro como empresa, e 
19,5 milhões não têm.

Com o crescimento da informa-
lidade, os dados apontam uma 
estagnação do rendimento mé-
dio habitual, fechando o período 
analisado em R$ 2.298, ante R$ 
2.297 no trimestre anterior e 
R$ 2.295 no terceiro trimestre 
do ano passado. A diminuição 
contínua da proporção da po-
pulação ocupada que contribui 
para a Previdência, que passou 
de 62,8% no trimestre termi-
nado em junho para 62,3% no 
período terminado em setem-
bro, somando 58,5 milhões de 
pessoas. No mesmo período 
de 2018, a taxa era de 63,7%. 
O mercado de trabalho está 
mostrando recuperação, porém 
sem o “fôlego” necessário para 
retomar os patamares observa-
dos até 2014 (ABr).

dição de trabalhadores por conta 
própria e de empregados no setor 
privado sem carteira assinada.

O número de empregados que 
trabalham no setor privado sem 
a carteira assinada chegou a 11,8 
milhões de pessoas, um aumento 
de 2,9% na comparação com o 

trimestre anterior e de 3,4% em 
relação ao terceiro trimestre de 
2018. A categoria trabalhadores 
por conta própria também apre-
sentou recorde na série histórica, 
com 24,4 milhões de pessoas 
nesta condição, um aumento de 
1,2% em relação ao trimestre 

‘O Traidor’ abrirá Festival 
de Cinema Italiano em SP

Incêndio destrói 
Castelo de Shuri, 

patrimônio mundial

Inadimplência das 
empresas caiu

1,9% no 3º trimestre

Oposição pede cassação 
de Eduardo Bolsonaro 

por fala sobre AI-5
do presidente Jair Bolsonaro, 
disse que, caso haja uma radica-
lização da esquerda, a resposta 
pode ser “um novo AI-5”. Para 
o líder da oposição, deputado 
Alessandro Molon (PSB-RJ), a 
declaração fere o decoro par-
lamentar e, por isso, justifi ca 
a cassação. “Ele está usando 
a imunidade parlamentar para 
defender o fi m da democracia 
e da Constituição que ele jurou 
defender”, disse. O presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, 
classifi cou a fala de Eduardo 
Bolsonaro como “repugnante” 
e passível de punição. 

O líder do Psol, deputado 
Ivan Valente (SP), afi rmou que 
o partido apresentará, além do 
pedido de cassação do manda-
to, uma notícia-crime no STF. 
“Ele quer fechar o Congresso, 
ele quer violar o estado demo-
crático de direito e está pregan-
do uma ditadura”, disse. O líder 
do PSDB na Câmara, deputado 
Carlos Sampaio, afi rmou que 
a declaração é um “desatino” 
e não ajuda o País em um 
momento de discutir reformas 
estruturantes, a retomada da 
economia e o enfrentamento 
do desemprego (Ag.Câmara).

trimestre de 2018), a diminui-
ção foi ainda mais acentuada, 
de 22%. Os últimos resultados 
indicam para a manutenção dos 
baixos níveis de inadimplência 
das empresas, que no início de 
2017 começaram a registrar 
queda no acumulado em quatro 
trimestres. 

Em um primeiro momento, 
esse movimento se deveu, princi-
palmente, à restrição de crédito 
por parte das concedentes, 
mas com a gradual melhora na 
economia, as empresas regis-
traram aumento nas receitas, 
com inflação menor e juros 
em queda, fatores que têm 
colaborado para a amenização 
dos fl uxos de inadimplência. A 
tendência é que a inadimplência 
das empresas se mantenha baixa 
nos próximos meses, favorecida 
pela recuperação da economia e 
pela redução das taxas de juros. 

Um ponto de atenção, porém, é 
a mudança no mix da carteira de 
crédito, com crescimento mais 
signifi cativo dos empréstimos 
para micro, pequenas e médias 
empresas, que, historicamente, 
apresentam índices de atraso 
superiores aos das grandes 
empresas (AI/BoaVistaSCPC).
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News@TI
Overdrives é indicada ao prêmio Startup Awards

@O Centro de Inovação da UNINASSAU – Centro Universitário 
Maurício de Nassau Recife, Overdrives, é uma das dez ace-

leradoras indicadas ao Startup Awards, principal premiação da 
área. A confi rmação aconteceu nesta segunda-feira (28), quando a 
organizadora do prêmio, a Associação Brasileira de Startups revelou 
a lista de indicados. O Startup Awards é a principal premiação do 
ecossistema brasileiro de startups. Dividido em 13 categorias, o 
prêmio reconhece, todos os anos, o trabalho de pessoas e empre-
sas inovadoras do segmento. Os vencedores serão apresentados 
no CASE, maior conferência de startups da América Latina, que, 
este ano, acontece nos dias 27 e 28 de novembro, em São Paulo.

ConvergeYou lança CY2Market

@Em novembro, a escola de negócios digitais ConvergeYou vai 
dar um incentivo extra para os interessados em preparar para 

as transformações digitais e atender às demandas do mercado. 
Em parceria com patrocinadores como Época Negócios, Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios e Upstream, a escola desenvolveu 
um ciclo de workshops que custam apenas R$ 1,00. O objetivo é 
oferecer ao mercado conteúdo de qualidade e treinamentos para 
quem quer aprender, mas não pode investir no momento. Lançado 
na semana passada, o CY2Market foi criado nas versões presencial e 
online.   “As 250 vagas para os cursos presenciais se esgotaram em 
apenas 3 dias”, conta Eduardo Morais, co-fundador da ConvergeYou. 
Segundo ele, ainda é possível se inscrever nas mesmas condições 
para os workshops online. Os interessados podem acessar o site da 
ConvergeYou (www.convergeyou.com.br) para garantir sua vaga nos 
cursos de acontecem a partir do dia 6 novembro.

Finnet e Oracle fecham parceria

@A Finnet, empresa de tecnologia atuante há mais de 16 anos 
no desenvolvimento de soluções tecnológicas para gestão e 

automação fi nanceira, acaba de fechar parceria com a Oracle. Com 
o acordo fi rmado entre as grandes empresas, a brasileira Finnet 
passa a fazer parte da vitrine de parceiros da Oracle e os clientes 
da multinacional poderão ter acesso a toda a tecnologia do Robotic 
Process Automation aplicado aos processos fi nanceiros, por meio 
do ERP. Essa é a primeira parceria entre as companhias e o princi-
pal objetivo é que ambas possam trabalhar em sinergia para gerar 
negócios com novos produtos e agregar valor aos serviços.

COLUNA DO HERÓDOTO

A ideia é aperfeiçoar 

mecanismos de 

monitorar pessoas 

especialmente ligadas 

ao governo e ao poder 

judiciário. 

Uma reafirmação que 
o papel da mídia é de 
fi scalizar o poder, ou 

manter a postura de Watch 
dog. Todos que servem o Es-
tado devem ter consciência 
que podem ter suas conversas 
gravadas e se tiverem interesse 
público, divulgadas para todos. 
Uma facilidade com o advento 
das redes sociais e um tempo 
onde não se consegue mais 
segurar informação. Assim, 
juízes, procuradores, políti-
cos, ministros e governantes 
de qualquer nível podem ser 
monitorados e seus diálogos 
divulgados. 

É claro que ninguém é in-
gênuo ao acreditar que a cada 
publicação há geração de crise 
política, com ameaças de um 
lado e outro e envolvimento 
da população muito mais 
emocional do que racional. A 
primeira questão a ser avaliada 
é: a quem benefi cia o processo 
de vazamento de conversas 
confi denciais? À democracia 
dizem uns, à oposição totalitá-
ria, dizem outros. Os debates 
e embates nas redes sociais 
ganham cada vez mais veloci-
dade e ferocidade.

O editor do site que divulga 
informações confidenciais, 
obtidas de maneira ilegal, 
através de escutas clandesti-
nas ou acesso a documentos 
considerados secretos pelo 
Estado. Mas a justifi cativa é 
que o jornalista tem compro-
misso com o que está escrito 
na constituição e não com o 
governo que está no poder ou 
a algum grupo de pressão. Os 
constitucionalistas reafi rmam 
que privacidade é um direito 
do cidadão. 

Ela pode ser violada tanto 
pelo Estado como por grupos 
interessados em enfraquecer o 
governo. O perigo é a facilidade 
de acesso para hackers de toda 
espécie movidos pelo mais 
diferentes objetivos. Graças ao 

aperfeiçoamento dos invasores 
é possível um monte de desvios 
entre eles casos de rapazes  
que vigiam namoradas, víde-
os de nudez ou descobertas 
de infi delidade conjugal que 
podem render chantagens de 
toda espécie. 

Uma vez obtida a informação 
ilegal nada mais pode impe-
dir que ela circule nas mais 
diversas plataformas e pode 
mesmo achegar  a assassinar 
reputações. Em geral, primeiro 
o internauta forma opinião 
sobre os personagens citados, 
depois, se houver possibilidade 
vai investigar se o que teve 
acesso é ou não uma fake News.

As pessoas mentem na web 
até a quem amam nas conver-
sas particulares. Imaginam que 
nunca nada vai ser divulgado, 
especialmente depois de apa-
gadas nos aplicativos, suposta-
mente seguros da espionagem 
dos hackers. O que importa 
mesmo são os chamados 
metadados, ou seja registros 
perfeitos de atividades da vida 
privada, como fotos postadas, 
para quem o espionado liga , 
que site acessa e o que compra 
através do e-commerce. 

Autoridades e cidadãos 
comuns esquecem que com 
o celular ligado podem facil-
mente ser hackeados e ter o 
conteúdo nas mãos de estra-
nhos. Não existe uma maneira 
segura cem por cento de fugir 
do monitoramento  de grandes 
corporações e governos diz 
Edward Snowden em entre-
vista a Veja. 

Para ele o vazamento da Lava 
Jato é útil – e pouco importa 
de onde veio a informação. 
Enquanto alguns países desa-
tivam programas de vigilância, 
como nos Estados Unidos, mas 
a Alemanha autorizou formas 
de vigilância em massa e a 
China está começando a usar 
o reconhecimento facial indis-
criminado. 

Essa prática se espalha rapi-
damente ao redor do mundo e 
ninguém sabe se a criptografi a 
vai ser capaz de enfrenta–lá.

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

(www.herodoto.com.br).
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Black Friday: antes de mais nada 
priorize a reputação da sua 

empresa e esteja 100% preparado
Com um pouco menos de 40 dias para o fi m de novembro, o período da Black Friday está cada vez 
mais próximo

Lars Leber (*)

A data tornou-se um marco democrá-
tico quando se pensa em oportuni-
dades de vendas no varejo, inclusive 

os pequenos e micro negócios, que com 
aproveitam esse grande giro de estoque 
conseguem investir em novos produtos.

Estimativas apontam que de novembro a 
janeiro o mercado brasileiro tende a aque-
cer com a BlackFriday, seguida pelo Natal 
e com a liberação de recursos das contas 
do PIS/Pasep e do FGTS vem o estímulo 
para o consumo. Dos cerca de R$ 30 bilhões 
que deverão ser sacados até o fi m do ano 
R$ 9,6 bi podem chegar ao varejo, segundo 
a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Ainda segundo estimativas, para a con-
sultoria GFK em 2019 a BlackFriday deve 
ter um aumento de 4% batendo a casa dos 
R$ 13,5 bilhões e para a CNC o Natal deve 
movimentar R$ 35,9 bilhões em 2019.

O cenário é animador e vale a pena focar 
nas vendas, no entanto, é fundamental 
lembrar que toda empresa precisa antes 
de tudo estar em dia com questões de 
compliance (estar em conformidade com 
leis e regulamentos externos e internos), 
o que assegura o melhor desempenho 
no fluxo operacional e financeiro da 
empresa.

É neste momento em que um componente 
mais que necessessário, imprescindível, 
deve mais do que nunca entrar em cena, 
o contador. Segundo pesquisa diagnóstica 
sobre contabilidade, realizada pelo SE-
BRAE, os contatos entre empreendedores e 
contadores acontecem em média 4,6 vezes 
ao mês, apenas para solucionar burocracias 
e problemas. São momentos como esses 

que abrem espaço para que os profi ssionais 
possam oferecer um verdadeiro serviço de 
consultoria contábil.

Ao ter sua gestão fi nanceira acompanha-
da diariamente, o varejista passa a contar 
com a segurança na tomada de decisões e 
com isso identifi car oportunidades como: 
quais produtos entrarão nas próximas 
promoções e liquidações, a margem de 
desconto, qual investimento em marke-
ting e até mesmo pensar as promoções 
relâmpago de forma estratégica, para não 
colocar em risco o patrimônio.

Além da gestão fi nanceira e contábil, 
existem dicas efetivas para os varejistas se 
prepararem antes da Black Friday, entre 
elas estão a validade de seu Certifi cado 
Digital, o teste da emissão das notas e 
cupons fi cais, pois elas são um recibo 
obrigatório após qualquer transação de 

TechCrunch

venda de produtos ou serviços, o ajuste 
no fl uxo de recepção e entrega de merca-
dorias, negociar preços e condições junto 
aos seus fornecedores, preferencialmente 
casando o pagamento com recebimento 
dos clientes.

Os varejistas nas vésperas da fase mais 
rentável do ano precisam se certifi car sem-
pre de que estão tomando a melhor decisão 
para o negócio, o que só é possível a partir 
do controle fi nanceiro constante. Por fi m, o 
importante é não sair no prejuízo, caso não 
tenha condições de realizar a Black Friday 
é melhor se organizar antes, priorizar a 
marca e a reputação da empresa e estar 
100% preparado para a data.

(*) É  country manager da Intuit Brasil, empresa 
multinacional com sede na Califórnia (EUA) que 

oferece soluções para planejar e simplifi car a vida 
fi nanceira de pequenas empresas e pessoas que 

trabalham por conta própria.

À medida que o uso de drones no setor 
comercial se expande rapidamente, anali-
samos se as medidas de segurança estão 
acompanhando o ritmo de tal expansão. 
Os avanços no setor de drones comerciais 
estão acontecendo a uma velocidade tal 
que estamos prestes a testemunhar o que 
Graham Trickey, diretor de IoT da GSMA, 
chama de "a internet dos céus".

A aplicação dos drones comerciais já 
pode ser encontrada em cinco importan-
tes setores, como no de varejo, como a 
Amazon que vem usando os drones para 
melhorar seus prazos de entrega; na agri-
cultura, no monitoramento de condição 
das colheitas; no setor de energia, com 
o fornecimento de leituras de medição 
de energia em tempo real e melhoria na 
segurança das inspeções humanas; no 
setor de construção civil, com o uso por 
trabalhadores com mais segurança; e, na 
segurança pública, usados para auxiliar 
nas operações de resgate.

No entanto, em abril de 2019, três voos 
que aterrissariam em Gatwick, no Reino 
Unido, foram desviados após a observação 
de drones no espaço aéreo. Em junho de 
2019, a observação de drones não auto-
rizados interrompeu as decolagens do 
Aeroporto Changi de Singapura: uma pista 
foi fechada e dezenas de voos atrasaram.

Estas notícias estão impactando cada 
vez mais o nosso dia a dia, e devem con-
tinuar no futuro, já que a Administração 
Federal de Aviação dos EUA (FAA) prevê 
que, até 2020, haverá sete milhões de 
drones no ar. Colocando isso em uma 
perspectiva, haverá dez vezes mais drones 
comerciais do que aeronaves tripuladas 
até 2020.

Este mundo novo e conectado, que vem 
trazendo muitas vantagens para a nossa 
vida cotidiana, engloba também desafi os 
em termos de privacidade de dados e 
segurança cibernética, sendo o mundo 
digital o maior risco de segurança para 
os drones atualmente.

Os governos precisarão desempenhar 
seu papel e criar a regulamentação e 
padronização que permitirão aos drones 
operar com segurança, incluindo a au-
tenticação e rastreabilidade de drones e 
quaisquer processos de dados.

Sendo necessário um sistema remoto 
de rastreamento de identifi cação que 
usa a mesma tecnologia que a indústria 
de telefonia móvel global, por exemplo. 
Possibilitando que os drones em voo 
estejam autorizados, rastreados e moni-
torados com segurança, permanecendo 

continuamente protegidos contra hackers 
e gerando registros completos de todas 
as suas ações.

Como todos os produtos que fornece-
mos em torno da autenticação, conecti-
vidade e cibersegurança, é possível criar 
um ambiente seguro para os drones que 
atenderão esse tipo de necessidades.

Enquanto continuarmo s focados na 
segurança dos seres humanos durante a 
evolução da tecnologia de drones e suas 
aplicações, poderemos realmente aguar-
dar ansiosos pela internet dos céus, em vez 
de temê-la. Para superar esses desafi os, 
é importante colocar o usuário fi nal no 
centro dessa refl exão e levar a confi ança 
digital para esse novo mundo conectado.

(Fonte: Letice Kubert é diretora comercial de IoT 
para a América Latina na Thales).

Drones e a internet dos céus
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Mulheres na TI: Startup cria programa e contrata dez consultoras para o seu time
No fi nal do mês de setembro aconteceu o 

Programa Hera - criado pela startup FC Nuvem 
com o objetivo de formar consultoras digitais 
para a área comercial de produtos Microsoft - 
foi um fi nal de semana de formação imersiva e 

gratuita, com capacitação completa em vendas 
digitais, do básico ao avançado em metodolo-
gias, técnicas e ferramentas de inside sales e 
também venda remota. O projeto em parceria 
com a Gama Academy recebeu a nota de 100% 

na pesquisa de satisfação. Após a formação, dez 
mulheres foram convidadas para trabalhar como 
consultoras digitais independentes licenciadas 
pela FC Nuvem, um dos principais parceiros da 
Microsoft Brasil.
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D - Ecossistema Canadense
As inscrições para o Elevator Pitch 2019, ativação da Câmara de Co-
mércio Brasil-Canadá, que acontece durante a SP Tech Week, já estão 
abertas. A Câmara vai selecionar 50 empresas  para participarem da 
competição, marcada para 24 de novembro, domingo, no tradicional 
Edifício Martinelli. Lá, o empreendedor fará o real ‘pitch de elevador’ 
ao subir no topo do prédio acompanhado de investidores e aceleradores 
canadenses. As vencedoras terão a oportunidade de passar por uma 
imersão no ecossistema de tecnologia, validação e escalabilidade no 
Canadá. Regulamento: (http://bit.ly/2BUkmEk).

E - Mulher Empreendedora 
No próximo dia 8, no Cubo Itaú, acontece o Fórum Itaú Mulher Empreen-
dedora, iniciativa do Itaú Unibanco que promove a troca de experiências 
e histórias de mulheres empreendedoras. O fórum abordará o tema 
“Mudança de dentro pra fora”, apresentando cases de empreendedoras 
que se destacaram no mercado brasileiro e internacional, promovendo 
a mudança por meio dos seus negócios, contribuindo com o desenvol-
vimento social, ambiental ou econômico. O programa apoia empreen-
dedoras por meio de capacitação e conexão, e oferece vídeos, artigos 
e ferramentas publicados em seu site e dedicados a diversos assuntos. 
Informações: (http://imulherempreendedora.com.br/novidades/eventos/
forum-itau-mulher-empreendedora).

F - Melhores da Indústria
Na próxima terça-feira (5), no Instituto Tomie Ohtake, às 19h30, serão 
conhecidos os vencedores do Prêmio APAS Acontece, que chega a sua 
23ª edição e premiará as melhores empresas fornecedoras do setor 
supermercadista. As empresas vencedoras são eleitas por uma pesqui-
sa de opinião envolvendo todos os associados da Associação Paulista 
de Supermercados. Mais de 150 empresas foram citadas e concorrem 
ao prêmio que reconhece as empresas fornecedoras mais parceiras e 
efi cientes dos supermercadistas. As 21 categorias reconhecidas são 
avaliadas pelos supermercadistas nos quesitos parceria, relacionamento, 
atendimento, produto, entrega e negociações. Informações: (https://
portalapas.org.br/premio-apas-acontece-2019/). 

A - Acolhimento Psicológico
Uma equipe de alunos de graduação e psicólogos voluntários do Instituto 
de Psicologia da USP, realiza o  Plantão de Acolhimento Psicológico 
nas tardes de quarta-feira, no Centro Escola do instituto, localizado na 
Cidade Universitária. Os interessados devem fazer inscrição no local, 
no próprio dia do atendimento, entre 12h e 14h, para serem atendidos a 
partir das 13h. Tudo ocorre por ordem de chegada e o grupo opera com 
um número limitado de vagas.  A ideia é acolher o usuário, compreender 
e esclarecer sua demanda por meio de uma escuta diferenciada, clínica. 
Mais informações: tel. (11) 3091-4172.

B - Inovações para o Mercado
Começa nesta segunda (4) e vai até quarta-feira (6), no Transamérica 
Expo Center, a HSM Expo 2019, evento que contará com uma progra-
mação simultânea em arenas temáticas que debaterão sobre carreira, 
liderança, realidade virtual, inteligência artifi cial e organizações exponen-
ciais. Serão quatro arenas que complementarão de maneira importante 
o mote inicial, “Ouse Aprender”. Os participantes terão a oportunidade 
de conhecerem os princípios de metodologias como aprendizagem acele-
rativa, mindset de resultados e princípios do Leader Coach, além de uma 
série de técnicas e ferramentas para atingir resultados extraordinários. 
Mais informações: (https://www.hsm.com.br/events/hsm-expo-2019/).

C - Proteção de Dados 
Nos próximos dias 6 e 7, no Hotel Pullman Vila Olímpia, acontece o 
2º Congresso Internacional de Proteção de Dados, que irá discutir as 
ações que as organizações precisam tomar a respeito da coleta, gestão 
e tratamento de dados pessoais, promovendo um profundo debate com 
autoridades e com os maiores especialistas do setor. O evento começa 
com o Workshop Day, inteiramente dedicado à abordagem prática sobre 
como lidar com os novos desafi os da LGPD. O segundo dia será dedicado 
às palestras, com a abertura feita pelo keynote Trevor Hughes, Presiden-
te e CEO do International Association of Privacy Professionals, maior 
organização mundial na área de privacidade de dados pessoais. Veja  a 
programação completa em: (http://www.congressodeprotecaodedados.
com.br/agenda/). 

G - Planejamento Financeiro
A Associação Brasileira de Planejadores Financeiros realiza, no próximo 
dia 7, das 8h30 às 20h, no Hotel Transamérica, o Congresso Planejar, 
principal fórum anual de discussão da América Latina para os profi s-
sionais que atuam no planejamento fi nanceiro de pessoas e famílias. O 
evento  contará com 30 palestrantes, entre eles personalidades como 
o fi lósofo Luiz Felipe Pondé, o presidente da Planejar, Jan Karsten, e 
José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Com 
o tema “Novos Tempos, Novos Planos”, o encontro objetiva debater 
sobre o contexto econômico brasileiro e a importância do planejamento 
fi nanceiro nesse cenário. Mais informações: (https://inevent.com/pt/
Planejar/CongressoPlanejar2019/hotsite.php#schedule).

H - Mercado de Pesquisa 
A Toluna, empresa líder em insights do consumidor sob demanda, realiza 
pela primeira vez no Brasil o Toluna Talks, que reunirá uma série de 
apresentações focadas no mercado de pesquisas e nas novas tecnologias 
do setor. O tema será o paradoxo da agilidade, ou Agility Paradox, e vai 
debater como as empresas podem ser rápidas e integradas em suas estra-
tégias de negócios com a utilização de insights poderosos. As tendências 
do mercado de pesquisa na América Latina e o impacto da Lei Geral de 
Proteção de Dados no setor também serão debatidos no encontro. Será 
no próximo dia 12, das 9h às 12h, no Auditório da FGV. As inscrições 
são gratuitas, e as vagas são limitadas: (https://www.eventbrite.com/e/
toluna-talks-agility-paradox-registration-75163448899).

I - Nova Versão da NR 12
A NR-12 passou por um amplo processo de revisão, no qual se buscou sim-
plifi car obrigações, sem reduzir os requisitos de segurança na operação de 
máquinas e equipamentos. Tal avanço implica profunda mudança na forma 
como as empresas passarão a aplicar a norma e adequar a gestão de riscos 
nos chão de fábrica. Para ajudar nesta transição, a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) elaborou um guia para que gestores possam interpretar 
e alcançar os padrões de segurança exigidos. Confi ra em: (https://app.
workr.com.br/Download.aspx?arquivo=hRTuSTFvctXqMGdTb/7n5A==).

J - 20 Milhões de Produtos
Após expandir sua operação no início do ano com lançamento de novas 
categorias e novo Centro de Distribuição, e nos últimos meses lançar 
Prime, Amazon Music, Alexa e dispositivos Echo, a Amazon anuncia a 
ampliação de suas categorias com o lançamento de 19 novas lojas, com 
produtos vendidos pela Amazon e por vendedores parceiros, e dezenas 
de milhares de novos produtos elegíveis a Prime. Ao todo, o site agora 
oferece 25 categorias e mais 20 milhões de produtos. Entre as novidades 
estão as categorias de Pet Shop, Produtos para Carro e Moto, Bebidas 
e Café, entre outras (www.Amazon.com.br).
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As inscrições para o Elevator Pitch 2019, ativação da Câmara de Co-

A - Acolhimento Psicológico
Uma equipe de alunos de graduação e psicólogos voluntários do Instituto 

A corrida regulatória 
da Era dos Dados

Já é possível afi rmar 

no fi nal desta segunda 

década do século que os 

dados valem mais que o 

petróleo

Uma análise rápida do 
ranking das 100 marcas 
mais valiosas do plane-

ta, publicado em maio pela 
revista Forbes, aponta que as 
5 empresas líderes são da área 
de tecnologia. Dito de outra 
forma, são companhias que 
têm nos dados dos consumi-
dores seus principais insumos 
e ativos. 

Tanto poder não poderia 
mais continuar desamparado 
de regulação específi ca, prin-
cipalmente após os primeiros 
grandes escândalos envolven-
do utilização de dados pessoais 
sensíveis para manipulação de 
resultados em eleições presi-
denciais. O laissez-faire na era 
do Big Data resultou nas leis 
que desde 2018 tentam frear 
usos criminosos ou aéticos de 
quintilhões ou sextilhões de 
dados que circulam nas nuvens 
e na internet. 

Vale a pena lembrar como 
esta mudança de paradigma 
teve início. O mais importante 
caso aconteceu com a Cam-
bridge Analytica. Fundada na 
Inglaterra em 2013, a empresa 
combinava análise de dados 
com comunicação estratégica 
para interferir no processo 
eleitoral. Apesar de iniciar os 
trabalhos em solo americano 
na campanha de Ted Cruz, 
candidato interno do partido 
Republicano, foi na campanha 
de Donald Trump que a mani-
pulação da Cambridge tomou 
proporções maiores. 

A utilização de dados de 87 
milhões de pessoas obtidos no 
Facebook com o objetivo de 
mapeamento e envio de mídias 
para infl uenciar indecisos a 
votarem no atual presidente 
americano gerou controvér-
sias, acarretando uma enorme 
investigação que resultou no 
fechamento da empresa e im-
putou ao Facebook uma multa 
de US$ 5 bilhões. 

Após as notícias tomarem 

conta dos jornais e noticiários 
do mundo, burocratas dos 
países democráticos se viram 
obrigados a sentar à mesa e 
debater a regulação e a pro-
teção de dados. A Europa foi 
pioneira no assunto em 2018, 
com a adoção de um robusto 
regulamento para proteção 
de dados, a General Data 
Protection Regulation. Foi 
seguida pelos Estados Unidos. 
O Brasil, apesar de não ter sido 
tão rápido, prontifi cou-se e 
aprovou por unanimidade no 
Senado a Lei Geral de Proteção 
de Dados. 

Os governos, ainda que len-
tos, fi zeram sua parte e agora 
chegou a vez das empresas. En-
tretanto, uma pesquisa recente 
da Serasa Experian constatou 
que 85% delas declaram que 
ainda não estão prontas para 
atender às exigências da Lei de 
Proteção de Dados Pessoais. 
Diante deste cenário, o Planal-
to decidiu aumentar o vacatio 
legis (período de vacância), 
que o tempo em que uma lei 
leva para entrar em vigor. 

O prazo que já era grande, 
foi estendido para agosto de 
2020, tornando-se o maior 
período entre a promulgação 
de uma lei e o início de seu 
vigor na história do Brasil e 
sendo objeto de discussão no 
seminário “Comunicação e No-
vas Tecnologias - Proteção de 
Dados e Simetria Regulatória” 
realizado pelo STJ. 

Os impactos causados pela 
lei e os desafi os na regulação 
serão inegáveis. A distância 
entre agosto de 2019 e 2020 
ilude principalmente as pe-
quenas e médias empresas, 
pois aqueles que ainda não 
iniciaram um projeto de ade-
quação poderão não estar em 
compliance (conformidade) 
quando a lei entrar em vigor, 
trazendo prejuízos fi nanceiros 
e reputacionais sem preceden-
tes aos desconformes. 

Aos que ainda mantém-se 
inertes diante deste cenário, 
a corrida para adequação já 
começou!

(*) - É analista de Compliance Tech e 
Data Privacy na P&B Compliance.

Alan Novaes (*)

O Ministério da Economia autorizou a 
Caixa a reajustar, a partir de 1º de Janei-
ro de 2020, os preços de suas loterias, 
conforme portaria nº 8.061 da Secretaria 
de Avaliação, Planejamento, Energia 
e Loteria, do Ministério da Economia, 
publicada no Diário Ofi cial da União de 
ontem (31). 

A Mega-Sena, cuja a aposta sim-

ples, com seis dezenas marcadas, o 
apostador paga atualmente R$ 3,50, 
passará para R$ 4,50. Dupla-sena: a 
aposta simples, ou mínima, passa a 
custar R$ 2,50. Lotofácil: a aposta 
simples, ou mínima, passa a custar 
R$ 2,50. Lotomania: a aposta única 
passa a custar R$ 2,50. Quina: a 
aposta simples, ou mínima, passa a 

custar R$ 2,00.
Os jogos de prognósticos esportivos 

serão também majorados: a aposta 
simples da Loteca passa a custar R$ 
1,50, passando, em consequência, a 
aposta múltipla mínima obrigatória, 
que compreende um prognóstico du-
plo, a custar R$ 3. Lotogol: a aposta 
simples, ou mínima, passa a custar 

R$ 1,50. Timemania: a aposta única 
passa a custar R$ 3,00.

De acordo com a portaria, a cobrança 
de novo preço somente poderá a ser feita 
após divulgação ostensiva nos veículos 
de comunicação do país e também pela 
internet, com antecedência mínima 
de três dias úteis da data de início da 
cobrança (ABr).

Pelo terceiro mês consecuti-
vo, o mercado de trabalho dos 
setores de comércio (varejista 
e atacadista) e de serviços no 
Estado de São Paulo gerou 
vagas. Em agosto, 31.862 
empregos formais foram 
criados, resultado de 308.873 
admissões contra 277.011 
desligamentos. Assim, o mês 
se encerrou com um estoque 
ativo de 10.162.616 vagas. 
Houve bom desempenho nos 
três setores, mas serviços 
continuou em destaque, com 
22.819 novos vínculos.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, a boa performance 
do segmento de serviços já 
é conhecida no início do se-
gundo semestre, em função 
das contratações que são 
feitas na área de educação. 
Os números de contratações 
estão similares aos de 2018, 
havendo uma previsão de fe-
chamento positivo para 2019 
e apontamentos de melhora 
para o próximo ano.

As novas regras trabalhistas possibilitam o trabalho

temporário por 180 dias.

A maioria (63%) dos en-
trevistados aposta tudo 
em um mesmo produto 

fi nanceiro. Já 21% até guardam 
dinheiro, mas não investem, 
optando por deixar a quantia 
parada na conta corrente ou 
na própria casa.

Dos 74% de poupadores que 
aplicam em alguma modalidade 
de investimento, a caderneta de 
poupança é o principal destino, 
citada por 60%. O tesouro direto 
desponta como o segundo tipo 
de investimento mais popular 
do país, mencionado por 11%. 
Depois aparecem os fundos de 
investimentos (8%), previdên-
cia privada (6%) e CDBs (6%). 
Apenas 3% de quem poupa 
investem em ações, que fi cam 
à frente das LCI e LCAs (2%) e 
das criptomoedas (2%).

Dos 74% de poupadores, a caderneta de poupança é o principal 

destino citada por 60%.
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Copom 
reduziu juros 
básicos para 
5% ao ano

Pela terceira vez seguida, o 
Banco Central (BC) diminuiu os 
juros básicos da economia. Por 
unanimidade, o Copom reduziu 
a taxa Selic para 5% ao ano, com 
corte de 0,5 ponto percentual. 
A decisão era esperada pelos 
analistas fi nanceiros. Com a 
decisão, a Selic está no menor 
nível desde o início da série 
histórica do Banco Central, 
em 1986. De outubro de 2012 
a abril de 2013, a taxa foi man-
tida em 7,25% ao ano e passou 
a ser reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao ano em 
julho de 2015. 

Em outubro de 2016, o Co-
pom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia até que a 
taxa chegasse a 6,5% ao ano em 
março de 2018, só voltando a ser 
reduzida em julho deste ano. 
Em comunicado, o BC reiterou 
a necessidade de continuidade 
nas reformas estruturais da 
economia brasileira para que 
os juros permaneçam em níveis 
baixos por longo tempo. 

O texto indicou que uma nova 
redução de 0,5 ponto deverá 
ocorrer antes do fi m do ano. 
“O Comitê avalia que a consoli-
dação do cenário benigno para 
a infl ação prospectiva deverá 
permitir um ajuste adicional, 
de igual magnitude”, destacou 
o texto. A próxima reunião do 
Copom está marcada para 10 e 
11 de dezembro (ABr).

Apenas 16% dos poupadores 
diversifi cam seus investimentos
Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revela que somente 16% das pessoas que poupam no país diversifi cam seus 
investimentos, ou seja, depositam o seu patrimônio em ao menos dois tipos diferentes de aplicações

principalmente no atual mo-
mento em que as taxas de 
juros estão mais baixas, o que 
exige do poupador um apetite 
maior ao risco, caso queira que 
seus rendimentos superem a 
infl ação.

“Diversificar os investimen-
tos é a forma que o poupador 
tem de se proteger contra uma 
eventual desvalorização de 
alguma das suas aplicações, 
amenizando riscos e encon-
trando formas de compensar 
perdas. Isso significa que se 
uma determinada aplicação 
não tiver um bom retorno 
em certo período, a distribui-
ção dos recursos em outras 
aplicações pode equilibrar a 
rentabilidade final”, afirma 
a economista (AI/CNDL/
SPCBrasiil).

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
não concentrar todos os re-

cursos em um único tipo de 
investimento é um princípio 
básico para todo investidor, 

Comércio e serviços abriram 
31.862 vagas formais em agosto

A FecomercioSP recomenda 
que os comerciantes já avaliem 
o quadro de funcionários e se 
preparem para as admissões 
de temporários com o aque-
cimento de vendas no fi nal 
do ano. Lembra, também, que 
é preciso analisar o tipo de 

contratação mais adequada 
para cada demanda, visto que 
as novas regras trabalhistas 
possibilitam o trabalho tem-
porário por 180 dias, com 
chance de prorrogação para 
mais 90 dias. (AI/Fecomer-
cioSP).

Loterias da Caixa terão preços reajustados em janeiro
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A jornada do 
aprendizado é 

para a vida toda 
A aprendizagem é 

inerente ao ser humano 

desde o seu nascimento

Um conjunto de compe-
tências, habilidades, 
conhecimentos, com-

portamentos e valores começa 
a ser formado logo no primeiro 
momento de vida, e se desen-
volve de maneira constante e 
permanente. Existe um senso 
comum de que o processo 
de aprender “de verdade”, 
“ofi cial”, se encerra quando o 
jovem adulto conclui o Ensino 
Médio ou a faculdade, tendo 
em mãos um certifi cado que 
lhe garante aptidão para atuar 
no mercado de trabalho. 

Um olhar cuidadoso sobre a 
realidade, no entanto, mostra 
que essa mentalidade está fi -
cando para trás. Uma pesquisa 
divulgada este ano pela Pear-
son, que ouviu 11 mil pessoas 
com idades entre 16 e 70 anos 
em 19 países, mostrou que a 
maioria das pessoas acha im-
portante continuar estudando 
na vida adulta e acredita que 
esse é um caminho fundamen-
tal para progredir na carreira. 

Entre os brasileiros, por 
exemplo, 88% concordaram 
com a afi rmação de que a edu-
cação não termina na escola, 
e de que as pessoas precisam 
continuar aprendendo ao 
longo de suas carreiras para 
permanecerem atualizadas. E 
eles estão corretos. 

Em um mercado cada vez 
mais competitivo e em acele-
rada transformação, em que a 
inovação tecnológica e outras 
tendências provocam mudan-
ças a todo instante, as pessoas 
se deparam com novos desafi os 
constantemente. Quem está 
mais preparado para lidar com 
esses desafi os é, em geral, 
quem está mais atualizado, e 
não quem preferiu se apegar 
a um diploma ou conjunto de 
conhecimentos conquistado 
anos atrás. 

Nesse cenário, ganha cada 
vez mais força o conceito de li-
felong learning (aprendizagem 
ao longo de toda a vida), assim 
como o de “conhecimento via 
streaming” (em fl uxo constan-
te) ao invés do “conhecimento 
em storage” (acumulado). 
Felizmente, tudo indica que 

estamos acordando para essa 
nova realidade. A pesquisa 
mostrou que dois terços dos 
brasileiros empregados têm 
buscado se requalifi car nos 
últimos dois anos, em resposta 
a transformações ocorridas em 
seus trabalhos desde que eles 
começaram a exercê-los. 

Eles estão fazendo cursos 
de curta duração, treinamen-
tos oferecidos pelos empre-
gadores ou por associações 
profi ssionais, cursos de ensino 
superior ou aprendendo por 
conta própria. A proporção 
de brasileiros se requalifi can-
do é maior que as de países 
desenvolvidos como Estados 
Unidos (31%) e Reino Unido 
(24%). É interessante também 
notar que 45% dos brasileiros 
pertencentes a esse grupo se 
requalifi caram por meio de 
cursos e treinamentos ofere-
cidos por seus empregadores 
ou por uma associação pro-
fi ssional. 

É um número que aponta 
para a importância de que as 
empresas busquem, cada vez 
mais, investir no desenvolvi-
mento de seu pessoal. Mesmo 
porque não há como esperar 
que seus profissionais - e, 
consequentemente, seu negó-
cio - estejam preparados para 
os desafi os dos próximos anos 
se você não abre caminho para 
que essa preparação aconteça. 

Se não for por meio de treina-
mentos internos, que seja com 
apoio fi nanceiro para cursos 
externos, ou com fl exibiliza-
ção de horários de trabalho 
para que o colaborador possa 
estudar, entre outras possibi-
lidades. Está claro que as pes-
soas têm vontade e consciência 
de que é necessário continuar 
aprendendo sempre. 

Diante dessa constatação, 
é necessário pensar em como 
criar condições para que elas 
possam aprender cada vez 
mais. Empresas, universida-
des, sistemas educacionais, 
governos e instituições pre-
cisam entrar de vez na era do 
lifelong learning. 

É assim que nós, como socie-
dade, estaremos prontos para 
os desafi os do futuro.

(*) - É vice-presidente de Educação 
da Pearson no Brasil.

Juliano Costa (*)  

A Câmara de Representantes 
dos Estados Unidos aprovou 
ontem (31) uma resolução que 
fi xa as regras do processo de 
impeachment contra o presi-
dente Donald Trump. O texto 
é o primeiro ligado ao inquérito 
a passar pela Câmara e recebeu 
232 votos a favor e 196 contra. 
Apenas dois representantes 
democratas fi caram contra a 
resolução, enquanto um ex-
-republicano, Justin Amash, 
apoiou a medida.

A votação marca o fi m da 
etapa a portas fechadas da 
investigação e dá início à parte 
pública do inquérito. Diversos 
comitês da Câmara já investi-
gam o presidente, mas as audi-
ências públicas fi carão a cargo 
da Comissão de Inteligência, 
chefi ada por Adam Schiff. O 
comitê já tomou depoimentos a 
portas fechadas de membros do 
governo nas últimas semanas e 

fi cará a cargo de preparar um 
relatório com suas recomen-
dações. 

O documento será encami-
nhado à Comissão de Justiça, 
que enviará o parecer para 
voto em plenário. Uma eventual 
recomendação pelo impeach-
ment de Trump precisará de 
maioria simples na Câmara 
para ser aprovada. Caso isso 
aconteça, o processo segue 
para o Senado, controlado pelo 
Partido Republicano e a quem 
cabe fazer o julgamento fi nal.

Em seu perfi l no Twitter, 
Trump voltou a dizer que é alvo 
“da maior caça às bruxas na 
história americana” e afi rmou 
que a “fraude do impeachment” 
prejudica o mercado fi nanceiro. 
Já a porta-voz da Casa Branca, 
Stephanie Grisham, declarou 
que a resolução aprovada é 
“injusta, inconstitucional e 
antiamericana” (ANSA).

Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, durante votação de 

resolução de impeachment.

O presidente da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Anderson Ribeiro 
Correia, reiterou ontem (31) 
que o pagamento dos bolsistas 
da agência está garantido este 
ano. “A premissa para este ano 
é que nenhum bolsista ativo 
seja prejudicado”, afi rmou, em 
audiência na Câmara. O orça-
mento deste ano da Capes, de 
R$ 4,25 bilhões, R$ 549 milhões 
ainda estão contingenciados 
(bloqueados). Ele informou 
que há uma possibilidade de 
novo descontingenciamento 
ainda em 2019.

O Projeto de Lei Orçamentária 
Anual para 2020 prevê orça-
mento de R$ 2,48 bilhões para a 
Capes. No entanto, o orçamento 
para o ano que vem ainda está em 
negociação e pode ser ampliado 
em R$ 600 milhões pelo gover-
no federal e em outros R$ 600 
milhões por meio de emendas 
parlamentares da Comissão de 

Presidente da Capes, Anderson Correia.
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Senadores da Comissão de 
Infraestrutura questionaram 
ontem (31) mudanças pro-
postas pela Aneel nas regras 
de compensação da energia 
gerada pela mini e pela mi-
crogeração distribuída, como 
é o caso da energia solar. As 
alterações incluem a cobrança 
pelo uso da rede elétrica e a 
suspensão gradual de outros 
subsídios, o que, na avaliação 
de parlamentares, vai deses-
timular investimentos em 
energias renováveis.

A Aneel abriu uma consulta 
pública em outubro para re-
ver as regras que tratam da 
chamada geração distribuída 
(GD). Nessa modalidade, 
consumidores podem gerar 
a própria energia elétrica em 
suas residências, empresas ou 
propriedades rurais. Hoje, os 
consumidores podem entre-
gar a energia excedente ao 
sistema elétrico pelas redes 
das distribuidoras e receber 
a energia de outras fontes de 
geração do sistema à noite. O 
excedente fi ca como crédito e 
pode ser usado para o abati-
mento de uma ou mais contas 
de energia do mesmo titular.

A resolução também es-
tabeleceu subsídios para 
incentivar a geração caseira 

Audiência debateu a taxação no setor solar fotovoltaico e 

demais fontes renováveis de energia.

O coordenador das ativida-
des seria Carlos Bolso-
naro, fi lho do presidente 

da República, Jair Bolsonaro. O 
depoimento de Frota foi dado à 
CPMI que investiga notícias falsas 
nas redes sociais e assédio virtual, 
a CPI Mista das Fake news. 

O deputado citou como mem-
bros do grupo os servidores 
Tercio Arnaud Tomaz, José 
Matheus Salles Gomes e Ma-
teus Matos Diniz, que já foram 
convocados para prestarem 
depoimento. “Eu sei tudo o 
que eu vi, vivi e ouvi. A rede de 
intrigas de Bolsonaro produz 
material em escala atacando 
quem estiver na frente ou venha 
a discordar. Ficou claro que o 
Palácio do Planalto virou um 
porto seguro de terroristas digi-
tais. Fui o primeiro a denunciar, 
e por isso fui expulso do PSL”, 
disse o deputado.

Frota relatou que os três 
servidores trabalharam na 
campanha presidencial de 

Segundo Frota, três assessores do presidente comandam ataques contra

adversários em redes sociais.

Maia: é repugnante 
a declaração de 
Eduardo Bolsonaro 
sobre AI-5

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou em nota 
ofi cial que é “repugnante” a 
declaração do líder do PSL, 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(SP), sobre a possibilidade de 
um novo Ato Institucional nº 
5 (AI-5), que foi editado em 
1968, no período mais duro da 
ditadura militar, e resultou no 
fechamento imediato e por tem-
po indeterminado do Congresso 
e das assembleias legislativas 
estaduais, além de suspender 
as garantias constitucionais. 

Em entrevista a um canal 
de YouTube, publicada ontem 
(30), Eduardo Bolsonaro, fi lho 
do presidente Jair Bolsona-
ro, disse que, caso haja uma 
radicalização da esquerda, a 
resposta pode ser “um novo 
AI-5 “. Rodrigo Maia afi rmou 
que manifestações como a de 
Eduardo Bolsonaro “têm de ser 
repelidas como toda a indigna-
ção possível pelas instituições 
brasileiras”. 

Segundo o presidente da 
Câmara, a apologia reiterada 
a instrumentos da ditadura 
é passível de punição pelas 
ferramentas das instituições 
democráticas. “Ninguém está 
imune a isso. O Brasil jamais 
regressará aos anos de chum-
bo”, disse (Ag.Câmara).

Sancionada lei da 
Política de Prevenção 
do Diabetes

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, sancionou a 
Lei 13.895, de 2019, que institui a 
Política Nacional de Prevenção do 
Diabetes e de Assistência Integral 
à Pessoa Diabética. A norma foi 
publicada ontem  (31) no DOU, 
e teve origem no projeto aprovado 
pelo Senado em outubro. Estabe-
lece a realização de campanhas de 
divulgação e conscientização sobre 
a importância e a necessidade de 
medir regularmente os níveis gli-
cêmicos e de controlá-los. 

Mas Mourão vetou um artigo que 
determinava a oferta de exames 
de glicemia capilar ou outros de 
fácil realização e leitura imediata 
nas unidades de saúde. Segundo 
a mensagem de veto, o dispositivo 
criava uma despesa obrigatória ao 
Poder Público sem indicar a fonte 
de custeio e o impacto orçamentá-
rio e fi nanceiro da medida até 2021.

O senador Jorge Kajuru (Cida-
dania-GO), principal defensor da 
causa no Senado, ressaltou que 
a diabetes é uma doença cara e, 
por isso, é importante que o SUS 
ofereça informações e tratamento 
para a doença, que, segundo a OMS, 
atinge 16 milhões de brasileiros. 

A taxa de incidência de diabetes 
no Brasil cresceu 61% entre 2006 e 
2016. “Agora, via SUS, as pessoas 
terão um atendimento que antes 
não havia para os diabéticos. Se o 
caso for grave, poderá ter direito à 
cirurgia tanto a diabética quanto a 
bariátrica e o fornecimento de re-
médios, especialmente a insulina. 
Então é um atendimento comple-
to”, disse (Ag.Senado).
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Carlos Bolsonaro ‘comanda milícia 
virtual’ do governo no Planalto

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) disse que o Palácio do Planalto emprega três assessores 
responsáveis por uma “milícia virtual” que opera campanhas de ataques nas redes sociais contra 
adversários e dissidentes do governo

Bolsonaro operando “redes de 
ataques” e agora tiveram a ta-
refa “ofi cializada” com dinheiro 
público, dando continuidade a 
ela dentro do governo. O depu-
tado afi rmou que já presenciou 
o grupo reunido com Carlos 
Bolsonaro e o presidente Jair 

Bolsonaro no Planalto.
O modus operandi dessas 

“milícias”, segundo explicou 
Frota, usa contas falsas em 
redes sociais, disparos automa-
tizados e ataques combinados. 
Os participantes da rede se 
reúnem em fóruns ou aplica-

tivos de mensagens, escolhem 
alvos e elaboram conteúdos 
específi cos, que podem ser ima-
gens, vídeos, notícias falsas ou 
hashtags. Empresas de marke-
ting digital também atuariam 
tanto na produção quanto na 
divulgação (Ag.Senado).

Proposta para taxar geração
de energia solar é criticada

de energia, como a isenção do 
pagamento de tarifas pelo uso 
da rede elétrica e de outros 
componentes da conta de ener-
gia, como os encargos setoriais 
(para subsidiar programas 
como a tarifa social e o Luz 
para Todos, por exemplo). Na 
visão da Aneel, o crescimento 
da geração distribuída traz um 
problema: a transferência de 
custos do sistema elétrico aos 
demais consumidores. 

O diretor da agência, Rodrigo 
Limp, afi rmou que o mercado de 
energia distribuída continuará 
atraente com as mudanças suge-

ridas pela Aneel. Pelos cálculos 
da agência, a taxa de retorno do 
investimento, subirá, segundo 
ele, “apenas um ano e meio” 
em média. Representante 
da Abradee, Marcos Aurélio 
Madureira apontou que se as 
regras atuais forem mantidas, 
25% da energia gerada em 
2050 virá da GD. Segundo ele, 
os subsídios já cumpriram a 
função de estimular o setor. 
“Nosso entendimento é que as 
fontes renováveis já são sus-
tentáveis. Por isso, os subsídios 
já cumpriram a sua missão”, 
defendeu (Ag.Senado).

Capes: pagamento de bolsas 
está garantido este ano

Educação da Câmara.
O presidente do Conselho 

Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), João Luiz Filgueiras 
de Azevedo, que também par-
ticipou da audiência pública, 
disse que, para 2020, a proposta 
orçamentária prevê R$ 1 bilhão 
para bolsas, aumento de 28% 

em relação à dotação de 2019. 
No entanto, a verba de fomento 
às atividades de pesquisa caiu 
87%, de R$ 127 milhões este ano 
para R$ 16,58 milhões no ano 
que vem. “O grande problema 
está no fomento em que os 
recursos estão bem abaixo do 
que o CNPq teria necessidade”, 
afi rmou Azevedo (ABr).

Aprovadas regras de 
inquérito de impeachment 

contra Donald Trump
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A área da saúde é 

exemplo de recentes 

condenações por falhas 

na comunicação com os 

consumidores.

Um dos objetivos da 
Política Nacional das 
Relações de Consumo é 

a transparência. Dela, advém o 
direito básico do consumidor 
à informação adequada, clara, 
correta e precisa acerca dos 
produtos e serviços ofereci-
dos no mercado de consumo. 
Trata-se de um direito de suma 
importância, porquanto visa 
propiciar ao consumidor ele-
mentos sufi cientes para que, 
antes da contratação de servi-
ço, ou aquisição de produto, ele 
possa analisar se tudo está de 
acordo com suas expectativas 
e ou necessidades. 

Para tanto, é dever do for-
necedor/prestador de serviço 
oferecer informações que 
assegurem o exercício deste 
direito. Das medidas estabe-
lecidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) para 
garantir o direito à informa-
ção, são exemplos a vedação 
de execução de serviços sem 
prévio orçamento, a necessida-
de de especifi cação de preço, 
quantidade, características, 
composição, riscos dos produ-
tos, vinculação do fornecedor 
ou prestador de serviço à ofer-
ta, o fornecimento de manual 
de instruções, entre outras.

Em 2015, o acesso a es-
tas informações também foi 
assegurado às pessoas com 
defi ciência, pelo Estatuto da 
Pessoa com Defi ciência. Ele 
incluiu o parágrafo único do 
art. 6º do CDC, dispondo que 
deverão ser acessíveis à pessoa 
com defi ciência informações 
sobre especifi cação correta 
de quantidade, característi-
cas, composição, qualidade, 
tributos incidentes, preço e os 
riscos dos produtos e serviços.

Nesse sentido, por ausência 
de informação, o TJ de São 
Paulo, em setembro de 2019, 
manteve a decisão desobrigan-
do consumidor de pagar despe-
sas hospitalares. Como ocorre 
em todas as internações, o 
consumidor foi obrigado a 
assinar um termo se responsa-
bilizando por todas as despesas 
do tratamento. Todos assinam, 
especialmente em internações 
de emergência, passando um 
verdadeiro cheque em branco.

A justiça entendeu que, 
embora o consumidor tenha 

fi rmado termo de responsabi-
lidade, ele não foi informado 
previamente dos valores das 
despesas hospitalares. Além 
disso, reconheceu-se o esta-
do de perigo, ante a situação 
emergencial e a ausência de 
informações acerca dos custos 
do tratamento, que resultaram 
na onerosidade excessiva. 
Outro julgamento parecido 
aconteceu em 2018, em que o 
STJ condenou hospital e mé-
dico a indenizar paciente que 
deixou de andar após cirurgia 
neurológica. 

O motivo da condenação foi 
que, nem o paciente nem sua 
família, foram informados de 
alteração do procedimento 
proposto e dos riscos envolvi-
dos, especialmente de piora no 
quadro clínico. A defesa alegou 
ter prestado informações ver-
bais, sem sucesso. A decisão 
confi rmou a necessidade de 
informação clara e completa, 
sendo dever do médico com-
provar tê-la prestado.

Recentemente, o STJ jul-
gou pela necessidade de a 
operadora do plano de saúde 
noticiar ao consumidor o 
descredenciamento de clínica 
médica, ainda que a iniciativa 
do descredenciamento tenha 
partido da própria clínica. O 
acórdão é relevante porque a 
Corte registrou que o termo 
“entidade hospitalar”, que pre-
vê o aviso aos consumidores e à 
ANS de descredenciamento de 
entidades hospitalares, deve 
ser entendido como gênero. 

Sendo assim, os consumi-
dores também deverão ser 
notifi cados do descredencia-
mento de clínicas, laboratórios, 
médicos e demais serviços 
correlatos. Diante disso, a de-
fesa das operadoras de planos 
de saúde de necessidade de 
aviso prévio, exclusivamente, 
de descredenciamento de 
hospitais foi rejeitada. 

Por fi m, vale reforçar que as 
relações de consumo devem 
ser pautadas na transparência, 
de modo a garantir a qualquer 
consumidor optar consciente-
mente, munido de meios que 
lhe permita constatar se o que 
está buscando atende às suas 
expectativas e, principalmen-
te, os riscos envolvidos. 

Embora os exemplos citados 
se relacionem à área da saúde, 
as violações ao direito à infor-
mação podem atingir consumi-
dores de todas as áreas.

(*) - É advogada cível do Cunha 
Ferraz Advogados.

Carência de informação pode 
gerar o dever de indenizar 

Thayná Cristina Oliveira (*)
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Companhia de Melhoramentos MP2
CNPJ/MF nº 11.508.615/0001-40 - NIRE 35. 300.375.688

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas, a se reunirem em (“AGO”), a ser 
realizada no dia 02/12/19, às 10 hs, na sede em SP/SP, na Rua 
Carlos Comenale, nº 281 – 6º andar, conjunto 62, para deliberarem: 
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/16, 
31/12/17 e 31/12/18; b) deliberar sobre a destinação dos resultados 
dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da 
diretoria.” A Companhia informa que se encontra à disposição dos se-
nhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às maté-
rias que serão deliberadas na AGO. SP, 29/10/19. Diretoria. Maria Eve-
lina Melo Peixoto Ubersfeld, diretora. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

Santaneza – Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A
CNPJ nº 60.586.526/0001-27 - NIRE 35.300.026.004 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia, a se reunirem em AGO, a ser realizada em 02/12/19, às 12 hs, na 
sede localizada em SP/SP, na Rua Carlos Comenale 281, conjunto 62, para deliberarem: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018; 
b) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da diretoria.” A 
Companhia informa que se encontra à disposição dos senhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas na AGO. São Paulo, 29/10/19. Diretoria. Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF 28.500.872/0001-38 - NIRE 35300513053

AAAAATTTTTA DA DA DA DA DA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIA
DDDDDAAAAATTTTTA, HORA E LOCALA, HORA E LOCALA, HORA E LOCALA, HORA E LOCALA, HORA E LOCAL: Aos 27dias do mês de setembro do ano de 2019, às 14:00 horas, na sede social localizada à Rua
Augusta, nº 101, salas 1016, 1017 e 1018, Consolação, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01305-000.
CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO: Sendo dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas. PRESENÇA:PRESENÇA:PRESENÇA:PRESENÇA:PRESENÇA: Reuniram-se os acionistas da
sociedade, representando a totalidade do capital social da GRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S/AS/AS/AS/AS/A, o Sr. OTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLER e o Sr. MARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHER, este último representando a empresaMSDMSDMSDMSDMSD
Participações Ltda.Participações Ltda.Participações Ltda.Participações Ltda.Participações Ltda. – acionista.Para presidir a Assembléia foi eleito por unanimidade o Sr. OTÁVIO KÖENIG BEPPLER, que
aceitando a incumbência convidou a mim, MARCELO SERRA DREHER para secretariá-la, no que aceitei, assim se constituindo
a mesa e dando-se início aos trabalhos. ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I – Análise da proposta da Diretoria da Sociedade para segunda
emissão de debêntures privada, fixação das características das debêntures a serem emitidas e autorização para a Diretoria
da Sociedade celebrar a respectiva Escritura de Emissão; eII - II - II - II - II - Outros assuntos de interesse da sociedade. DELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:I
– O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 10.000 (dez mil) debêntures simples
(não conversíveis em ações), da espécie Sênior, no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), ao valor unitário
de R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, em 2 (duas) séries com remunerações de200% do CDI e 100% do CDI, sendo
aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, nos termos constantes do respectivo Instrumento Particular
de Escritura da 2ª (segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples da GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A. Em cumprimento ao item IIIIIIIIIIda Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para
tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada
pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a
presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, São Paulo, 27 de setembrode 2019. (a.a.)OTÁVIO KÖENIG
BEPPLER– Presidente e Acionista,MARCELO SERRA DREHER – Secretário e Acionista. OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -
Presidente da Mesa e Acionista; MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - Secretário da Mesa e Representante de Acionista. Jucesp
nº 557.606/19-6 em 23/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

Edital de Citação Prazo 20 Dias. Proc. 1002278-21.2018. 8.26. 0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ºVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Antonio Rodrigues Rosa, 
brasileiro, casado, comerciante RG Nº 04435704, CPF/MF Nº 123.268.286-15, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.307,08. 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 03, da Quadra IJ, do Loteamento 
Santa Cristina III, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII ). Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/10/2019.  

VMF Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 08.620.840/0001-69 - NIRE: 35.221.215.165

Redução de Capital
Conforme determina a Lei 10.406/02 do Código Civil, comunica para os devidos fins que
reduzirá seu capital social para R$15.831.062,00 (Quinze milhões, oitocentos e trinta e
um mil, e sessenta e dois reais).
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A exposição “Leonardo da 
Vinci - 500 Anos de um 
Gênio” ficará aberta ao 

público até 1 de março, no MIS 
Experience. A mostra reúne 
cerca de 300 itens, como 
reproduções de cadernos, de-
senhos e projetos do artista, 
que pintou “Mona Lisa” e “A 
Última Ceia”.

Confira 10 curiosidades 
sobre o Leonardo da Vinci:

1) - Leonardo di Ser Piero 
da Vinci nasceu em 15 de 
abril de 1452, no vilarejo de 
Anchiano, que fica na cidade 
de Vinci, na Toscana. Era 
filho ilegítimo, tido fora do 
casamento. Seu pai seria um 
rico tabelião, e sua mãe, uma 
camponesa.

2) - O artista teria vivido até 
os cinco anos com sua mãe. 
Depois, teria passado a morar 
com seu pai, avós e tios. Mas 
nunca recebeu uma educação 
formal, apenas instruções 
em casa de leitura, escrita e 
matemática. 

3) - Da Vinci era canhoto 
e, para não borrar os papeis, 
costumava escrever da di-
reita para a esquerda e de 
maneira espelhada. Alguns 
historiadores alegam que a 
escrita espelhada também 
seria uma maneira de afastar 
plagiadores. 

4) - Aos 14 anos, Da Vinci foi 

10 curiosidades sobre o gênio 
italiano Leonardo da Vinci

No ano em que são recordados os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, a cidade de São Paulo 
ganha uma mostra imersiva sobre o gênio renascentista italiano

Da Vinci era canhoto e costumava escrever da direita para a esquerda e de maneira espelhada.

aprendiz de Andrea di Cione, 
conhecido como Verrocchio, 
um famoso pintor e escultor 
da sua época. Dizem que o 
jovem teria colaborado com o 
mestre no quadro “O Batismo 
de Cristo” (1475). Assustado 
com o talento do pupilo, Ver-
rocchio decidiu nunca mais se 
arriscar na pintura. 

5) - Registros da corte 
florentina de 1476 mostram 
que Da Vinci e outros 3 jovens 
foram, à época, acusados de 
sodomia. Eles teriam sido 
flagrados em relações homos-
sexuais com um prostituto. O 
gênio “desapareceu” por dois 
anos após o episódio.

6) - Da Vinci e Michelangelo 

não se davam bem. Os dois 
artistas viveram na mesma 
época e trocavam críticas em 
relação a seus trabalhos. 

7) - Leonardo desenvolveu 
pesquisas e conhecimento 
em várias áreas. Ele explicou 
porque o céu era azul, dese-
nhou projetos para lentes de 
contato, tanques de guerra, 
pontes, energia solar, calcu-
ladora, máquinas voadoras, 
paraquedas e helicópteros. 
Alguns projetos foram colo-
cados em prática atualmente 
e funcionam. 

8) - O artista também foi 
um grande estudioso da 
anatomia. Dissecava corpos 
e fazia desenhos e anotações 

precisos sobre a musculatura 
e os órgãos humanos. 

9) - Quando seu pai mor-
reu, seus irmãos mais novos 
conseguiram deserda-lo pelo 
fato de ser bastardo. Mas Da 
Vinci herdou, anos depois, 
as posses de seu tio. Em seu 
testamento, em um gesto 
inusitado, Da Vinci deixou 
os próprios bens para seus 
irmãos. 

10) - Da Vinci chegou a 
apresentar suas ideias à po-
derosa família Médici, porém 
foi humilhado pela sua origem 
ilegítima. Sem se abalar, o 
artista procurou o rival, Lu-
dovico Sforza, de Milão, que 
o patrocinou (ANSA).

EDITAL-INTIMAÇÃO-PRAZO:20 DIAS. PROCESSO Nº 0197505-25.2002.8.26.0100. 
A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Drª. Paula Regina Schempf Catan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Luiz Carlos Matheus, brasileiro, empresário, casado,  RG. nº 3.054.084, CPF nº 
086.486.208-20, Isidoro Matheus Filho, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 
4.109.443, CPF nº 655.756.368-87, Eunice Matheus, brasileira, empresária, 
divorciada, RG. nº 3.695.952 e CPF 153.077.168-42, Clodomiro Cesar Matheus, 
brasileiro, industrial, divorciado, RG nº 4.680.294 e CPF 575.672.208-49 e Roseli 
Aparecida Matheus, brasileira, divorciada, RG nº 5.386.438 e CPF 088.448.298-78,
HERDEIROS do Espólio de ISIDORO MATHEUS, representado por Clodomiro 
Cesar Matheus, CPF 575.672.208-49, que nos autos da ação de Procedimento 
Comum, ajuizada por VALDECIR GUEDES DA SILVA, procedeu-se a penhora de 
parte ideal correspondente a ½ pertencente ao réu dos seguintes  bens: Um 
terreno, sob nº 1, da quadra 5, do Loteamento Jardim Lageado, Distrito de 
Guaianazes, São Paulo, SP, matrícula nº 16.073 e Um terreno de formato 
trapezóide, do Loteamento Jardim Lageado, Distrito de Guaianazes,  São Paulo, 
SP,matrícula nº 15.866, ambos do 7º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo, SP. Estando os acima mencionados em local ignorado, foi deferida a 
intimação da penhora por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias 
supra, ofereçam embargos, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus
ulteriores termos. Será o presente afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, 24 de Setembro de 2019.  

O Ministério da Saúde lançou 
ontem (31) uma campanha 
exclusiva para prevenção con-
tra as infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) focada nos 
jovens entre 15 e 29 anos e que 
visa conscientizar sobre o uso 
de preservativos com fi lmes e 
cartazes que mostram as reações 
das pessoas ao verem fotos dos 
sintomas. 

As principais doenças abor-
dadas na campanha são herpes 
genital, sífi lis, gonorreia, HIV, 
HPV, hepatites virais B e C, 
cancro mole e clamídia. Os 
sintomas incluem feridas, cor-
rimentos e verrugas no ânus 
e nos órgãos genitais. As ISTs 
aumentam em até 18 vezes a 
chance de a pessoa ser infec-
tada pelo HIV e têm impacto 
direto na saúde reprodutiva e 
infantil, pois podem provocar 
infertilidade e complicações 
na gravidez e no parto, além de 
causar morte fetal e agravos na 
saúde da criança.

O lançamento foi feito pelo 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta. O slogan “Sem 
camisinha você assume o risco” 

quer mostrar as consequências 
do sexo sem proteção. Segundo o 
ministério, a ideia é fazer com que 
os jovens conheçam as doenças e 
seus sintomas, pois o diagnóstico 
precoce é mais fácil quando a 
pessoa conhece a doença.

A ação terá depoimentos 
reais de pessoas que já tiveram 
alguma infecção sexualmente 
transmissível e falam sobre como 
pegaram, como lidaram com essa 
experiência e mostra que mesmo 
que a pessoa infectada não tenha 
nem sinais e nem sintomas ela 
pode transmitir as doenças.

As infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) são cau-
sadas por mais de 30 vírus e 
bactérias e a principal forma 
de transmissão é por relações 
sexuais sem preservativo, mas 
a transmissão de uma IST pode 
acontecer, ainda, da mãe para 
a criança durante a gestação, 
o parto ou a amamentação. O 
tratamento melhora a qualidade 
de vida e interrompe a cadeia de 
transmissão dessas infecções. 
O atendimento e o tratamento 
são ofertados de forma gratuita 
no SUS (ABr). 

Ministério lança campanha 
contra infecções sexualmente 

transmissíveis
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O slogan “Sem camisinha você assume o risco” quer mostrar as 

consequências do sexo sem proteção.

A data mais importante 
para o e-commerce brasileiro 
e mais aguardada para quem 
gosta de economizar, a Black 
Friday, neste ano acontece no 
próximo dia 29 (sexta-feira).  
A previsão de crescimento é de 
21%, ultrapassando a faixa dos 
R$ 3,15 bilhões, de acordo com 
o idealizador do evento: (www.
blackfriday.com.br). 

A região que deve apresentar 
maior crescimento é a Nordes-
te, subindo de 12% para 14% 
sua participação sobre o total de 
vendas nacional. A líder em ven-
das continuará sendo a região 
Sudeste, com previsão de 61% 
do valor total do faturamento 
do evento; o que revela uma 
população mais amadurecida 
para compras online. 

“Devemos continuar tendo 
um crescimento expressivo 
no volume de vendas este 
ano. Mesmo no ápice da crise 
econômica, o Black Friday 
continuou puxando a econo-
mia para cima. Por volta de 5 
milhões de pessoas compram 
pela primeira vez na internet 
a cada ano e o Black Friday é 
uma grande porta de entrada 
para elas” destaca Ricardo 
Bove, criador do evento. 

Le
an

dr
o 

C
ou

ri/
EM

/D
.A

 P
re

ss

Black Friday deve crescer 21% e 
movimentar mais de R$ 3,15 bilhões

Esse crescimento vem acon-
tecendo não apenas no e-com-
merce. Em 2010, os grandes 
descontos aconteciam exclusi-
vamente online — e esse meio 
continua liderando o cresci-
mento. Segundo pesquisa do 
idealizador do evento: 58,4% 

dos consumidores compraram 
pela internet na edição ante-
rior. Porém, as lojas físicas 
estão começando a ganhar 
aderência à data: 26,5% dos 
consumidores utilizaram além 
da internet, também o varejo 
tradicional. 

E aqueles que preferiram 
fazer suas compras exclusi-
vamente no ambiente físico 
representaram 15%. Entre os 
produtos mais desejados estão 
aqueles mais caros, em que o 
desconto se torna mais signi-
fi cativo, e não são de necessi-
dade imediata — o consumidor 
pode esperar o evento e se 
programar. Em 2019 o celular 
continua em primeiro lugar 
na intenção de compra: 37% 
das pessoas vão buscar um 
aparelho novo. Agora seguido 
de perto por Eletrodomésticos 
com 36% dos consumidores e 
TVs por 29,3%. 

Isso está de acordo com o 
fato de que o ticket médio 
de compra durante o Black 
Friday seja de mais de R$600, 
enquanto o valor médio de 
compra pela internet do bra-
sileiro em dias comuns é um 
pouco menor do que R$ 450.  
Ainda de acordo com a pesqui-
sa, a grande maioria (70,2%) 
pretende gastar este ano no 
evento mais de R$ 500, sendo 
que praticamente a metade de 
todos aqueles que irão comprar 
(46,4%) possui a intenção de 
desembolsar mais de R$ 1.000 
(Fonte: LeadMedia BR). 

As lojas físicas estão começando a ganhar aderência à data: 

26,5% dos consumidores utilizaram o varejo tradicional. 
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Página 6 São Paulo, sexta-feira, 01 de novembro de 2019

Passou longe a realidade 

de que a democratização 

do acesso à internet 

se apontava como 

possibilidade no 

horizonte.

E no que teríamos longos 
e frutíferos debates 
da juventude em uma 

esfera pública digital, e em 
que promoveríamos a partici-
pação cidadã on-line. Décadas 
depois, o excesso de informa-
ção e a capacidade quase que 
infi nita de armazenamento em 
nuvem não resultaram em um 
aumento do conhecimento e 
de refl exão. 

Longe de recair em um 
determinismo tecnológico, a 
crítica, de fato, está sobre o 
comportamento irresponsável, 
agravado nos últimos tempos 
pelas fake news. Na mesma 
velocidade com que tecnolo-
gias em prol do aprendizado 
e da educação ganham novas 
ferramentas, surgem novos 
canais e formatos de entreteni-
mento que disputam com força 
desproporcional a atenção das 
pessoas. 

Na batalha entre interesse 
público, como informações 
fundamentais para a vida do 
indivíduo, e interesse “do” 
público, como informações 
desnecessárias ou de pouco 
valor prático, é nítido qual 
prevalece.

A facilidade do acesso muitas 
vezes prevalece ante a difi cul-
dade da refl exão, e a camada de 
sites e de espaços que vendem 
conteúdo raso, mastigado e so-
bretudo de origem e qualidade 
duvidosa, não é rompida. 

O ranqueamento é alimen-
tado, em parte, pelo volume 
de acesso da massa. Assim, 
fi rma-se um círculo vicioso, 
em que os maiores pontuados 
são os mais acessados, que por 
sua vez são aqueles que são 
generalistas e com conteúdo 
planifi cado. O problema cultu-
ral aqui é justamente o de ‘se 
render ao mais fácil’, que é a 
refl exão vendida por caracte-
res em sites que lucram com 
o fl uxo de internautas.

Esse lucro é maior ainda 
quando o internauta interage 
com os demais conteúdos 
publicitários na página, cujo 
destino certamente não dia-
loga com a informação que se 
buscava. Ou seja, à fragilidade 
da atenção soma-se ainda o 
potencial de dispersão que 
banners animados, links para 
outros sites, propaganda de 
entretenimento, entre outras 
inúmeras iscas que são lança-
das nesses sites para desviar 

o leitor do caminho da infor-
mação.

É nesse espaço de disputa de 
atenção e de desnorteamento 
com a quantidade crescente 
de dados que a desinforma-
ção ecoa e se multiplica. E 
as técnicas e estratégias para 
isso evoluem. Se antes os bo-
atos boca a boca criavam uma 
distopia, hoje a manipulação 
ou o desvio da atenção do 
que de fato é importante para 
a população se dá por meio 
de mentiras com marcas de 
verdades. A manipulação não 
é de agora, mas a capacidade 
de propagação do meio on-line 
torna mais rápida e potente a 
viralização.

Contudo, isso não signifi ca 
que o problema esteja na 
tecnologia, caso contrário, 
a desinformação seria gene-
ralizada. Ele é, em grande 
parte, comportamental, e é 
reforçado pelos contornos da 
contestação gratuita aos méto-
dos científi cos e à solidez das 
instituições que sob a técnica e 
objetividade atuam no cenário 
da informação de qualidade, 
como é o caso do jornalismo. 
Aqui, o que se estabelece é 
o fenômeno da pós-verdade. 
O cenário é propício para o 
descrédito de pesquisas, da-
dos, documentos e uma série 
de evidências de veracidade, 
dando espaço para o discurso 
da mentira que se propõe com 
marcas de realidade. 

A falta de atenção, por um 
lado, e a busca por confi r-
mação dos próprios ideais e 
opiniões é o que vale neste 
espaço, em que informações 
em falso contexto, deslocadas 
do tempo, parodiadas ou com 
conteúdo manipulado são 
compartilhadas sem qualquer 
critério e pudor. Se é menos a 
máquina e mais o humano, é 
neste que devemos nos centrar 
para prevalecer a lógica do bom 
uso, do interesse público e do 
uso da ferramenta tecnológica 
como base para a emancipação 
do indivíduo. 

Para isso, é importante 
que uma educação de base 
também seja orientada para 
o entendimento do on-line 
e do universo digital como 
o mesmo do off-line, que dê 
possibilidade para que cada 
vez mais os nativos digitais 
possam se orientar no mar de 
informações, e que acenda o 
alerta de que na internet não 
existem curtidas ou compar-
tilhamentos gratuitos e nem 
livres de responsabilidade.

(*) - É professor nos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário 
Internacional Uninter. 

Quando a desinformação 
é menos tecnológica e 

mais cultural
Alexsandro Ribeiro (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

O pretendente: RAIMUNDO NONATO DA SILVA SIMÃO, nascido em Forquilha - CE, 
no dia 21/02/1980, estado civil solteiro, profi ssão zelador, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Simão Sobrinho e de Maria Pedro da Silva. 
A pretendente: ROSA SILVA DE ALMEIDA, nascida em Fortaleza - CE (Registrada no 
Distrito de Parangaba - CE), no dia 12/09/1977, estado civil solteira, profi ssão domésti-
ca, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lopes de 
Almeida e de Maria Silva de Almeida.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

O pretendente: CARLOS ROBERTO PAFUME, estado civi l viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 17/12/1954, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Pafome e de Maria do Carmo Pafume. A pre-
tendente: ROSELI LUCIMAR PASCHOAL, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, 
nascida em Santo André, SP, no dia 08/10/1967, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Paschoal e de Maria Magdalena Paschoal.

O pretendente: MOACYR HOOPER FILHO, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 21/09/1981, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacyr Hooper e de Maria Bela de São José Hooper. 
A pretendente: FLÁVIA SILVA DE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 02/05/1983, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Brito Campos e de Lucia Helena Silva Campos.

O pretendente: FRANCISCO ROGERIO DIAS, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/05/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adalcinda de Souza Dias. A pretendente: MARIANA RODRIGUES 
SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Indianópolis, 
SP, no dia 11/07/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Rodrigues da Silva e de Juraneide Soares Santiago da Silva.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico em informática, nascido em Castro Alves, BA (Registrado em Mutuípe, BA), no 
dia 17/11/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mari-
nalva dos Santos Rodrigues. A pretendente: SAMARA PEREIRA DE LIMA CELESTINO, 
estado civil solteira, profi ssão técnica em informática, nascida em João Pessoa, PB, no 
dia 18/03/1999, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Celestino e de Neide Jane Pereira de Lima.

O pretendente: ROGER ALVES CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em Itapecirica da Serra, SP, no dia 12/06/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves Carneiro e de 
Andreia Cristina Santos de Oliveira. A pretendente: RAFAELA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de negocios, nascida em Riacho dos Machados, 
MG, no dia 17/07/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Izabete de Oliveira.

O pretendente: RENATO SANTANA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 02/02/1993, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Antonio de Almeida e de 
Yolanda Santana de Almeida. A pretendente: NATÁLIA DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão engenheira civil, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 28/04/1994, 
residente e domiciliada na Vila Nova Mazzei, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto de Oliveira 
e de Vera de Oliveira. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xado no RCPN 22° Subdistrito 
do Tucuruvi, nesta Capital onde reside a contraente.

O pretendente: MARIO AUGUSTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
administrativo, nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 12/05/1965, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Leonardo da Silva e de 
Izaura Benedicta de Souza Silva. A pretendente: RENATA MARQUES LOURENÇO, es-
tado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no 
dia 19/01/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Mattos Lourenço Neto e de Maria Geruza Marques Lourenço.

A pretendente: CAMILA PEREIRA DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão gerente, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 28/07/1986, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario de Castro e de Maria Lucia Pereira de Castro. A 
pretendente: ROSEANE RODRIGUES KIMURA, estado civil solteira profi ssão engenheira 
civil, nascida nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia 06/10/1988, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Thuguio Kimura e de Marlene Rodrigues Kimura.

O pretendente: MARCIO LEANDRO, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 19/02/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Leandro e de Marta Farias dos 
Santos Leandro. A pretendente: DANIELA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 13/07/1979, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Pereira da Silva e de 
Maria do Carmo Pereira da Silva.

O pretendente: BRUNO D'AMELIO CAMILLO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 24/08/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Luiz Camillo e de Regina Helena D'Amelio Ca-
millo. A pretendente: ANDRESSA CRYSTINE MARQUES REIGADA, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 16/12/1993, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo de Jesus Prada Reigada e 
de Valeria Marques Reigada.

O pretendente: MARCOS THIAGO TADEU DONARUMO CALDAS, estado civil soltei-
ro, profi ssão tecnologo em gestão TI, nascido nesta Capital,, Casa Verde, SP, no dia 
14/08/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario 
Celso Favieri Caldas e de Guiomar Donarumo. A pretendente: ANA PAULA LEMOS, 
estado civil solteira, profi ssão aux. de corretor, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no 
dia 06/10/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Evangelista Lemos e de Herenita Maria Lemos.

O pretendente: MATHEUS MACHADO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Canoas, RS, no dia 18/09/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Jair de Souza Pinto e de Vera Lucia Fontoura Machado. 
A pretendente: GIOVANA MANDUCO DE MELLO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/12/1996, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Wandir Guedes de Mello e de 
Isabel Aparecida Manduco.

O pretendente: HÉBIO DA SILVA BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão representante, 
nascido em São João Nepomuceno, MG, no dia 28/03/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Hébio Luiz Rodrigues Brandão e de Maria Geralda 
da Silva Brandão. A pretendente: SAMYA SANCHEZ SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira química, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 01/05/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Auro Vieira dos Santos 
e de Maria Aparecida Sanchez Santos.

O pretendente: AREOVALDO RIBEIRO MATOS, estado civil solteiro, profissão 
gerente TI, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 17/09/1975, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aureliano José Ribeiro e 
de Edelcy Ribeiro Matos. A pretendente: KATIA BRITO SÁ, estado civil solteira, 
profissão analista, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 28/08/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Brito Sá e 
de Marinha Ferreira Brito Sá.

O pretendente: VINICIUS DE CARVALHO CARREIRA, estado civil solteiro, profis-
são advogado, nascido em Bauru, SP (1º subdistrito), no dia 08/04/1988, residente 
e domiciliado em Bauru, SP, filho de Eber Ribeiro Carreira e de Cinthia Maria de 
Carvalho Carreira. A pretendente: RAQUEL DE MELO SIMIONATO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP (39º Subdistrito), no dia 11/04/1995, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de William Rogerio Simionato 
e de Vastir de Melo Simionato. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
Cartório de Residência do Pretendente.

O pretendente: VANDERLEI VIRGILIO MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido nesta Capital, Vila Formosa, SP, no dia 06/07/1967, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Virgilio Maciel e de Iracema Pereira Maciel. A 
pretendente: ZORAIDE DE CÁSSIA DOS PASSOS PRESSI, estado civil viúva, profi ssão 
contadora, nascida em Santa Amélia, PR, no dia 12/03/1965, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Bolivar Américo dos Passos e de Manoela Prieto.

O pretendente: FELIPE ANTÔNIO ASSÊNCIO, estado civil solteiro, profi ssão sacerdote, 
nascido em Colorado do Oeste, RO, no dia 16/08/1996, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenise Alves Assêncio. A pretendente: GESLE CAR-
DOSO MOTA, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Perdizes, 
SP, no dia 28/08/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Ferreira da Mota e de Marilene Cardoso Mota.

O pretendente: ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Caieiras, SP (Registrado no RCPN do distrito de Perus, Capital), no 
dia 12/06/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmar 
Ribeiro da Silva e de Berenice Gonçalves da Silva. A pretendente: MARTA VIRGINIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Timbaúba, PE 
(1º distrito), no dia 13/08/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lh a de Severino Pedro da Silva Filho e de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: LUIGI CEZAR FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico, 
nascido nesta Capital, casa Verde- SP, no dia 10/07/1995, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo José Ferreira e de Regiane Cezar Antunes 
Ferreira. A pretendente: DÉBORAH CAVAZOTTI QUINTINO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de RH, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 16/04/1998, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Quintino e de 
Silvana Cavazotti Quintino.

O pretendente: JUSCELINO DE SOUZA VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão em-
preiteiro, nascido em Crisópolis, BA, no dia 20/09/1960, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Celestino de Souza Vieira e de Martinha Maria Vieira. A 
pretendente: ZULEIDE MENDES DE BARROS, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública aposentada, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 02/09/1956, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldomiro Mendes de Barros e 
de Leontina Martins de Barros.

O pretendente: FERNANDO ARECO BORELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de projetos, nascido em São Paulo, SP, no dia 19 /08/1977, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Corrádo Borelli e de Noemia 
Areco. A pretendente: GRACIELE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são consultora empresarial, nascida em Catalão, GO, no dia 29/10/1987, residente 
e domiciliada em Uberlândia, MG, fi lha de Guilair José dos Santos e de Rosely da 
Silva Brandão Santos. Obs.: Cópia do Edital recebido do Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Uberlândia, MG (Sede).

O convivente: ÉDER NAKAMATSU YOKOYAMA, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista mecânico, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 11/04/1994, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Takeo 
Yokoyama e de Mary Tamiko Nakamatsu Yokoyama. A convivente: JULIA CAMARGO 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Guaianases, 
SP, no dia 01/03/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Milton Camargo Lima e de Maria Aparecida Batista Lima. Obs.; Conversão de 
união estável em casamento.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Hoje, a legislação já ga-
rante tratamento pre-
ferencial para pessoas 

acima de 60 anos, pessoas com 
defi ciência, gestantes, lactan-
tes, pessoas com crianças de 
colo e obesos. 

Mas, pelo texto, os idosos 
com mais de 80 anos terão 
prioridade sobre esse grupo. 
O parecer do relator, deputado 
Vilson da Fetaemg (PSB-MG), 
foi pela aprovação do proje-
to do deputado Hélio Costa 
(Republicanos-SC), na forma 
do substitutivo, que prevê 
prioridade especial apenas aos 
maiores de 80 anos, enquanto 
o projeto original estendia esse 
tratamento prioritário também 
às pessoas com defi ciência.

“O atendimento prioritário 
especial se justifi ca para idosos 
maiores de 80 anos justamente 
em razão da fragilidade de sua 
saúde, o que não necessaria-
mente se aplica à pessoa com 
defi ciência”, disse o relator. 
“As doenças crônicas tendem 
a se agravar e a mobilidade 
diminui a partir dos 80 anos”, 
complementou.

Os órgãos da administração 
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Prioridade especial para 
idosos acima de 80 anos

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante às 
pessoas com mais de 80 anos prioridade especial sobre as demais no atendimento em serviços públicos e privados

Pelo texto, prioridade se daria sobre o grupo já atendido. 

pública, as empresas presta-
doras de serviços públicos, as 
instituições fi nanceiras e os 
estabelecimentos comerciais 
de grande circulação deverão 

assegurar a divulgação, em 
lugar visível, do direito de 
atendimento prioritário espe-
cial aos idosos com mais de 80 
anos, assim como já é feito para 

o atendimento preferencial. A 
proposta segue para análise 
conclusiva da Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

O Índice Firjan de Gestão 
Fiscal (IFGF) 2019 traçou o pa-
norama fi nanceiro dos municí-
pios brasileiros, seus principais 
desafi os e, segundo a Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan), mostrou que os núme-
ros apontam a necessidade de 
mudanças previdenciárias em 
nível municipal. O Índice apon-
tou que 17 capitais acumulam 
défi cit de R$ 6,8 bilhões neste 
em aposentadorias. 

O maior rombo foi encontrado 
em São Paulo, que tem a relação 
défi cit previdenciário ante a 
receita corrente líquida de 9,6% 
negativos, e a menor Cuiabá com 
0,5% negativo. Entre as nove 
capitais que estão no azul fi gu-
ram Recife com 0,5% e a maior 
relação em Palmas com 9,9%. O 
grupo tem ainda Belém, Manaus, 
Macapá, Teresina, Porto Velho, 
Rio Branco e Boa Vista

Baseada no levantamento, 
a entidade também propõe 
mudanças na distribuição do 
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM). De acordo com 
o gerente de estudos econômi-
cos da Firjan, Jonathas Goulart, 
seria necessário aproveitar o 
momento em que o país discute 
diversas questões relacionadas 
ao federalismo fi scal, como a 
reforma tributária, para que 
também o FPM fosse debatido.

Na sua visão, não cabe mais 

permanecer com o critério de 
repartição com base no tama-
nho da população do município. 
“A forma utilizada hoje em dia 
faz com que muitos municípios 
não sejam incentivados a arre-
cadar recursos localmente”, 
disse. O modelo atual ainda 
provoca a criação de novos 
municípios que, mesmo não 
tendo capacidade de gerar re-
ceita local, se mantêm com os 
recursos repassados pelo FPM. 

Outra proposta de mudança 
que a Firjan faz é aproveitar a 
reforma administrativa para 
discutir a rigidez dos orçamen-
tos das prefeituras, que direcio-
na verbas para fi ns específi cos 
e acaba dando pouca margem 
para investimentos. Essa dis-
cussão, conforme Jonathas 
Goulart, viria com a reforma 
administrativa. 

“Os municípios hoje em dia 
têm uma realidade totalmente 
diferente. Os recursos humanos 
que o município precisa são di-
ferentes de anos atrás, décadas 
atrás, então, a gente precisa 
entender que para se adequar a 
essa nova realidade econômica e 
social, a gente precisa fazer com 
que os municípios tenham mais 
liberdade na administração do 
seu orçamento e do seu pessoal. 
Então, os municípios precisam 
sim de uma reforma administra-
tiva”, identifi cou (ABr).

Firjan aponta necessidade 
de reforma da Previdência 

para municípios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: CLÁUDIO LOPES DE SOUZA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, natural de Cruz das Palmeiras, SP, no dia (26/07/1952), residente 
e domiciliado em Piracicaba, SP fi lho de Cláudio Lopes de Souza e de Helena Miller de 
Souza. A pretendente: CLÁUDIA MARIA NATALE, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
aposentada, natural de São Paulo, SP, no dia (04/03/1963), residente e domiciliada no 
Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Natale e de Eurides Carnesecca Natale.
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SEXUALIDADE
GIRINORES

MUSASRGTS
NLERALOE
DASALAMANCA

CALMARIAAM
TICNOSODE

NEEDANION
SMIAORT
TRANSITOO
AEOSOFADA

ANTESSALARP
COLDEVICE

DIACONOARAL
ASABLASE

Bolívia,
Colômbia,

Chile e
Peru

O que o 
pessimista

sempre
espera

Tema
frequente
na obra 
de Freud

Larva 
que se

alimenta
de Iodo

Raios (?): 
produziram

o Hulk
(HQ)

Pouco
frequente;
incomum

Objeto de 
negocia-
ção da

pecuária

Deusas
das artes

(Mit.)

Fenômeno 
desfavorá-
vel para o

veleiro

Província
da

Espanha

Poema
lírico de
origem
grega

(?) tac,
tipo de

presilha 
de cabelo

Íon com
carga

negativa

"I (?) You",
sucesso

dos
Beatles

Romeu
Tuma,

político
brasileiro

Setor
caótico na
cidade de
São Paulo

Caixas de
shows de

ilusio-
nismo

Albert
Einstein,
gênio da

Física

Dona da
varinha de

condão
(Lit.)

Recinto de 
consultó-

rios

Mar de (?),
grande

lago
asiático

O olhar 
da pessoa
pedante

(fr.)

Planta
medicinal

Aplana
(terreno)

Garantia
pessoal e
solidária

Ódio

Tipo de
pintura
Rapper

brasileiro

Grau religioso abaixo
do de padre
O formato da

nadadeira da arraia

Locução
(abrev.)

Dispositivo,
em inglês

Urso, em
espanhol
Carimbos
postais

Cozido 
no forno

Barco das 
corredeiras

Não, em
inglês

(?) Mello,
atriz

Corrige a
foto

Entrela-
çamentos

Ave
pernalta

Problema estético
comum no inverno
Botão que aciona a

bomba

A partir dela o réu
condenado já poderá
iniciar sua sentença

(jur.)

Hábito do
estudioso
O maior
cervídeo

3/not — oso — xis. 4/need. 5/blasé — musas. 6/device — girino.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2019

COMPENSAÇÃO DO SÁBADO
Empresa que trabalha 44 horas semanal compensando o sábado, caso 
tenha feriado no sábado, terá que pagar hora extra da compensação, 
entretanto caso o feriado ocorra na semana pode descontar, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO QUANDO ENTRA DE AUXÍLIO DOENÇA, DEVERÁ SER ENVIADO 
AO E-SOCIAL O AFASTAMENTO ATRAVÉS DO S-2230? 

Esclarecemos conforme Manual de Orientação do eSocial que no evento 
S-2230 ao sócio (contribuinte individual) é facultativa a informação.

IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE HORAS
Qual procedimento correto para que possa ser implantado Banco 
de horas na empresa, caso a empresa, tenha pouco trabalho em um 
determinado dia e dispensar o funcionário pode descontar essas horas 
ou esse dia no Banco de Horas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA
Funcionário que está afastado por auxílio doença não acidentário e 
que entrou com recurso na junta de recursos da previdência social, 
pode ser demitido? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI 02 EMPREGOS TERÁ DIREITO A COTA DE 
SALÁRIO FAMÍLIA DUPLA?

O empregado com dois vínculos empregatícios terá direito a cota do 
salário em cada empresa consoante o Artigo 4° da Portaria 9/2019, do 
Ministro da Economia, combinado com o Inciso I do Artigo 360 da IN INSS 
77/2015 INSS/PRES, a ser pago relativamente a cada um dos vínculos.

SESSÕES DE FISIOTERAPIA
Funcionário apresentou declaração médica indicando sessões de 
fisioterapia durante o horário de trabalho, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 
Taphorn

Transformação. Uma nova fase está começando. Você está 
entrando em uma nova fase de sentidos aprimorados e habilidades 
psíquicas. Isso também pode trazer novas aventuras, empreen-
dimentos e parcerias, até mesmo um novo relacionamento ou 
aprimoramento dos já existentes. Seja o que for que você escolha 
expandir, essas possibilidades são exponenciais nestes tempos de 
grande potencial. Pensamento para hoje: Este é um momento de 
eventos signifi cativos, mudanças na vida e expansão. Abra suas 
asas e voe. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

Em comunicado, a Junta 
do Estado-Maior da 
Coreia do Sul revelou 

que continua acompanhando 
de perto a situação e está ana-
lisando dados dos disparos. 

Segundo as autoridades, 
os dois “projéteis não-iden-
tificados” foram lançados da 
província de Phyongan do 
Sul, na região central do país, 
e caíram do lado de fora da 
Zona Econômica Exclusiva 
do Japão. Objetos que pare-
ciam ser mísseis balísticos 
foram lançados da Coreia do 
Norte”, afirmou o Ministério 
da Defesa do Japão em nota. 
“Eles não caíram no nosso 
território.”

Caso seja confirmado, este 
será o 12º teste feito por 
Pyongyang desde maio deste 
ano, em meio ao impasse nas 
negociações com os Estados 
Unidos sobre a desnucleari-
zação da Península Coreana 
e a retirada das sanções 
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Coreia do Norte faz teste de 
dois mísseis no Mar do Japão
A Coreia do Norte lançou na madrugada de ontem (31) dois projéteis, que parecem ser mísseis 
balísticos, no mar do Japão, informaram as autoridades sul-coreanas

Informação foi revelada pelas autoridades sul-coreanas. 

Especialistas do Castelo de 
Valençay, no Vale do Loire, 
na França, dizem ter acha-
do um suposto retrato do 
filósofo Nicolau Maquiavel 
(1469-1527) que pode ter 
sido pintado por Leonardo da 
Vinci (1452-1519). O pequeno 
quadro de 55x42 centímetros 
foi encontrado na coleção do 
museu, antiga residência do 
príncipe Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord (1754-
1838), no primeiro semestre 
de 2019.

A obra não é assinada e 
mostra um homem calvo e de 
barba. A suspeita de que seria 
um retrato de Maquiavel, rea-
lizado por Leonardo, ganhou 
força graças a um documento 
datado de 1874 que menciona 
uma pintura do fi lósofo feita 
pelo gênio renascentista. “Eu 

Essa é a hipótese sugerida por especialistas franceses. 

Leonardo da Vinci fez um retrato de Maquiavel?
pedi para um concierge embalar 
e colocar na ferrovia uma caixa 
contendo uma pintura (Maquia-
vel por Leonardo da Vinci)”, diz 
o papel, segundo a AFP. 

A diretora dos arquivos lo-
cais, Anne Gérardot, afi rmou 
à agência que o documento 
não é sufi ciente para atribuir 
o quadro a Leonardo.”Pode 
ter sido uma mudança gradual 
de suposição para afi rmação”, 
declarou. Já a responsável 
pelo castelo, Sylvie Giroux, 
disse que uma autoria do gênio 
“não é impossível”. O quadro 
será submetido a testes de 
alta tecnologia para saber se 
ele foi realmente pintado por 
Leonardo.

Para Gérardot, a figura 
retratada também é mais se-
melhante ao fi lósofo francês 
Michel de Montaigne (1533-
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1592), que não foi contem-
porâneo do pintor toscano, 
do que a Maquiavel. Por outro 
lado, se a hipótese for con-

fi rmada, seria uma prova de 
que Leonardo e Maquiavel se 
encontraram pessoalmente 
(ANSA).

O papa Francisco nomeou o 
bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, dom Edson José 
Oriolo dos Santos, como o novo 
bispo para a diocese de Leopoldi-
na, na Zona da Mata. A informação 
foi confi rmada por meio de uma 
carta de saudação da CNBB, onde 
as palavras do Pontífi ce sobre es-
perança proferidas na celebração 
na capela da Casa Santa Marta 
foram lembradas.

Segundo a Arquidiocese de BH, 
o cargo será ocupado por dom 
Edson a partir de 25 de janeiro 
de 2020. A diocese de Leopoldina 
estava sem bispo desde dezembro 
do ano passado. O religioso nasceu 
no dia 18 de setembro de 1964 em 
Itajubá. Ele é formado em Filosofi a 

Papa nomeia bispo auxiliar de BH para Leopoldina
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Dom Edson dos Santos ocupará 

cargo a partir de janeiro de 2020.

pelo Seminário Nossa Senhora 
Auxiliadora em Pouso Alegre e em 
Teologia pelo Instituto Teológico 
Sagrado Coração de Jesus, em 
Taubaté.

Além disso, seu currículo aca-
dêmico conta com um mestrado 
em Filosofi a Social pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campi-
nas, especialização em Aristóteles 
pela Unicamp e em Marketing 
pela Universidade Gama Filho, 
onde também fez pós-graduação 
em gestão de pessoas. Ordenado 
padre em 5 de maio de 1990, na 
Igreja Matriz de São José Operário 
de Itajubá, dom Edson exerce o 
ofício de bispo auxiliar da arqui-
diocese de Belo Horizonte desde 
15 de abril de 2015 (ANSA).

Com uma fortuna estimada em US$ 24,3 bilhões, 
Leonardo Del Vecchio, dono do grupo Luxottica, é o 
novo homem mais rico da Itália, segundo informou a 
revista “Forbes”. Até março de 2019, a pessoa mais rica 
do país europeu era Giovanni Ferrero, presidente do 
grupo italiano Ferrero. 

No entanto, as ações da Luxottica na Bolsa de Va-
lores cresceram 35% em abril e fi zeram Del Vecchio 
pular para a primeira colocação do ranking elaborado 
pela “Forbes”. No ranking mundial, o executivo de 84 
anos ocupa a 38ª colocação e viu Ferrero cair para a 
46ª posição, com uma fortuna de US$ 21,9 bilhões.

O estilista Giorgio Armani, dono da companhia que 
carrega seu próprio nome, fi cou na terceira posição do 
ranking dos italianos mais ricos, graças aos ativos de 
US$ 11,2 bilhões que registrou. Confi ra a lista dos 10 
italianos mais ricos:

1º - Leonardo Del Vecchio - US$ 24,3 bilhões; 2º 
- Giovanni Ferrero - US$ 21,9 bilhões; 3º - Giorgio 
Armani - US$ 11,2 bilhões; 4º - Stefano Pessina - US$ 
10,3 bilhões; 5º - Massimiliana Landini Aleotti - US$ 
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econômicas. No início deste 
mês, o governo de Kim Jong
-un chegou a lançar mísseis 
balísticos de um submarino. 

O teste foi realizado um dia 
depois que representantes 
americanos e norte-coreanos 
participaram de uma reunião 

em Estocolmo para tentar 
destravar o diálogo. Mas as 
tratativas não evoluíram. 
(ANSA) 

Dono do grupo Luxottica é a nova pessoa mais rica da Itália

Del Vecchio superou presidente da Ferrero, Giovanni.

8,1 bilhões; 6º - Silvio Berlusconi - US$ 7 bilhões; 7º - 
Augusto e Giorgio Perfetti - US$ 6,9 bilhões; 8º - Paolo 
e Gianfelice Mario Rocca - US$ 3,7 bilhões; 9º - Piero 
Ferrari - US$ 3,4 bilhões; e 10º - Ennio Doris - US$ 3,3 
bilhões (ANSA).

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que o PIB em 2020 
será de pelo menos o dobro do 
resultado deste ano. De acor-
do com o ministro, a economia 
brasileira deverá encerrar o ano 
corrente com crescimento de 
pouco menos de 1% e. em 2020, 
esse número será de 2% ou 2,5%.
“É a primeira vez que você tem 

essa combinação de crescimento 
com inflação descendo”, disse o 
ministro ao participar de evento 
promovido pelo jornal O Estado 
de S. Paulo. “O crescimento eco-
nômico está começando lento, 
mas, seguramente, já vai ser mais 
do que o dobro no ano que vem, 
do que neste ano”, destacou.
Guedes informou que, em uma 

semana, deverá avançar no Con-
gresso Nacional a chamada MP do 
Saneamento, que trata de inves-
timentos privados no setor. “Virá 
uma onda de investimentos em 
saneamento. A privatização dos 
investimentos em saneamento 
irá realmente trazer saneamento 
para as cidades brasileiras”, res-
saltou (ABr).

Crescimento de 2020 será o dobro do deste ano
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Especial

Em aldeias dos índios yanomami, 
oito em cada dez crianças menores 
de cinco anos padecem de 
desnutrição crônica, o que pode 
comprometer, de modo irreversível, 
o desenvolvimento mental, motor e 
cognitivo ou mesmo levá-las a óbito

Sabe-se, ainda, que 67,8% delas estão anêmicas. As 
conclusões constam de um estudo encomendado pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que 

foi discutido no Seminário Nacional sobre os Determinantes 
Sociais da Desnutrição de Crianças Yanomami, em Brasília.

O levantamento, que agora tem suas primeiras informações 
divulgadas, foi elaborado por pesquisadores da Fiocruz, em 
parceria com o Ministério da Saúde, a Funai e o Instituto 
Socioambiental (ISA). Os pesquisadores coletaram os da-
dos entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, no Polo 
Base de Auaris, em Roraima, e no Polo Base de Maturacá, 
no Amazonas.

A equipe constatou que 81,2% das crianças menores de 
cinco anos de idade têm baixa estatura para a idade (des-
nutrição crônica) e que 48,5% apresentam baixo peso, se 
comparadas a outras da mesma faixa etária (desnutrição 
aguda). A Organização das Nações Unidas (ONU) informa 
que a taxa de desnutrição crônica entre menores de 5 anos, 
em 2006, era de 7%. Já o índice entre crianças indígenas 
menores de cinco anos era de 28,6%, em 2018, segundo o 
Ministério da Saúde.

Alimentos ultraprocessados e 
obesidade

Outro aspecto relevante 
que os autores do estudo 
destacam é o fato de que 
os índices de desnutrição 
são ainda mais elevados no 
período do desmame das 
crianças que compuseram a 
amostragem. De acordo com 
os pesquisadores da Fiocruz, 
fatores como o contato com 
alimentos ultraprocessados 
podem estar contribuindo 
para a condição nutricional 
das crianças yanomami.

Os produtos ultraproces-
sados são caracterizados por 
um baixo valor nutricional 
e um alto nível do teor de 
gordura, sódio e açúcares e 
estão associados, frequen-
temente, ao sobrepeso de 
crianças, que, no caso das 
yanomami, atinge uma pre-
valência de 2%. Ao todo, um quinto delas já se encontrava 
em risco de sobrepeso associado a algum tipo de desnutrição, 
como defi ciências em vitaminas e nutrientes essenciais.

Conforme explicou Antônio Carlos Cabral, representante 

Oito em cada 10 crianças yanomami 
têm desnutrição crônica, diz estudo
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do Unicef no seminário, no ano passado, o organismo da 
ONU consultou mulheres indígenas de vários pontos do 
país sobre seus anseios. Elas enumeraram, o que consi-
deravam ser os maiores problemas nas áreas de saúde, 
educação e registro civil e de nascimento. A partir disso, 
o Unicef detectou, entre os yanomami, a preocupação com 
a desnutrição infantil.

"Não é só possível, é uma obrigação nossa fazer isso. 
A gente tem que garantir o direito dessas crianças. A 
gente não pode mais admitir estar perdendo crianças 
indígenas por desnutrição", disse Cabral, que ocupa 
o cargo de oficial de saúde na Amazônia, no Unicef. 

"Agora, a gente tem uma evidência, uma comprovação 
através de um estudo, que mostra que a gente precisa 
focar nessa população para garantir os seus direitos 
e ver de que forma vamos trabalhar para que tenham 
mudanças eficazes, reais e concretas na vida dessas 
crianças", acrescentou.

Segundo o médico Jaime Henrique Valencia, da Secre-
taria Especial de Saúde Indígena (Sesai), os números 
são conhecidos "há muito tempo" pelo governo federal. 
O cerne da questão, afi rmou, está em garantir que as 
políticas já implementadas tenham sequência e não se-
jam concebidas "do zero". "A pesquisa só vai mostrar e 
reforçar que a desnutrição existe nesses povos e, então, 
vai lembrar aos gestores, que sempre estão mudando, 
que esse problema continua e vai continuar, caso não 
se dê continuidade às ações que já vêm sendo feitas", 
argumentou.  

Infectologista, Valencia disse que o poder público deve 
prevenir a desnutrição dos povos indígenas oferecendo 
um atendimento de excelência em Atenção Primária e 
que a solução é tornar o processo participativo e hori-
zontal, de modo que as comunidades indígenas sejam 
realmente ouvidas.

O técnico da Sesai pondera, ainda, que a desnutrição 
generalizada dos povos originários pode até mesmo re-
duzir sua atuação sociopolítica no futuro, uma vez que as 
crianças indígenas agora suscetíveis a essa condição de 
saúde são aquelas que representarão seus pares e podem 
acabar tendo suas faculdades cognitivas comprometidas. 
"Provavelmente, não terão lideranças fortes para lutas por 
seus direitos", observou.

Articulação
"Precisamente, a importância dessa pesquisa é 

integrar instituições, tanto os entes governamen-
tais quanto organizações não governamentais, que 
servem de testemunha que há algo para se fazer em 
conjunto, porque o problema transpassa a área de 
saúde. Precisamos nos articular com outras insti-
tuições, como o Ibama, o Ministério da Cidadania e 
os diferentes níveis de governo. Não vale apenas ter 
normas em nível central, colocar em portarias, em 
procedimentos a serem feitos, se não temos o apoio 
da comunidade", acrescentou.

O presidente da Associação Yanomami do Rio 
Cauaburis e Afl uentes (Ayrca), José Mario Pereira 
Yanomami, afi rmou entender que há a necessidade 
de se recuperar os hábitos alimentares dos seus an-
tepassados. Ele relata que a demarcação de terras 
indígenas tem difi cultado o cultivo de alimentos que 
os povos deveriam reinserir no cardápio".

"Na comunidade, eu conheço várias famílias que não 
têm condições [de plantar]. Uma roça não sustenta 
15 famílias. Isso é muito pouco. A família tem que 
ter um roçado grande, plantação de mandioca, o que 
nossos avós plantavam", diz ele, que vive na região 
de Maturacá, no Amazonas (ABr).

O levantamento, que agora tem suas primeiras informações divulgadas, foi elaborado por pesquisadores da 
Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde, a Funai e o Instituto Socioambiental (ISA) (ABr). 

Os dados foram coletados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, no Polo 
Base de Auaris, em Roraima, e no Polo Base de Maturacá, no Amazonas.
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