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“A razão número 1 
pela qual as pessoas 
falham na vida é 
porque elas dão mais 
ouvidos a vizinhos, 
amigos e familiares, 
do que aos próprios 
sonhos”.
Napoleon Hill (1883/1970)
Escritor estadunidense

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou a Operação 
Mácula, com objetivo 

de investigar uma embarca-
ção grega suspeita de ter 
causado o derramamento 
de óleo que atingiu mais 
de 250 praias nordestinas 
brasileiras.  A embarcação 
grega teria atracado em 15 
de julho na Venezuela, onde 
ficou por três dias antes 
de seguir a Singapura, via 
África do Sul.

“O navio grego está vincu-
lado, inicialmente, à empre-
sa de mesma nacionalidade, 
porém, ainda não há dados 
sobre a propriedade do 

Empresa grega é suspeita 
do vazamento de óleo, 
diz Polícia Federal

petróleo transportado pelo 
navio identificado, o que 
impõe a continuidade das in-
vestigações”, informou a PF. 
Os dois mandados de busca 
e apreensão expedidos pela 
14ª Vara Federal Criminal de 
Natal  estão sendo cumpridos 
no Rio de Janeiro, em sedes 
de representantes e contatos 
da empresa grega no Brasil.

As investigações começaram 
em setembro e contaram com 
a participação da Marinha, do 
MPFl, do Ibama, da ANP, Uni 
Bahia, UnBa e Uni.Ceará, além 
de uma empresa privada do 
ramo de geointeligência. Dessa 
forma foi possível localizar a 

mancha inicial do óleo, a 700 
km da costa brasileira, de ex-
tensão ainda não calculada. A 
partir da localização da man-
cha inicial, foi possível estimar 
que o derramamento deve ter 
ocorrido entre os dias 28 e 29 
de julho. 

Fazendo uso de técnicas 
de geociência, foi possível 
chegar “ao único navio pe-
troleiro que navegou pela 
área suspeita”, naquela data. 
A PF solicitou diligências 
em outros países, a fim de 
obter mais dados sobre a 
embarcação, a tripulação e 
a empresa. A PF informou, 
ainda, que está realizando 

Fazendo uso de técnicas de geociência, foi possível chegar “ao único navio 

“diversos exames periciais 
no material oleoso recolhido 
em todos os estados brasi-

leiros atingidos, bem como 
exames em animais mortos, 
já havendo a constatação de 

asfixia por óleo, assim como a 
similaridade de origem entre 
as amostras” (ABr).

Dívida protestada
Desde o dia 1º de novembro, 

parceria entre a Prefeitura e os 
Cartórios de Protesto do Municí-
pio permite a emissão de boleto 
ou a transferência bancária para 
pagamento de dívidas municipais 
protestadas, inclusive multa de 
trânsito. Sistema exclusivo per-
mite quitar seus débitos e fazer o 
cancelamento do protesto em até 
dois dias úteis. Dispoível no site 
(www. protestosp.com.br). 

A cidade de Nova York proi-
birá a partir de 2022 a venda de 
foie gras. Na última quarta-feira 
(30), a medida foi aprovada 
pelo Conselho Municipal por 
42 votos a favor e 6 contrários. 
Restaurantes e empórios que 
descumprirem a nova lei po-
derão ser multados em até US$ 
2 mil (o equivalente a cerca de 
R$ 8 mil). 

O estado da Califórnia, tam-
bém nos Estados Unidos, já 
adota essa restrição, que cau-
sou a ira de chefs de cozinha e 

apreciadores da iguaria. O foie 
gras, um patê feio com fígado 
de ganso ou pato, gera polêmi-
ca devido à sua produção. Os 
animais são alimentados força-
damente até à exaustação, com 
um tubo enfi ado diretamente 
na garganta, para que o fígado 
fi que gordo.

Na França, o foie gras é consi-
derado patrimônio gastronômi-
co e cultural. Mas ativistas dos 
direitos dos animais defendem 
que o método de criação dos 
animais é cruel (ANSA).

Na França, o foie gras é considerado patrimônio

gastronômico e cultural.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) confi rmou na 
sexta-feira (1º) que sua con-
ferência climática em 2019, 
a COP25, será realizada em 
Madri, entre os dias 2 e 13 de 
dezembro. O governo da Espa-
nha havia oferecido organizar 
a Conferência das Partes da 
Convenção das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas 
em sua capital por causa da 
desistência do Chile.

“Estamos felizes em anunciar 
que o comitê da COP concordou 
que a COP25 será realizada em 
Madri, Espanha, entre 2 e 13 de 
dezembro”, diz um comunicado 
da secretária-executiva para 

Mudanças Climáticas da ONU, 
Patricia Espinosa. O evento 
aconteceria em Santiago, po-
rém o presidente Sebastián 
Piñera abriu mão do compro-
misso em função dos protestos 
que tomam as ruas do país 
desde meados de outubro. 

Madri foi oferecida pelo pri-
meiro-ministro socialista Pedro 
Sánchez, mas a cúpula pode 
acontecer em outro contexto 
político, já que a Espanha irá 
às urnas em 10 de novembro. 
Essa será a segunda eleição 
legislativa no país em 2019, uma 
vez que Sánchez não conseguiu 
maioria parlamentar para for-
mar um governo (ANSA).

Plaza Mayor, no centro de Madri.

O número de vagas tempo-
rárias no estado de São Paulo 
deve crescer 7% no comércio 
no período da Black Friday, 
em novembro, e no Natal, as 
duas principais datas para o 
comércio no fi m de ano, segun-
do pesquisa da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo. 

Os setores que devem con-
tratar mais são vestuário (lojas 
de roupa, sapatos e acessórios), 
eletrônicos, restaurantes e 
cosméticos. A previsão da 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes de Lojas (CNDL) é 
a de que até o fi m do ano sejam 
abertas 40 mil vagas tempo-
rárias a mais na comparação 
com 2018.  

“O intuito do lojista é fazer a 
contratação de 4 a cada 10 cola-

O Relatório de Emprego da 
Cadeia Produtiva da Saúde, 
divulgado na sexta-feira (1º) 
pelo Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS), 
revela que os empregos formais 
na cadeia produtiva da saúde  
somaram 5,1 milhões no último 
mês de agosto, o que constitui 
uma marca inédita no país. O 
número de postos de trabalho 
no setor saúde aumentou 3,4% 
entre agosto de 2018 e igual 
mês deste ano, resultando em 
3,6 milhões de trabalhadores 
com carteira assinada na ini-
ciativa privada e 1,5 milhão de 
estatutários na saúde pública. 

O superintendente executivo 
do IESS, José Cechin, destacou 
que o setor de saúde é um bom 
gerador de emprego. “Enquan-
to a economia encolhe, o setor 
saúde expande”. No mesmo 
período, o total de postos de 
trabalho gerado na economia 
avançou 1,1%. Excluindo os 
empregos da saúde, o incre-

O número de postos de trabalho no setor saúde aumentou 3,4% 

entre agosto de 2018 e igual mês deste ano.

O vice-presidente da Repú-
blica, general Hamilton Mou-
rão, disse na sexta-feira (1º) 
aos participantes de simpósio 
sobre a Amazônia, na Câmara 
dos Deputados, que a região 
precisa ser integrada ao res-
tante do País por meio de obras 
de infraestrutura e atividades 
econômicas como a mineração. 
Mourão ressaltou que é possível 
explorar a região, respeitando 
o meio ambiente. 

“Lembro que temos uma 
enorme riqueza de potássio na 
região de Autazes (AM), que 
está há alguns anos aguardando 
a liberação. Existe a empresa 
pronta para trabalhar aquilo. E 
que signifi caria para o estado 
do Amazonas uma renda anual 
de R$ 10 bilhões e também li-
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Pablo Valadares/Ag.Câmara

Emprego na cadeia produtiva da saúde 
abrange 5,1 milhões de pessoas

responde por 9,1% do PIB e 
11,6% da força de trabalho no 
Brasil. “Ou seja, é um setor 
intensivo em mão de obra, em 
ocupações”. Mesmo quando o 
país inteiro perdeu empregos 
e está com 12 milhões de de-
sempregados, o investimento 
na saúde permaneceu. Esses 
investimentos, ou gastos, em 
saúde atraem empregos em 
todos os seus segmentos. “Em 
plena crise, a saúde é um setor 
que tem expandido empregos 
e a produção”.

O relatório mostra ainda 
que nos 12 meses encerrados 
em agosto passado, o saldo de 
contratados na cadeia produ-
tiva da saúde foi de 166,6 mil 
novos postos de trabalho, dado 
que presenta 36,3% dos 458,9 
mil novos empregos gerados 
no Brasil no mesmo período. 
A expectativa é de aumento da 
ocupação formal no complexo 
da saúde no Brasil como um 
todo, até o fi nal do ano (ABr).

mento registrado na economia 
como um todo atingiu 0,8%. 
O estudo inclui dados do se-
tor público, federal, estadual 
e municipal, além do setor 
privado, que inclui médicos, 
empregados de hospitais, das 
operadoras de saúde, indústria 
farmacêutica, indústria de 

equipamentos e dispositivos, 
laboratórios, clínicas, entre 
outros segmentos. 

Segundo Cechin, essa ideia 
do tamanho do emprego na 
saúde “evidencia a importân-
cia que o sistema de saúde 
tem na economia brasileira”. 
Informou que o setor saúde 

Nova York aprova lei que 
proíbe venda de foie gras

ONU confi rma Madri 
como sede da COP25

Infraestrutura e atividades 
de mineração na Amazônia

Vagas temporárias devem 
crescer 7% no comércio paulista

boradores temporários. Outro 
ponto favorável é o saque do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), que pode 
gerar um aumento nas vendas, 
uma vez que esse dinheiro extra 
pode ser considerado um valor 
a mais na conta do consumi-
dor”, explicou o presidente da 
federação, Maurício Stainoff.

Quando se avalia a região 
metropolitana de São Paulo, 
em Diadema a expectativa é 
a de aumento de 7% para as 
novas contratações. “A recolo-
cação no mercado de trabalho 
é o principal motivo da busca 
por vagas, visto que as opor-
tunidades de emprego podem 
ser maiores no Natal, seguido 
da Black Friday”, disse o pre-
sidente da entidade, Marcos 
Vicente (ABr).

bertaria o País da dependência 
de potássio para fabricação dos 
nossos fertilizantes”, afi rmou, 
ao comentar a necessidade de 
ligar a BR-163 à BR-210 para 
integrar o Amapá. O estado faz 
fronteira com a Guiana Fran-
cesa. “Não podemos permitir 
que o Amapá seja atraído para 
a França. Ele tem que estar 
aqui na nossa mão”, declarou.

O secretário de Assuntos Es-
tratégicos do governo federal, 
general Santa Rosa, disse que a 
rodovia faz parte do programa Ba-
rão do Rio Branco, de desenvolvi-
mento da Amazônia, em estudo 
no governo. O programa prevê 
também a construção de uma 
hidrelétrica no rio Trombetas e 
de uma ponte sobre o rio Ama-
zonas na cidade de Óbidos (PA). 
Em maio, movimentos indígenas 
divulgaram uma nota contra o 
programa porque, segundo eles, 
as obras afetariam seus territórios 
e unidades de conservação.

Na linha de aumentar a ati-
vidade econômica na região 
amazônica, o vice-presidente 
Mourão também questionou 
o fato de os subsídios fi scais 
para a Zona Franca de Manaus 
serem menos de 10% do total 
de R$ 200 bilhões para o País 
todo (Ag.Câmara).

Os setores 

que devem 

contratar 

mais são 

vestuário: 

lojas de 

roupa, 

sapatos e 

acessórios.

Vice-presidente 
da República, 

general
Hamilton 
Mourão.
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Como sua empresa 
pode usar patentes

na gestão da inovação 

Inove ou morra, frase 

que vem ressoando 

dentro das empresas. A 

questão que fi ca é: como 

inovar?

Nas organizações que 
visam lucro, a inovação 
pode ser entendida 

como “criação de novos pro-
dutos e serviços com valor 
de mercado”, sendo que, 
neste caso, existe uma estrita 
relação entre a perspectiva 
tecnológica (inovação em 
tecnologia) e a perspectiva 
comercial (geração de valor) 
e o desalinhamento destas 
perspectivas leva a falha do 
processo de inovação.

Neste sentido, a gestão da 
inovação é ferramenta fun-
damental, permitindo que 
empresas continuem a intro-
duzir inovações em produtos 
e serviços em mercados com-
petitivos; fato tal que requer 
a criação de uma plataforma 
de investimento que envolve 
incertezas, intrínsecas ao 
processo de inovação, mas 
que podem corroer margens 
de lucro e matar a inovação.

No entanto, a gestão da 
inovação possibilita gerenciar 
e mitigar as incertezas por 
meio do uso massivo de dados 
e, entre estes dados, estão as 
patentes que fornecem vasto 
campo de informações essen-
ciais ao processo de inovação. 
Ao acompanhar diversas orga-
nizações na empreitada para 
inovar no mercado, notamos 
fases em que o uso de informa-
ções disponíveis em patentes 
é essencial. 

Assim, montamos um guia 
rápido que associa informa-
ções extraídas das patentes 
com as fases do processo de 
inovação: identifi cação, sele-
ção, aquisição, exploração e 
proteção. Na fase de identifi -
cação, a organização prospecta 
tecnologias de interesse para 
geração de valor futuro. Neste 
momento, deve-se optar pelo 

Mapeamento Tecnológico de 
Patentes que fornece uma 
visão geral e ampla da distri-
buição de tecnologias e seus 
desenvolvedores.

Já na seleção, a organização 
seleciona tecnologias críticas 
para inovação, momento em 
que decide se desenvolverá 
internamente a tecnologia ou 
licenciará a tecnologia (make 
it or buy it). Aqui, deve-se re-
alizar uma Análise de Validade 
que fornece visão sobre a am-
plitude do escopo de proteção 
de uma patente e sua validade.

Seguindo o processo de ino-
vação, na aquisição a empresa 
adquire ou assimila a tecnolo-
gia de um terceiro (buy it) que, 
no caso de patentes, requer 
o licenciamento de uso da 
tecnologia. Momento este em 
que um Estudo de Valoração 
fornece uma projeção de valor 
para aquisição da patente com 
base nas perspectivas de mer-
cado para aquela tecnologia.

A seguir, na fase de explora-
ção, a organização incorpora 
a tecnologia em seu portfólio 
visando exploração comercial. 
Neste momento, deve-se optar 
por uma Análise de Liberdade 
de Exploração que fornece 
uma visão clara de potenciais 
riscos de infração de direitos 
patentários de terceiros.

Por fim, na fase de pro-
teção, a organização defi ne 
uma estratégia de proteção 
de tecnologias desenvolvidas 
internamente (make it). Nes-
te momento, deve-se realizar 
uma Análise de Patenteabilida-
de que fornece uma visão clara 
do potencial de patenteamento 
de uma tecnologia frente ao 
estado da técnica.

Ao seguir estas fases e usar 
informações disponíveis em 
patentes, as organizações são 
capazes de inovar sem medo, 
reduzindo as incertezas e dan-
do continuamente vida a novos 
produtos e serviços.

(*) - É especialista em patentes da 
Daniel Advogados.

Leandro Alcântara (*)
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News@TI
Portal ajuda na escolha de investimentos 

@Com o objetivo de desmistifi car o mercado de investimen-
tos, o Sicredi, instituição fi nanceira cooperativa com mais 

de 4 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros 
e no Distrito Federal, lança o hotsite Investindo Juntos (www.
investindojuntos.com.br). O novo site é direcionado para o pú-
blico interessado em aplicar recursos, mas tem dúvidas sobre 
qual a opção mais adequada. Com a iniciativa, o Sicredi espera 
levar, de forma simples e direta, conhecimento qualifi cado para 
as pessoas sobre os diversos tipos de aplicações disponíveis 
no mercado atualmente, além de aumentar a visibilidade do 
seu portfólio de produtos de investimentos. 

Inscrições abertas para programa de
pré-aceleração de startups

@Tem uma ideia inovadora e quer tirá-la do papel? O AnimaLab 
da São Judas está com inscrições abertas para o 3º Ânima 

Nest São Judas, programa de pré-aceleração de startups da Ânima 
Educação. A iniciativa tem como objetivo fomentar atividades de 
inovação e empreendedorismo no âmbito educacional, incentivan-
do a comunidade acadêmica a desenvolver produtos ou serviços, 
com potencial para gerar impacto econômico ou social. Os pro-
jetos deverão ser cadastrados e submetidos, obrigatoriamente, 
por meio de formulário disponível no endereço: https://forms.
gle/UP88jh9Rg6f3hm578 , até às 23h59 do dia 6 de novembro. 
É desejável que os projetos sejam escaláveis e conduzidos por 
equipes multifuncionais e multidisciplinares.

App que incentiva carona corporativa recebe 
aporte de R$ 2,4 milhões

@A possibilidade de trocar o valor do Vale Transporte por 
viagens de 99 Taxi e bonifi car quem dá carona corporativa 

levou a Audaz Tecnologia a conquistar um aporte de R$ 2,4 
milhões no seu aplicativo ABSMob. Com o capital, a empresa 
pretende alcançar 50 mil usuários até o fi nal de 2020, por meio 
do investimento em pesquisa e desenvolvimento e na contratação 
de novos profi ssionais para aperfeiçoar a tecnologia.Atualmente, 
o app já roda em 12 grandes empresas, dentre elas MRV En-
genharia, Expresso Nepomuceno, Mezzani, Tora Transportes, 
NeoBPO e Liq.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A empresa pode proibir o uso do 
celular no ambiente de trabalho? 

Com a globalização e especialmente a infl uência do meio eletrônico no ambiente de trabalho, a 
utilização da telefonia celular surge como uma forma de complementar e respaldar as atividades 
realizadas no meio corporativo

Ruslan Stuchi (*)

Entretanto, o uso deste dispositivo 
móvel deve ser muito ponderado, 
tendo em vista que ele pode trazer 

benefícios para empresa diante do seu dina-
mismo e praticidade, assim como prejuízos 
diante da utilização incorreta, que resulta 
em dispersão, no atraso da fi nalização de 
atividades e até em acidentes de trabalho. 

Dessa forma, o empregador deve se ater 
em verifi car a necessidade da utilização do 
dispositivo móvel e, principalmente, quando 
possível, em disponibilizar um aparelho que 
seja da empresa, evitando assim a utilização 
em atividades paralelas particulares que 
não são atreladas aos assuntos da empresa. 
Nota-se que a razoabilidade e o bom senso 
devem ser sempre alcançados. Na verdade, a 
maioria das dúvidas sobre o aparelho particu-
lar móvel possui relação com uma pergunta: 
a empresa pode proibir o uso do celular ou 
do smartphone no ambiente de trabalho? 

Não existe no ordenamento jurídico uma 
lei específi ca para tal proibição no dia a dia 
da empresa. Contudo, os empregadores pos-
suem assegurado, no artigo 444 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), o direito de 
estipular normas internas que especifi quem o 
que é conveniente ao ambiente corporativo.  

Conforme diz o artigo citado, "as relações 
contratuais de trabalho podem ser objeto 
de livre estipulação das partes interessadas 
em tudo quanto não contravenha às disposi-
ções de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às 
decisões das autoridades competentes".  

Traduzindo: o empregador pode, sim, 
regulamentar ou proibir o uso do celular 
no horário de trabalho!  

A criação de normas internas asseguradas 
na legislação trabalhista visa a produtivi-
dade e também fomenta o bom senso de 

comportamento profi ssional, que algu-
mas vezes não se manifesta no ambiente 
de trabalho por parte dos empregados, 
criando-se assim a conscientização do uso 
desde a gestão até a produção. 

Uma vez abordado o tema das normas 
internas da empresa, que podem ser inclu-
sas em cláusula no contrato de trabalho, 
o empregado que descumprir as regras 
poderá sofrer advertências, de modo que 
possa até ser dispensado por justa causa 
em razão de indisciplina. Caso a empresa 
imponha como regra que é proibido usar 
o aparelho móvel particular no ambiente 
corporativo, deve o empregado respeitar 
esta norma sob pena de infração.  

Ainda para a penalização de justa causa, 
o empregado deve ter sido anteriormente 
advertido sobre a infração cometida, de 
preferência por escrito. A justa causa é a 
última penalização após outras reiterações 
e com a devida suspensão. Não pode o 
empregador de maneira direta, e sem ad-

BH Mulher

vertência e suspensão, punir o empregado 
já em um primeiro momento com a pena 
mais dura. A penalidade deve ser gradativa. 

Também é importante esclarecer que 
apesar do empregador poder restringir o 
uso do celular, ele não pode proibir o uso 
no horário de descanso por exemplo, o 
chamado horário "intrajornada". O uso é 
livre no famoso horário de almoço.  

O assunto em questão gera polêmica, 
tendo em vista a crescente demanda de 
utilização de aparelhos celulares e também 
de aplicativos sociais de interação, onde 
certamente o empregado deve ater-se que o 
ambiente de trabalho deve ser levado com 
respeito e probidade. É por conta disso que 
deve ser evitada a utilização do aparelho 
para fi ns pessoais. Caso o empregador per-
mita a sua utilização, é fundamental sempre 
ter em mente a palavra "moderação". 

(*) É especialista em Direito do Trabalho e sócio do 
escritório Stuchi Advogados.

Com a economia aquecida no fi nal do 
ano, surgem oportunidades para empresas 
dos mais diversos portes e segmentos 
ampliarem os resultados financeiros. 
Segmentos como alimentos e bebidas, 
eletroeletrônicos, vestuário, e o varejo em 
geral tendem a ter um pico nas vendas, 
exigindo agilidade na entrega e reposição 
de estoques em toda a cadeia logística.

Por outro lado, não contar com uma 
operação logística efi ciente, com atrasos 
na entrega, pode representar uma das 
maiores falhas de uma empresa neste 
período, pois gera grande frustação no 
cliente. Por isso, para atender a essa de-
manda crescente, é fundamental adaptar 
a operação por meio de uma estratégia 
logística efi ciente.

Segundo Hésio Ferreira, gerente comer-
cial da Intecom Logística, fatores como 
uma logística bem estruturada, o tempo 
certo de entrega, o estoque abastecido, 
bem como a disponibilidade da mercadoria 
no ponto de venda são preponderantes 
para o sucesso dos negócios. “Desde o 
recebimento do produto, passando pela 
armazenagem, separação, conferência 
de pedidos até a expedição, tudo deve 
ser monitorado em tempo real”, aponta.

Exatamente com a fi nalidade de au-
mentar a efi ciência logística, a um custo 
competitivo, a Intecom, integrador logís-
tico com mais de 15 anos de expertise em 
distribuição, armazenagem e estratégia 
em toda a cadeia de suprimentos, opera 
com a metodologia de otimização da rede. 
“Um planejamento assertivo pode garantir 
a qualidade na entrega e a rentabilidade. 
Neste contexto, contar com um parceiro 
logístico como a Intecom, pode ser crucial 
para obter resultados satisfatórios”, diz.

Devido ao maior fl uxo de vendas espe-
rado, ressalta Ferreira, é preciso ajustar 

e criar processos ágeis com antecedência. 
“O período festivo altera o comportamento 
do consumidor, que passa a comprar mais 
do que o básico, com a disponibilidade do 
13º salário”, aponta.

Confi ra as principais orientações do 
executivo da Intecom Logística para 
ter um planejamento logístico assertivo 
para os próximos meses e alcançar maior 
rentabilidade:

1 – Dimensione o estoque

Ter a quantidade de produtos sufi ciente 
para atender aos clientes, prevendo as 
vendas, não é tarefa fácil. Com a tendência 
de aumento no fi m do ano, é recomendável 
redimensionar o estoque, para atender a 
demanda. Neste sentido, tenha indica-
dores confi áveis para dimensionar o seu 
portfólio de produtos e verifi que quais os 
itens mais buscados no mesmo período no 
ano anterior, que podem ser requisitados 
novamente. Para o cálculo, lembre-se de 
que produtos parados em estoque geram 
gastos desnecessários. Você também pode 
ganhar efi ciência com a otimização do es-
paço disponível no centro de distribuição, 
elaborando um bom mapeamento.

2 – Crie oportunidades de melhorias

Não há dúvidas de que uma logística bem 
feita pode garantir vantagem competitiva. 
Para criar processos mais ágeis, adaptando 

a sua operação logística ao contexto aque-
cido do mercado, procure ter uma visão de 
todas as etapas do processo. Analise desta 
forma cada ponto de aperfeiçoamento e 
melhoria. Neste sentido, é importante 
acabar com os processos manuais, como 
planilhas e cadernos.

3 – Tenha os produtos à disposição

Em tempos de demanda crescente, o 
nível de ruptura (que mede a falta de 
produtos no ponto de venda) precisa ser o 
mais baixo possível. Reponha os produtos 
nas gôndolas, quase que diariamente, de 
acordo com as necessidades. Neste sen-
tido, a Intecom conta com um sistema de 
gerenciamento de armazém, que propicia 
empregar técnicas como o Flow-Through, 
reduzindo custos e possibilitando todo o 
suprimento dos produtos nas lojas.

4 – Atenda ao tempo de entrega

Entregas de fi m de ano geralmente 
contam com um prazo apertado. Mas, 
para o consumidor ou empresa, ter que 
esperar a chegada de um produto, por um 
período acima do prazo acordado pode 
representar uma grande frustação. Desta 
maneira, trabalhar com um integrador 
logístico pode ajudá-lo a planejar a distri-
buição, com a visão de toda a operação, em 
tempo real, para as mais diversas regiões 
do País, evitando gastos desnecessários, 
otimizando custos e tendo, de fato, uma 
entrega efi ciente.

5 – Uso de tecnologia é fundamental

Cada etapa da armazenagem e distri-
buição da carga pode ser acompanhada 
em tempo real, por meio de suportes tec-
nológicos de última geração. A tecnologia 
também pode apoiar na elaboração de 
um planejamento assertivo. Na Intecom 
Logística, as mais modernas ferramen-
tas tecnológicas suprem os clientes de 
informações estratégicas para a tomada 
de decisão.

Logística no fi nal do ano: comece a planejar desde já
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a Casa Coach acaba de inaugurar um centro de treinamento onde as 
alunas dos cursos, empregadas domésticas (diaristas e mensalistas), 
babás, cozinheiras e governantas vivenciam na prática todo o conteúdo 
teórico. Em uma área de 150m, dividida em cômodos decorados e equi-
pados com a mais alta tecnologia em eletrodomésticos, uma casa real foi 
reproduzida. No treinamento, são realizadas simulações cotidianas de 
uma família, com intuito de garantir que a profi ssional esteja preparada 
para ocupar o cargo e assumir todas as suas responsabilidades com se-
gurança, impulsionando-a no desempenho em suas tarefas. Saiba mais 
em: (www.casacoach.com.br).

E - Direito Médico 
É comum o médico vivenciar situações controversas e potencialmen-
te arriscadas, em que acaba agindo sem ter a certeza necessária, ou 
praticando atos incorretos (por desconhecimento), arriscando-se a 
ser submetido a uma ação judicial por “erro médico”. O curso Direito 
Médico e Bioética, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
objetiva fornecer conhecimentos jurídicos sobre situações que os médi-
cos vivenciam em seu dia a dia, possibilitando uma maior segurança em 
sua atuação. Público-alvo é de médicos, bacharéis em Direito e outros 
profi ssionais de nível superior da área de saúde e de outras áreas com 
atividades de gestão relacionadas a saúde. Mais informações: (http://
fcmsantacasasp.edu.br/direito-medico-e-bioetica/).

F - Semana do Café
Entre os próximos dias 20 e 22, no Expominas, em Belo Horizonte, 
acontece a Semana Internacional do Café 2019. O maior evento nacional 
da cadeia cafeeira será palco da segunda edição da maratona Hacka-
thon AgroUp. O foco será a cadeia produtiva do café. Em 48 horas, os 
50 competidores - profi ssionais, estudantes e demais interessados em 
‘hackear’ esse setor - deverão apresentar soluções e protótipos (software 
ou hardware) para três desafi os apresentados, sendo um do produtor 
do rural, um da cooperativa e um da indústria.As equipes deverão ser 
compostas por no mínimo quatro e no máximo cinco pessoas, e serão 
apoiadas na competição por mentores. O edital e link para inscrições 
estão disponíveis no site (www.novoagro.org.br).

A - Combate à Criminalidade
Nos próximos dias 26 e 27, no Centro de Convenções Frei Caneca, acontece 
o Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. 
O evento reune especialistas, delegados, representantes de entidades e auto-
ridades para debater sobre a segurança pública, tema que precisa ser tratado 
como prioridade na agenda estratégica do Brasil e considerado fundamental 
e urgente para a sociedade. Conta, também, com a participação de empresas  
referências na investigação criminal e no desenvolvimento de tecnologias 
para o combate ao crime. Mais Informações: (http://www.forumiacc.com.br). 

B - Consumidores pelo Mundo
De acordo com um estudo do Ebit, as vendas de e-commerce cross border 
do Brasil para outros países cresceu 3% em 2017, com 23,1 milhões de 
usuários. Varejistas interessados em aproveitar ao máximo as compras 
para as festas podem acessar o (eBayMag.com), uma ferramenta em 
português para vendedores brasileiros, com o objetivo de ajudá-los a 
crescer e escalar seus negócios internacionalmente. O eBayMag foi 
criado pelo eBay para permitir aos vendedores locais listar ativamente 
seus produtos em nove sites chave internacionais da plataforma: Estados 
Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Austrália e Ca-
nadá, fornecendo a eles acesso a milhões de consumidores pelo mundo. 

C - Treinamento e Desenvolvimento
Entre os próximos dias 20 e 22, no Pro Magno, acontece a 34ª edição do 
Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, maior e mais 
conceituado evento do mercado de T&D e Educação Corporativa da 
América Latina. Com o tema central “Cultura de Aprendizagem: Aprender 
a se Desenvolver Sempre”, reúne alguns dos maiores especialistas em 
desenvolvimento humano e processos de aprendizagem corporativa. 
Estruturado sobre quatro pilares de conhecimento, conta com uma 
programação com mais de 110 atividades técnicas, entre palestras e 
workshops, e a presença dos jornalistas e apresentadores Glória Maria 
e Marcelo Tas. Mais informaçõs: (https://abtd.com.br/cbtd).

D - Capacitação de Domésticos 
Com o objetivo de profi ssionalizar a relação de trabalho doméstico, 

G - Gestores do Agronegócio
Nos próximos dias 18 e 19, em Curitiba, o ISAE Escola de Negócios  re-
cebe o International Executive Programme On Sustainable Sourcing and 
Trade. A experiência, promovida pelo Internacional Trade Center (ITC) 
em parceria com a ONU, que acontece na instituição curitibana e em mais 
10 instituições de diversas partes do mundo. A proposta é a de reunir 
profi ssionais especialistas em sustentabilidade, gestores de cooperativas 
e produtores envolvidos com o agronegócio para trocar ideias e interagir 
com participantes da Cranfi eld University, da Inglaterra, sobre como as or-
ganizações podem fazer a diferença sem impactar negativamente o planeta 
e seus recursos naturais. Outras informações: (https://bit.ly/2kwX5TU).

H - Profi ssionais de TI
O Olist, startup que oferece soluções para a venda em marketplaces, acaba 
de anunciar um aporte de R$ 190 milhões liderado pelo SoftBank. A empresa 
vai fortalecer sua operação no Brasil. Para isso, pretende expandir seu time, 
visando a fechar o próximo ano com 900 pessoas na equipe. Para alcançar o 
objetivo, o Olist está oferecendo 150 vagas de emprego - em diversas áreas 
e níveis hierárquicos - para São Paulo, Curitiba e para o trabalho remoto 
de qualquer lugar do Brasil. A marca acabou de recebeu o prêmio que 
reconhece as melhores empresas para se trabalhar em tecnologia, o Great 
Places To Work TI. Mais informações: (https://olist.gupy.io/).

I - Lúpulo e Cevada
A ministra Tereza Cristina (Agricultura) instalou a Câmara da Cerveja, 
setor que vem crescendo no Brasil e é o terceiro maior do mundo. O 
colegiado irá debater medidas para atender as demandas do setor e 
fomentar a produção nacional. Assim como pesquisa novas variedades 
de trigo, a Embrapa poderá desenvolver novas cultivares de lúpulo e 
cevada para diversifi car a produção nacional de cerveja. A câmara vai 
organizar a cadeia produtiva permitindo conciliar a demanda com a 
oferta de produtos. A expectativa é que as reuniões técnicas tragam 
propostas para a alavancagem do setor. 

J - Eventos Empresariais
Poucos sabem que o Complexo Santuário do Caraça, que mistura natureza 
com história e encanta os visitantes, tem vantagens ainda mais interes-
santes para empresas que desejam realizar eventos corporativos. Prova 
disso é que o ponto turístico, situado na Estrada do Caraça, km 9 - entre 
os municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara - tem 
sido um dos mais lembrados por produtores para a realização de eventos 
empresariais, encontros de equipes, e até mesmo lançamentos inusitados, 
como eventos de automóveis. Possui estruturas que podem atender a 
diversos tipos de enconttros, como reuniões, videoconferências, cursos, 
congressos, treinamentos empresariais, palestras, workshops, retiros, 
encontros religiosos, entre outros (www.santuariodocaraca.com.br). 

a Casa Coach acaba de inaugurar um centro de treinamento onde as 
alunas dos cursos, empregadas domésticas (diaristas e mensalistas), 
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A - Combate à Criminalidade
Nos próximos dias 26 e 27, no Centro de Convenções Frei Caneca, acontece 

O que os jovens 
querem é

qualidade de vida
Diariamente leio 

notícias e vejo pesquisas 

sobre o que os jovens, 

da geração Y e até os 

millennials, procuram 

no mercado de trabalho 

Algumas até já decorei: 
autonomia, alinhamen-
to com o propósito da 

empresa, incentivos, entre 
outras ações. Realmente, 
concordo com tudo isso, mas 
acredito que duas palavrinhas 
defi nem bem o que nós real-
mente procuramos: qualidade 
de vida. Não queremos fi car 
mais da metade do dia presos 
no escritório ou horas no trân-
sito, muito menos usar aquela 
roupa social desconfortável e 
quente. 

Desejamos acordar e ter 
vontade de ir trabalhar, não 
chegar ao domingo e já estar 
sofrendo pela segunda-feira, 
por causa da pressão daquele 
chefe que, muitas vezes, não 
sabe estimular, ou chegar em 
um ambiente em que todos 
reclamam e falam mal dos 
coordenadores pelas costas.

Essa semana ouvi uma con-
versa entre dois empresários, 
com mais de 45 anos, falando 
que todos os jovens de 25 anos 
passam por momentos deses-
timulantes em que querem 
mudar de emprego ou estão 
insatisfeitos, só que, quando 
se tornam mais velhos, se 
acostumam e entendem que o 
trabalho é assim mesmo.

Será que tem que ser assim? 
Acordar e sair apressado, che-
gar em casa esgotado, muitas 
vezes se sentir desestimulado 
ou sobrecarregado? Com cer-
teza, não. Muitos de nós não 
queremos mais passar 20 anos 
na mesma empresa ou se tornar 
escravos do trabalho. 

Queremos viver a vida em to-

dos seus âmbitos: profi ssional, 
familiar, amoroso. Queremos 
viajar, ter novas experiências, 
fazer intercâmbio, conhecer 
pessoas novas e não nos tor-
narmos reféns do mercado 
de trabalho. As companhias 
começaram a perceber isso, 
sentiram na pele seus talentos 
indo embora. 

As startups, então, surgem 
com medidas que agradam a 
nova geração, por apresenta-
rem uma política de horário 
fl exível, programas de gami-
ficação, home-office, salas 
descoladas, além da permissão 
do uso de bermudas e até chi-
nelos. Mesmo me dando bem 
os chefes que tive, recente-
mente decidi optar pela minha 
qualidade de vida, trabalhar 
próximo de onde moro, com 
a roupa que eu estiver com 
vontade naquele dia. 

Posso dizer que foi a melhor 
escolha que fi z, poder acordar, 
ouvir os passarinhos, meditar, 
ir para academia fora do horá-
rio de pico, além de eliminar 
de vez o trânsito da minha 
rotina. Sem dúvidas, é isso o 
que quero, estar presente em 
cada momento do meu dia, 
trabalhando muito também, 
mas com propósito claro e feliz 
por saber que faço o que gosto, 
sem ter que estar enquadrada 
em um modelo de gestão que 
não faz mais sentido para a 
minha geração.

Caso os recrutadores ainda 
estiverem com dúvidas sobre 
o que desejamos, eu digo: que-
remos qualidade de vida e en-
xergar signifi cado no trabalho 
e na empresa em que atuamos. 
Não somos a geração mimimi, 
mas aqueles que acreditam na 
humanização das empresas.

(*) - Formada em jornalismo 
pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e sócia-fundadora
do Comunica PR.

Maria Carolina Rossi (*)

Esta é a segunda taxa po-
sitiva do indicador, que 
acumula alta de 1,5% no 

período de dois meses. Os dados 
foram divulgados na sexta-feira 
(1º) pelo IBGE. Na compa-
ração com setembro do ano 
passado, houve alta de 1,1%. 
Já na média móvel trimestral, 
teve crescimento de 0,4%. Por 
outro lado, a indústria acumula 
quedas de 1,4% no acumulado 
de 12 meses.

Três das quatro grandes ca-
tegorias econômicas tiveram 
crescimento: bens de consumo 
duráveis (2,3%), bens de consu-
mo semi e não duráveis (0,5%) 
e bens intermediários, isto é, os 
insumos industrializados usa-
dos no setor produtivo (0,2%). 
Já os bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos, 

A indústria de veículos automotores cresceu 4,3%, revertendo 

um recuo de agosto (-2,4%).

A companhia aérea alemã 
Lufthansa enviou uma carta à 
estatal italiana Ferrovie dello 
Stato (FS) afi rmando que está 
disposta a fazer um “importan-
te investimento” na Alitalia. 
A FS lidera o consórcio que 
comprará a maior empresa 
de aviação civil da Itália, mas 
ainda não conseguiu chegar 
a um acordo com seus sócios 
na empreitada: a americana 
Delta Air Lines, a holding 
italiana Atlantia e o Ministério 
da Economia e das Finanças 
do país europeu.

Segundo fontes que tiveram 
acesso à carta da Lufthansa, 
a empresa alemã condiciona 
sua participação no resgate 
a uma “redução signifi cativa 
no gasto com aviões, a um 
redimensionamento da frota 
e da malha, a um aumento da 
produtividade e a um acordo 
preventivo com sindicatos 
para diminuição de custos”. O 
documento é assinado pelo di-
retor comercial da Lufthansa, 
Harry Hohmeister, e também 
exige que a empresa alemã 
e a Atlantia sejam “sócias 
majoritárias” na nova Alitalia. 

O grupo alemão já havia 

Alitalia está há dois anos e meio sob intervenção do governo.

O Índice de Confi ança Em-
presarial (ICE) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) caiu 0,1 
ponto de setembro para outu-
bro, passando para 94 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos. O indicador consolida 
os índices de confi ança de qua-
tro setores: indústria, comércio, 
serviços e construção.

O índice da Situação Atual, 
que mede a percepção dos 
empresários sobre o momento 

presente, subiu 1,2 ponto e 
passou para 92,7 pontos. O 
Índice de Expectativas, que 
mede a confi ança no futuro, 
caiu 1,2 ponto e chegou a
99,7 pontos.

Na análise dos quatro setores, 
houve quedas na indústria (-1 
ponto) e nos serviços (-0,4 
ponto). Por outro lado, foram 
registradas altas no comércio 
(1,2 ponto) e na construção 
(0,4 ponto) (ABr).

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) 
registrou defl ação (queda de preços) de 0,09% em 
outubro. Em setembro, o índice, medido pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) em sete capitais, não havia 
registrado variação de preços. O IPC-S acumula taxas 
de 2,81% no ano e de 2,93% nos últimos 12 meses.

Quatro das oito classes de despesas tiveram queda 

na taxa em outubro, entre elas alimentação (-0,28%) 
e habitação (-0,40%). Também registraram defl ação 
de educação, leitura e recreação (-0,03%) e comu-
nicação (-0,09%). Por outro lado, tiveram infl ação, 
despesas com vestuário (0,13%), saúde e cuidados 
pessoais (0,29%), transportes (0,20%) e despesas 
diversas (0,38%) (ABr).

Lançado programa 
para recuperação
de estradas vicinais

O governador João Doria 
anunciou na nesta sexta-feira 
(1) o programa Novas Vicinais, 
que prevê a recuperação de 
11,4 mil km de vias no estado de 
São Paulo. Ao todo, serão 1.103 
estradas vicinais que receberão 
obras para recuperação da pista, 
pavimentação das estradas em 
terra e melhorias em sinalização 
e sistema de drenagem.

“As estradas vicinais têm 
importância signifi cativa no in-
terior e litoral. Elas são usadas 
para o escoamento da produção 
agrícola – nosso estado tem 22% 
da produção agrícola nacional –, 
acesso aos portos e aeroportos, 
deslocamento da população aos 
centros urbanos e de consumo e 
fomento ao turismo”, disse Doria.

O programa foi criado após 
amplo levantamento realizado 
pelo DER e serviu de base para a 
formação de uma nova matriz lo-
gística de São Paulo. A prioridade 
será para vicinais que ligam polos 
geradores de serviços e rodovias 
estaduais, além de estradas que 
dão acesso a municípios. Na pri-
meira fase, serão investidos R$ 2,8 
bilhões entre recursos do Estado e 
de fi nanciamentos internacionais 
em obras de 224 estradas vicinais, 
totalizando 2.600 quilômetros de 
vias recuperadas. 

O programa Novas Vicinais foi 
desenvolvido com o objetivo es-
tratégico de compor uma matriz 
logística rodoviária integrada 
no estado. “Não basta termos 
as melhores rodovias do país. A 
proposta do Governo do Estado 
nesta gestão é melhorar toda a 
malha estadual paulista, incluin-
do as estradas vicinais”, explicou 
o Secretário de Logística e Trans-
portes, João Octaviano Machado 
Neto (AI/Gov.SP).
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Produção industrial cresce
0,3% de agosto para setembro
A produção da indústria brasileira teve um crescimento de 0,3% na passagem de agosto para setembro

Outros impactos positivos 
relevantes vieram de confecção 
de artigos do vestuário e aces-
sórios (6,6%), bebidas (3,5%), 
produtos de metal (3,7%), 
móveis (9,4%), equipamen-
tos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos (3,0%) 
e produtos de borracha e de 
material plástico (1,4%). 

Entre os 14 ramos que ti-
veram queda na produção, 
os desempenhos de maior 
impacto foram observados em 
impressão e reprodução de 
gravações (-28,6%), indústrias 
extrativas (-1,2%), máquinas e 
equipamentos (-2,8%), produ-
tos farmoquímicos e farmacêu-
ticos (-4,6%), coque, produtos 
derivados do petróleo e biocom-
bustíveis (-0,8%) e produtos do 
fumo (-7,7%) (ABr).

tiveram queda de 0,5%. 
Onze das 26 atividades pes-

quisadas mostraram expansão 
na produção. Entre elas, a 

indústria de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias, 
que cresceu 4,3%, revertendo 
um recuo de agosto (-2,4%).

Lufthansa volta a negociar 
compra da Alitalia

mostrado interesse pela com-
panhia italiana nos últimos 
anos, mas sempre exigiu uma 
reestruturação para entrar no 
negócio. A ideia seria repetir 
o processo feito com a Swiss, 
salva da falência pela Lufthansa 
em 2005 e que hoje tem uma 
operação saudável. A empresa 
alemã também era resistente 
à ideia de ter uma sociedade 
com o governo italiano. o plano 
atual, FS e Atlantia teriam 35% 
das ações cada uma, enquanto 
o Ministério da Economia e a 
Delta dividiriam igualmente os 
30% restantes. 

Com isso, o Estado italiano te-

ria pelo menos 50% de partici-
pação na companhia aérea. Há 
dois anos, quando a Lufthansa 
negociava a compra da Alitalia, 
o grupo previa demitir 6 mil 
funcionários, mas o plano do 
consórcio liderado pela FS fala 
em um corte de 2,5 mil postos 
de trabalho. Sob intervenção 
desde maio de 2017, a Alitalia 
sobreviveu graças a emprés-
timos do governo, que serão 
restituídos no momento de 
sua venda. Seus acionistas são 
a holding Compagnia Aerea 
Italiana (CAI), com 51%, e o 
grupo árabe Etihad Airways, 
com 49% (ANSA).

Confi ança empresarial recuou 
0,1 ponto

IPC-S tem queda de preços de 0,09% 
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Um outubro 
conturbado na 
América Latina

A fotografi a da América 

Latina em outubro foi 

marcada por uma onda 

de protestos no Chile e 

no Equador, uma crise 

constitucional no Peru 

e eleições na Bolívia, no 

Uruguai e na Argentina

O Chile, caso de maior ra-
dicalidade, governado 
pelo presidente Sebas-

tián Piñera, declarou estado de 
exceção desde que a onda de 
protestos se proliferou em todo 
o país. O estopim da crise social 
iniciou em Santiago, quando 
os estudantes secundaristas 
começaram a se manifestar 
contra o aumento do preço da 
passagem de metrô na capital. 

Grande parte da popula-
ção depende desse meio de 
locomoção e os custos com 
o transporte público formam 
uma parte signifi cativa das 
despesas correntes dessa fatia 
da população. A resposta ini-
cial de Piñera, entretanto, foi 
de criminalizar o movimento 
estudantil e adotar medidas 
demasiadamente repressivas 
contra o levante. Em poucos 
dias, o exército foi acionado 
e o estado de exceção foi 
declarado. 

O atrito entre população e 
exército acendeu as memórias 
ainda vivas da ditadura militar 
encerrada no fi nal dos anos 80. 
O choque e a radicalização de 
ambos os lados criaram um 
grau de tensão social que já 
conta com dezenas de mortos, 
muitos estabelecimentos de-
predados e saqueados e com 
inúmeras prisões decretadas.

A crise social no Equador, 
uma república presidencialista 
governada por Lenin Moreno, 
sucessor político e antigo vice-
-presidente de Rafael Correa, 
tem sua trajetória política 
originada nos círculos do Mo-
vimento de Izquierda Revo-
lucionária. Como presidente, 
entretanto, iniciou o mandato 
com um pacote econômico de 
austeridade, cortando gastos 
públicos, eliminando subsídios 
e, sobretudo, recorrendo a em-
préstimos do Fundo Monetário 
Internacional.  

O início da crise social ocorre 
quando o corte de subsídios 
atinge o preço dos combus-
tíveis, mais que dobrando o 
preço da gasolina e do diesel. 
Como resultado, uma onda de 
protestos sociais protagoniza-
dos pelos grupos indígenas, 
uma parte representativa da 
população equatoriana, blo-
queia estradas e ocupa as ruas 
da capital, Quito. O choque 
entre governo e população já 
acumula quase uma dezena de 
mortos e milhares de feridos, 
além da transferência da ca-
pital de Quito para Guayaquil.

Ao contrário do Chile e do 

Equador, Bolívia e Argentina 
vivem um estado de relativa 
estabilidade social, ainda que 
condicionada pelo calendário 
eleitoral. A república repre-
sentativa democrática presi-
dencial boliviana recepcionou 
eleições que indicaram vitória 
no primeiro turno do indígena 
da etnia Aimará Evo Morales. 

O presidente tem suas raízes 
no movimento sindical indi-
genista e defende bandeiras 
como a reforma agrária, a 
nacionalização de setores da 
economia combinada à coope-
ração internacional com o setor 
privado em matéria industrial. 
Apesar de o processo ter sido 
contestado pela oposição e 
a OEA estar investigando a 
condução das eleições, Mo-
rales ainda se mostra como o 
candidato mais competitivo. 

Por fi m, a democracia re-
presentativa republicana da 
Argentina recepcionou um 
processo eleitoral no fi m de 
semana que elegeu a chapa pe-
ronista de Alberto Fernández e 
Cristina Kirchner. Destituindo 
a tentativa de reeleição de 
Maurício Macri, a chapa elei-
ta está atrelada às bandeiras 
históricas da justiça social e 
do papel intervencionista do 
Estado. 

Macri entregou o país com 
cinco heranças macroeco-
nômicas negativas: i) uma 
deterioração das reservas de 
dólares; ii) uma grande desva-
lorização cambial; iii) a contra-
ção de uma nova dívida externa 
com o FMI; iv) uma taxa de 
infl ação na casa de 40%; v) uma 
taxa de desemprego em 10%. 
Cenário que o grupo peronista 
terá de responder em um curto 
espaço de tempo.

Enfi m, a fotografi a política 
de boa parte da América Lati-
na no fi m de outubro permite 
breves considerações gerais: 
nota-se que a experiência 
democrática latino-americana 
contempla o potencial per-
manente de transição entre 
as elites político-partidárias 
a cada ciclo eleitoral; que os 
modelos econômicos chileno 
e argentino são menos previ-
síveis do que os receituários 
clássicos apresentam. 

Isso signifi ca, por um lado, 
que a percepção de parte da 
opinião pública sobre medidas 
de austeridade no curto prazo 
nem sempre consegue corrigir 
problemas infl acionários ou 
desequilíbrios sociais; que o 
caleidoscópio político latino 
americano alterou suas to-
nalidades, infl uenciado pelos 
novos tons da Casa Rosada e 
pelo levante por mais direitos 
sociais no Chile.

(*) - É professor dos cursos de 
Relações Internacionais e Ciência 

Política e membro do Observatório de 
Conjuntura do Centro Universitário 

Internacional Uninter. 

André Frota (*)

Fernández venceu as elei-
ções pela coalizão de es-
querda Frente de Todos 

e sua vice é a senadora Cristina 
Kirchner, ex-presidente do 
país. Bolsonaro é crítico do kir-
chnerismo e apoiou a reeleição 
do presidente Maurício Macri, 
derrotado nas urnas no último 
domingo (27).

“Torci pelo outro [por Ma-
cri], mas vamos em frente, da 
minha parte não tem qualquer 
retaliação. Espero que eles 
[Fernández e Cristina] conti-
nuem fazendo política conosco 
semelhante ao que o Macri fez 
até agora”, disse Bolsonaro. O 
presidente não informou, en-
tretanto, se deve indicar alguma 
autoridade para representar o 
Brasil, como o vice-presidente 
Hamilton Mourão ou o minis-
tro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo.

Fernández participou do 
governo de Néstor Kirchner 
(marido de Cristina, já fa-
lecido), entre 2003 e 2007, 
como chefe do Gabinete de 

O presidente Jair Bolsonaro durante visita a Ceilândia.

A Câmara Municipal do Rio 
aprovou, em primeira votação, 
na sexta-feira (1º), por 43 vo-
tos favoráveis e nenhum voto 
contrário, a encampação da 
Linha Amarela. A via é admi-
nistrada pela empresa Lamsa 
desde 1997 e tem um pedágio 
de R$ 7,50 em cada sentido, 
para carros de passeio, o que 
é considerado muito alto pela 
maioria dos vereadores.

O projeto é de autoria da 
prefeitura do Rio, que deseja 
tomar o controle de operação 
da via, de 17,4 km, ligando a 
Barra da Tijuca ao centro e 
ao Aeroporto Internacional 
do Galeão. O prefeito Marcelo 
Crivella permitiu na madrugada 
do último domingo (27), que 
funcionários munidos de ferra-
mentas e tratores destruíssem 
as cabines de cobrança da praça 
do pedágio.

A prefeitura alega que a 
Lamsa cobrou R$ 1,6 bilhão 
a mais ao longo dos anos, do 
que o previsto no contrato de 

Funcionários destruiram as 

cabines de cobrança da

praça do pedágio.

O STF marcou para a próxi-
ma quinta-feira 97), a continu-
ação do julgamento que deve 
decidir se o cumprimento da 
prisão será logo após a con-
fi rmação da condenação em 
segunda instância ou apenas 
depois de esgotados os recur-
sos. O senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) anunciou que 
enviará uma carta aberta ao 
STF apoiando o cumprimento 
da pena logo após a segunda 
instância. Ele lembra que o 
Congresso está tratando do 
assunto.

“Já temos 37 assinaturas 
de senadoras e senadores 
que apoiam a carta aberta de 
minha autoria, que defende a 
manutenção da prisão em se-
gunda instância. O documento 
será entregue ao presidente 
do STF, ministro Dias Toffo-
li”, registrou. Na Câmara, os 
deputados estão analisando 
a proposta do deputado Alex 
Manente (Cidadania-SP). No 
Senado, matéria semelhante 
está em análise na CCJ) Do 
senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR), a proposta 
tem a senadora Juíza Selma 
(Podemos-MT) como relatora.

O senador Luis Carlos Hein-
ze (PP-RS) assinou a carta 

Lasier Martins já tem o apoio de 37 senadores.
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A proposta que defi ne as 
atividades de advogados e con-
tadores como singulares, o que 
na prática permite a dispensa 
de licitação nas contratações 
com a administração pública, 
dividiu opiniões em audiência 
pública no Senado. De um lado, 
operadores do Direito atuantes 
no governo, que consideram a 
mudança uma brecha perigosa 
por ferir o princípio da impes-
soalidade. 

De outro, representantes de 
advogados e contadores que 
defendem o notório saber e a 
especialização como diferencial 
para uma contratação direcio-
nada e o desenvolvimento de 
projetos específi cos e efi cazes, 
especialmente em pequenos 
municípios que carecem de 
pessoal. Apesar das argumen-
tações, o relator do projeto, 
senador Veneziano Vital do 
Rego (PSB-PB), não mudou 
sua posição inicial favorável 
à proposta, já expressada em 
relatório pela aprovação. 

A votação foi suspensa na 
CCJ há algumas semanas a pe-
dido do senador Major Olímpio 
(PSL-SP), que é contrário. A 

Mudança pode abrir ‘brecha perigosa’ por ferir princípio

da impessoalidade.
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Código 
Comercial será 
tema de debate 
em comissão

A Comissão Temporária para 
Reforma do Código Comercial 
realizará, na próxima terça-
-feira (5), audiência pública 
para discutir o Código Comer-
cial. O pedido para a realização 
do debate é do senador Angelo 
Coronel e tem por objetivo 
debater a necessidade de esta-
belecimento de premissas para 
a elaboração de um marco legis-
lativo que melhore o ambiente 
de negócios no Brasil.

Entre os convidados estão 
o professor do Instituto Bra-
sileiro de Direito Empresarial 
(Ibrademp), Renato Scardoa; 
o professor da Universidade 
de São Paulo (USP), Francisco 
Satiro; a representante da OAB, 
Samantha Mendes Lago; e re-
presentantes do CNI e da Feco-
mércio. A comissão foi instalada 
no dia 11 de setembro com o 
objetivo de analisar projeto 
que disciplina a organização 
e a exploração de empresas 
nas áreas de direito societário, 
contratual, cambial e comercial 
marítimo (Ag.Senado).

Projeto incumbe 
transportadora do 
seguro de cargas

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara apro-
vou o projeto que obriga a 
contratação do seguro no 
transporte rodoviário de cargas 
como exclusividade da trans-
portadora. O texto altera lei que 
hoje permite ao contratante do 
serviço (embarcador) fazer o 
seguro das mercadorias.

O relator, deputado Abou 
Anni (PSL-SP), recomendou 
a aprovação. Ele alterou o 
texto para deixar claro que o 
transportador responsável pela 
contratação do seguro deve 
estar regularmente inscrito no 
Registro Nacional do Transpor-
tador de Cargas.

Para o autor, deputado Je-
rônimo Goergen (PP-RS), a 
contratação de seguro pelo 
embarcador difi culta a ope-
racionalização do transporte, 
especialmente em caso de carga 
fracionada, quando o veículo 
presta serviço a diferentes 
embarcadores e vários destina-
tários. Abou lembrou ainda que 
o tema já foi tratado no marco 
regulatório do transporte rodo-
viário de cargas, aprovado pela 
Câmara em 2018 e atualmente 
no Senado. O texto estabelece 
que a responsabilidade pela 
contratação dos seguros de 
carga é do transportador (Ag.
Câmara).

Bolsonaro não irá à posse do 
novo presidente da Argentina

O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (1º) que não vai à posse do novo presidente da 
Argentina, Alberto Fernández, marcada para 10 de dezembro, em Buenos Aires

Ministros, e continuou no 
primeiro governo de Cristina 
Kirchner. No ano seguinte, 
em 2008, Fernández renun-
ciou em meio a uma crise e 
se tornou crítico do governo 
de Cristina. No ano passado, 
houve uma reaproximação 
entre os dois, e Alberto, en-
tão, tornou-se candidato à 
Presidência, convidado por 

Cristina para compor a chapa.
Bolsonaro visitou a menina 

Alícia Alves Silva, de 10 anos, 
que mora em Ceilândia, região 
a cerca de 30 km do centro de 
Brasília. Aos 2 anos, ela fez 
um transplante de coração e 
recebeu o órgão com a ajuda 
do transporte da FAB. “É uma 
criança que teve oportuni-
dade de uma segunda vida, 

ela ganhou um coração há 
poucos anos. E seu coração 
foi transportado nas asas da 
FAB. A conheci no Dia do 
Aviador e fui convidado para 
o seu aniversário, vim cumpri-
mentá-la”, disse o presidente 
antes de entrar na residência 
de Alícia. “É bastante alegre, 
simpática e esbanjando vida”, 
destacou (ABr).

Carta de apoio à segunda instância 
já foi assinada por 37 senadores

de Lasier em apoio à prisão 
em segunda instância. Heinze 
lembrou que a proposta já tem 
relatório favorável e já pode 
ser votada na CCJ e enviada 
com urgência para o Plenário. 
Segundo o senador, a ideia 
é acabar com a insegurança 
jurídica e colocar esta emenda 
na Constituição, impedindo 
injustiças. Pelo Twitter, Heinze 
afi rmou que a medida pode ser 
“uma resposta do Senado e do 
Congresso ao povo brasileiro, 
diante daqueles que buscam 
atalhos para a impunidade”.

A senadora Leila Barros 
(PSB-DF) também assinou a 

carta de Lasier.  Argumenta 
que após a segunda instância 
não mais se discute a materia-
lidade do fato, nem existe mais 
produção de provas. “A utiliza-
ção dos recursos tem servido 
para retardar o cumprimento 
da pena. A lei deve valer para 
todos!”, disse a senadora por 
meio do Twitter.

Os senadores Alvaro Dias 
(Podemos-PR), Mara Gabrilli 
(PSDB-SP), Soraya Thronicke 
(PSL-MS), Romário (Podemos-
-RJ) e Fabiano Contarato (Re-
de-ES), também informaram 
pelo Twitter que já assinaram 
a carta de Lasier (Ag.Senado).

Dispensa de licitação para contratar 
advogados e contadores

possibilidade de a mudança 
ferir o princípio constitucional 
da impessoalidade, já que a 
contratação na administração 
pública traz a exigência de lici-
tações e concursos para nortear 
as escolhas, e o projeto altera 
esse ponto para advogados e 
contadores, foi mencionada por 
todos os participantes contrá-
rios ao texto.

Segundo Fernando Mendes, 
presidente da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 

a proposta fere o interesse pú-
blico, inverte a Lei de Licitações 
em vigor e fere a intenção original 
do constituinte. Na opinião de 
Leonardo Quintans, do MP da 
Paraíba, os serviços singula-
res, especiais e que realmente 
demandam atenção especial 
podem e devem sair da regra 
de licitação e ser contratados 
diretamente, como já ocorre. Mas 
esse caminho, que é exceção, não 
pode virar regra, o que o projeto 
permite (Ag.Senado).

Câmara do Rio aprova 
encampação da
Linha Amarela

concessão. O Tribunal de Con-
tas do Município afi rmou, em 
relatório, que o valor cobrado 
a mais dos motoristas foi de R$ 
480 milhões. A segunda votação 
da matéria será realizada na 
próxima terça-feira (5), quando 
o texto poderá ser emendado. 
A Lamsa se posicionou contra a 
tomada da concessão e indicou 
que irá buscar seus direitos na 
Justiça (ABr).
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É importante que 

proprietários de 

imóveis na cidade de 

São Paulo conheçam a 

exata situação de suas 

edifi cações.

Publicada no último dia 17 
de outubro, a Lei Muni-
cipal nº 17.202, de 2019, 

dispõe sobre procedimentos 
para regularização de edifi cações 
em imóveis no município de São 
Paulo que tenham sido concluí-
das até a promulgação do atual 
Plano Diretor Estratégico, em 31 
de julho de 2014. As alternativas 
estabelecidas alcançam tanto 
edifi cações residenciais quanto 
comerciais, com inadequações 
referentes à legislação edilícia, 
de parcelamento e uso e ocu-
pação do solo, que, no presente 
momento, apresentem boas con-
dições de higiene, segurança de 
uso, acessibilidade, estabilidade, 
habitabilidade e salubridade.

Com fi nalidade de possibilitar 
a regularização de imóveis pau-
listanos irregulares, desburocra-
tizando o atual procedimento 
e simplifi cando a vida de seus 
proprietários, a nova lei dividiu a 
regularização em três diferentes 
modalidades. São elas:

1. - Regularização automá-

tica: serão consideradas regu-
lares as edifi cações residenciais 
das categorias de uso R e R1 
(residenciais unifamiliares) e 
R2H (residenciais horizontais 
como casas geminadas e vilas) 
de padrões baixo e médio, des-
de que abrangidos por isenção 
total do IPTU referente ao ano 
de 2014.

2. - Procedimento Declara-

tório: depende de requerimento 
do proprietário e se destina à 
regularização de edifi cações re-
sidenciais unifamiliares (que não 
inseridos na categoria automáti-
ca), residenciais multifamiliares 
(com até 10m de altura e 20 uni-
dades), edifi cações destinadas à 
Habitação de Interesse Social e 
Habitação de Mercado Popular, 
além de edifi cações de uso mis-
to, locais de culto, comércios, 
pousadas, escritórios, escolas, 
etc. Nessa categoria a área total 
máxima das construções a serem 
regularizadas é de 1.500m².

3. - Procedimento Comum: 
também depende de requeri-

mento do proprietário e se desti-
na à regularização de edifi cações 
que não estejam enquadrados 
na regularização automática ou 
no procedimento declaratório, 
tal como acima mencionado, 
e ainda para imóveis com área 
superior a 1.500m² de área 
construída. Os documentos 
necessários à regularização das 
edifi cações abrangem cópia dos 
títulos aquisitivos dos imóveis, 
comprovantes de recolhimentos 
de impostos, planta da edifi cação 
e quadros de áreas.

A lei, que entrará em vigor em 
1º de janeiro de 2020, será regu-
lamentada por decreto do Poder 
Executivo municipal a ser publi-
cado no prazo de 60 (sessenta) 
dias contados de 17 de outubro 
de 2019. Uma vez publicado 
o decreto, os interessados na 
regularização de seus imóveis 
terão inicialmente o prazo de 90 
(noventa) dias para protocolo 
eletrônico de seus requerimen-
tos, acompanhados, conforme o 
caso, dos documentos indicados 
no texto da nova lei. 

Dado o prazo acima, é de suma 
importância que os proprietários 
de imóveis conheçam a exata 
situação de suas edifi cações, a 
fi m de que possam se aproveitar 
dos benefícios dessa nova lei. 
Imóveis regulares, além de mais 
valorizados, podem ser vendidos, 
transferidos ou alugados com 
maior segurança, permitem o 
desenvolvimento de atividades 
comerciais que demandem 
prévio licenciamento, afastam a 
incidência de multas decorrentes 
da utilização irregular, além de 
permitir aos seus proprietários 
maior acesso à linhas de crédito 
e fi nanciamento imobiliário.

Nesse sentido, importante 
pontuar que a Secretaria Munici-
pal de Licenciamento concentra 
as informações e registros das 
edifi cações da cidade de São 
Paulo e é o órgão habilitado para 
receber consultas sobre edifi ca-
ções e emitir os correspondentes 
históricos de edifi cações. É hora 
de se preparar!

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário, família e 

sucessões;
(**) - É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Direito societário, 

contratos e imobiliário.

Alternativas para regularização
 de imóveis em São Paulo.
Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Alice Assunção Stancati (**)
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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.  

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.  

Consórcio GL Events F1/6Hsp 2019-2020
CNPJ n° 35.340.086/0001-86

Contrato de Constituição
GL Events Live S.A. com sede na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, CEP 
04329-900, São Paulo, SP, CNPJ nº 78.954.286/0004-84, neste ato representada pelo Sr. 
Romain Favre, francês, RNE V765826-0, CPF 061.484.017-11, doravante denominada 
Empresa Líder; GL Events Exhibitions Ltda., com sede Avenida Salvador Allende, 
6.555 / Pavilhão 1 - Barra da Tijuca/RJ, CNPJ nº 05.494.572/0001-98, neste ato repre-
sentada pelo Sr. Damien Denis Marie Timperio, francês, RNE n° V475499- 3, CPF 
060.320.357-43, doravante denominada 2ª Consorciada; Têm entre si, justo e acordado, 
firmarem o presente Contrato de Constituição do Consórcio GL Events F1/6HSP 
2019-2020, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: Cláusula 1º - Objeto: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a constituição de um Consórcio com o 
objetivo de execução do “Contrato de Prestação de Serviços” e seus eventuais aditivos, 
firmado entre as Consorciadas e o Município de São Paulo, pela empresa São Paulo 
Obras (SPObras), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da 
Prefeitura da Cidade de São Paulo, CNPJ-MF n° 11.958.828/0001-73, doravante denomi-
nada simplesmente de Contratante, cujo objeto são os serviços de Contratação de em-
presa, sob regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços de Im-
plantação, Operação e Manutenção de Infraestrutura de Suporte Técnico, que envolve as 
atividades de Implantação de instalações provisórias; Aparelhamento das Instalações 
Provisórias e Permanentes, bem como a Fornecimento de Equipamentos de proteção e 
combate a incêndio, Linhas Telefônicas Fixas e Conexões de Dados em Alta Velocidade, 
necessários à realização das corridas automotivas do “48°Grande Prêmio do Brasil de 
Fórmula 1” (48 GP-F1) e da “FIA WEC 6 horas de São Paulo -2020” (6H-SP), conforme 
condições e especificações do Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n° 007/2019, Pro-
cesso n° 160193050. Cláusula 2º - Denominação, Natureza Jurídica e Sede: 2.1. O 
Consórcio não se constituirá em pessoa jurídica distinta daquela de seus membros 
constituintes, e terá a denominação de “Consórcio GL Events F1/6HSP 2019-2020”. 
2.2. O Consórcio atenderá à legislação brasileira em vigor, particularmente os artigos 
278 e 279, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (Leis das S.A.), mediante o arquivamento deste 
Contrato na repartição competente do Registro do Comércio. O Consórcio providencia-
rá, ainda, a sua inscrição em todas as repartições e autarquias Federais, Estaduais ou 
Municipais, necessárias ao seu regular funcionamento. 2.3. O Consórcio terá a sua sede 
e domicílio no endereço da Empresa Líder, GL Events Live S.A. com sede na Rodovia 
dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, CEP 04329-900, SP-SP. Cláusula 3º - Duração: 
3.1. O Consórcio terá prazo de duração igual ao necessário para a integral execução 
dos serviços e cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a 
Contratante. Cláusula 4º - Liderança: 4.1. A liderança do Consórcio será exercida pela 
empresa GL Events Live S.A. cabendo-lhe a representação do Consórcio e a coorde-
nação dos trabalhos perante a Contratante e terceiros durante a vigência do Contrato de 
Prestação de Serviços. Para isso, fica a Líder autorizada a assumir compromissos e 
responsabilidades, receber instruções e comunicações por e em nome do Consórcio, ou 
em nome de qualquer um dos seus membros, requerer, assumir compromissos, transigir, 
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, como também receber citàção em 
Juízo. Cláusula 5º - Participações Das Consorciadas: 5.1. As Consorciadas, através 
do Consórcio GL Events F1/6HSP 2019-2020, realizarão a prestação de serviços como 
integradora, responsável pelo planejamento, coordenação, monitoramento e execução 
de serviços de locação, instalação, montagem, manutenção, conservação e desmonta-
gem de estruturas temporárias, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, es-
pecificados e quantificados na forma do Edital do Pregão Eletrônico n° 007/2019, neces-
sários à completa execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços dele 
decorrente, obedecida a proporção de suas respectivas participações no escopo sintéti-

 Empresa Líder Segunda Consorciada - 10,00%; 5.2. Cada 
Consorciada será responsável pelo fornecimento e alocação dos recursos necessários 
à execução dos serviços segundo o indicado no item 5.1 acima. 5.3. Caberão integral-
mente às Consorciadas, na distribuição do escopo estabelecido no item 5.1. supra, to-
dos os resultados decorrentes da execução dos serviços objeto do Contrato de Presta-
ção de Serviços celebrado com a Contratante, inclusive reajustamentos, modificações, 
serviços extras e adicionais, mesmo quando estes e suas respectivas receitas provierem 
de gestão especial de qualquer uma das Consorciadas. 5.4. O faturamento será realiza-
do, exclusivamente, pela Empresa Líder diretamente contra a Contratante, de acordo 
com a Planilha de Serviços anexa ao Edital do Pregão Eletrônico n° 007/2019. A Empre-
sa Líder deverá encaminhar os respectivos documentos de cobrança à Contratante 
através do Consórcio. Cláusula 6º - Responsabilidades das Partes: 6.1. As Consor-
ciadas assumirão responsabilidades conjunta e solidária pelas obrigações assumidas 
perante a Contratante e terceiros em função do Consórcio, sejam elas de que natureza 
forem, na proporção de suas participações, até o cumprimento de todas as obrigações 
contratuais com a Contratante: 6.1.1. Caberá à Empresa Líder, GL Events LIVE S.A: a. 
Representar o Consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, poden-
do, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar atas, contratos e praticar todos os atos 
necessários à perfeita execução de seu objeto, até o recebimento definitivo pela Adminis-
tração, bem como em todas as fases do contrato, e praticar todos os atos necessários, 
visando à perfeita execução do objeto, até o recebimento definitivo pela Administração; b. 
Possuir responsabilidade solidária das integrantes pelos atos praticados em Consórcio, 
durante a execução do contrato, bem como por multas e indenizações em decorrência de 
ato ilícito ou descumprimento do contrato; c. Receber citação e responder administrativa 
ou judicialmente pelas demais consorciadas, em decorrência dos atos por elas pratica-
dos; d. Poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação; e. Ser a responsável pelo 
Consórcio e ficar incumbida de todos os entendimentos com a Contratante; f. Exercer a 
coordenação técnica, comercial, administrativa e financeira, de forma exclusiva, do Con-
sórcio; g. Assumir os custos operacionais relativos à execução do objeto do Contrato de 
Prestação de Serviços, no limite total de sua participação no Consórcio; h. Cumprir, na 
condição de Líder, as obrigações fiscais e contábeis de sua responsabilidade, prevista na 
IN RFB n. 1.199/01 ou outra que venha a substituí-la; i. Participar de todas as decisões 
referentes ao desenvolvimento do Consórcio e à operação do projeto; 6.1.2. Caberá à 
Segunda Consorciada, GL Events Exhibitions Ltda.: a. Ser corresponsável e responder 
solidariamente por todos os atos praticados pelo Consórcio, relativos ao seu objeto, até 
o seu recebimento definitivo; b. Dar cumprimento no que lhe competir, a todas as exigên-
cias contidas no Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado com a Contratante; c. 

Cooperar, no que couber, com a Empresa Líder, nas atividades de coordenação técnica, 
comercial, administrativa e financeira do Consórcio; d. Promover gestões junto à Con-
tratante, sempre que necessário, em conjunto com a empresa Líder, objetivando a plena 
e cabal consecução do Contrato de Prestação de Serviços; e. Assumir os custos opera-
cionais relativos à execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços, no limite 
total de sua participação no Consórcio; f. Participar de todas as decisões referentes ao 
desenvolvimento do Consórcio e à operação do empreendimento. 6.2. Cada Consorcia-
da será ilimitadamente responsável perante a outra pelos prejuízos e danos a que der 
causa, em virtude do não cumprimento de obrigações decorrentes do Contrato de Pres-
tação de Serviços e que sejam de sua responsabilidade. 6.3. Cada Consorciada será 
responsável e arcará com o pagamento de todos os tributos, impostos, taxas e contribui-
ções atribuíveis ao seu escopo de trabalho que não forem de competência direta do 
CONSÓRCIO e prestará, assim, todas as declarações e realizará todos os registros e 
recolhimentos exigidos pela legislação aplicável, de modo a cumprir com todas as obri-
gações perante as autoridades fiscais. Cláusula 7º - Exercício Social: 7.1. O Consórcio 
não se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros e apenas para efeito 
de sua identificação usará a designação “Consórcio GL Events F1/6HSP 2019- 2020”. 
7.2. As Consorciadas responderão solidariamente pelos Serviços perante a Contra-
tante, e no relacionamento entre si não haverá presunção de solidariedade, conforme 
preceitua o parágrafo primeiro, do artigo 278, da Lei n° 6.404/1976, respondendo cada 
Consorciada por suas obrigações, na forma das condições ajustadas neste Contrato 
Preliminar de Compromisso de Constituição do Consórcio GL Events F1/6HSP 2019-
2020. Clausula 8º - Confidencialidade: 8.1. As Consorciadas se comprometem a man-
ter absoluta confidencialidade com relação aos documentos, desenhos e informações 
recebidas da outra parte, utilizando-os com a finalidade única e exclusiva de cumprir os 
objetivos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a Contratante. 8.2. De 
igual forma, as Consorciadas se comprometem a não divulgar as técnicas construtivas, 
métodos, procedimentos, normas, esquemas de planejamento, processos, etc., reser-
vando-se assim, a cada Consorciada, o direito de receber eventuais perdas e danos, 
inclusive “royalties” e lucros cessantes, oriundos de uso indevido de técnicas da outra 
Consorciada exceto para levar a cabo o objeto do Contrato de Prestação de Serviços. 
Clausula 9º - Irrevogabidade e Irretratabilidade: 9.1. O presente instrumento é pactu-
ado com as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, vigorando até a completa 
execução das obras e serviços do Contrato de Prestação de Serviços firmado com a 
Contratante. Clausula 10 - Exclusividade: 10.1. Fica avençado que nenhum outro par-
ticipante poderá ser admitido neste Consórcio, sem a concordância expressa das Con-
sorciadas, sendo certo, ainda, que o Consórcio não poderá ter a sua composição alte-
rada, sob qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da PMSP, até o recebimento 
definitivo dos serviços que vierem a ser contratados. 10.2. Mediante acordo escrito das 
Partes, poderá haver a cessão de direitos e obrigações deste Contrato de qualquer Con-
sorciada para sociedade controlada, coligada ou sob controle acionário comum desta, 
em função de reorganização societária, tais como fusões, incorporações e cisões. 10.3. 
Nenhuma da Consorciadas poderá ceder para terceiros quaisquer dos seus respectivos 
direitos e/ou obrigações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços celebrado 
com a Contratante, sendo vedada, inclusive, o empréstimo, a sub-rogação, a alienação 
ou qualquer outra forma de repasse para terceiros dos direitos e/ou obrigações dele 
oriundos, e a sua oferta em garantia de obrigações, de empréstimos ou de outras opera-
ções bancaria e financeiras. A eventual cessão de direitos é admitida apenas quando 
houver o consenso das CONSORCIADAS e, mesmo assim, desde que seja celebrada 
em nome e no interesse do Consórcio. Cláusula 11 - Alteração Deste Instrumento: 
11.1. Este Instrumento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão das consorcia-
das, quando então será celebrado o competente termo de aditamento a este Contrato. 
Cláusula 12 - Novação: 12.1. A eventual tolerância para com qualquer das Partes que 
se tornarem inadimplentes perante o Consórcio, a Contratante e/ou terceiros, com re-
lação ao exercício de um ou mais direitos, obrigações e prerrogativas previstas no Con-
trato de Prestação de Serviços firmado com a Contratante e neste Instrumento de Cons-
tituição de Consórcio, não importará em novação ou alteração contratual, nem impedirá 
as outras Partes de exercerem, em qualquer tempo, todos os seus direitos e prerrogati-
vas decorrentes daqueles documentos. Cláusula 13 - Notificações e Correspondên-
cias: 13.1. Fica estabelecido a pessoa física que representará o Consórcio perante a SP 
Obras, será o Sr. Romain Favre, RNE V765826-0 e CPF: 061.484.017-11. 13.2. Exceto 
quando de outra forma for estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços, todas as 
correspondências e/ou notificações endereçadas de uma PARTE à outra deverão ser 
apresentadas por escrito através de carta, remetida sob protocolo para os seguintes en-
dereços: 1. GL Events LIVE S.A. Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Fun-
da, CEP 04329-900, São Pauto, SP, Telefone: (11) 5067-1700 E-mail: romain.favre@qlbr.
com.br, Atenção: Sr. Romain Favre; 2. GL Events Exhibitions Ltda. Endereço: Avenida 
Salvador Allende, 6555, Pavilhão 1, Barra da Tijuca/RJ Telefone: (11) 5067-1789 E-mail: 
akim.aribi@gl-Events.com, Atenção: Akim Aribi; Cláusula 14 - Penalidades: 14.1. Caso 
o Consórcio seja penalizado por inadimplemento no cumprimento das obrigações de 
uma das Partes, a penalidade será de responsabilidade exclusiva da Parte inadimplente. 
Cláusula 15 - Disposições Diversas: 15.1. Os assuntos não definidos neste Instrumen-
to serão objeto de decisões em comum acordo pelas Consorciadas. O Contrato de Pres-
tação de Serviços firmado entre o Consórcio e a Contratante será sempre fonte subsidi-
ária na busca de soluções para pontos omissos ou não definidos neste Instrumento. Em 
caso de conflitos entre este Contrato e aquele Contrato de Prestação de Serviços, preva-
lecerão, para a solução do impasse, as regras e condições às quais as Consorciadas se 
submeteram nos termos do Contrato de Prestação de Serviços. Clausula 16 - Foro: 
16.1. Elege-se o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir as 
dúvidas provenientes do presente Contrato, renunciando-se expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e acertadas, as Con-
sorciadas firmam o presente Instrumento Particular, em 02 vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas. São Paulo 02/09/2019. Empresa Líder, GL Events 
Live S.A, Romain Favre; Segunda Consorciada, GL Events Exhibitions Ltda, Da-
mien Denis  Marie Timperio; Testemunhas: Nome: Flávia Cordeiro Moretto, RG 
8.231.022-3;  Nome: Ivanessa  Oliveira de Souza Silva, RG: 36.628.844-1. Registro 
JUCESP/NIRE 3550073310-3 em 29/10/2019, Gisela Simiema Ceshin-Secretária Geral.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042780-57.2014.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr.Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maurício Azevedo Santana e sua mulher Márcia Aparecida Azevedo 
Santana, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cleber Dahir, 
alegando em síntese que firmou contrato através de instrumento particular de compra e venda com 
os requeridos aos 14/02/2009, que consistia na aquisição da unidade: Apartamento de nº 31 no 
Bloco de nº 05 do Edifício Golden V, parte integrante no Condomínio Residencial Golden Ville, com 
a área total de 98.8629 m2, incluso a vaga de garagem, localizada no 1º ou 2º subsolo do condomí 
nio, com endereço a Avenida da Paz, 225, nesta Comarca (matricula 14.560 a margem da R-628 no 
2º C.R.I. Guarulhos/SP, contribuinte na Prefeitura do Município com o nº 083.52.27.0176.00.000-4) 
pelo valor de R$ 94.500,00 (05/2009) parcelado e quitado, com o recebimento da posse do imóvel 
dos requeridos, conforme clausula anexa autos. Em Janeiro do ano 2014,os requeridos em manobra 
fraudulenta através de escritura pública de venda e compra, venderam este mesmo imóvel a 
terceiros. Devido ao Instrumento Particular de Venda e Compra e a quitação, já comprovada nos 
autos e a evidência Fraude, o requerido objetiva a procedência da ação, para declarar nulo a 
rescisão do contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes datado de 14/02/2009, 
a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos materiais, honorários advocatícios, 
despesas processuais e sucumbência, ao qual em (12/2014 perfazia o total de R$ 133.320,31) 
devidamente corrigida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  
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“A situação nas uni-
versidades federais 
vai melhorar muito 

nos próximos anos”, afi rmou 
no Programa Revista Brasil, 
da EBC. Atualmente, todas 
as universidades federais, 
que são públicas e gratuitas, 
utilizam o Enem como forma 
de ingresso, seja exclusiva, 
seja associada a processos 
seletivos próprios.

“Para o ano que vem, o or-
çamento das universidades 
está integralmente mantido”, 
afirmou, Weintraub. Neste 
ano, as instituições de ensino 
federais tiveram, no total, um 
bloqueio de R$ 2,4 bilhões 
do orçamento próprio, o que 
representa, em média, 30% 
dos recursos discricionários. 
Esses recursos cobrem des-
pesas de custeio como gastos 
com água, energia elétrica, 
aquisição de materiais de 
consumo e outras prestações 
de serviço.

Os recursos foram desblo-
queados no segundo semestre. 
Este mês foi feita a última 
liberação e o orçamento foi 
totalmente recomposto. “A lei 
é uma lei correta, obriga que 
se segure a despesa enquanto 
a receita não vem. Não se pode 
gastar por conta, como numa 
família”, avalia o ministro. O 
MEC aposta também no Fu-
ture-se para ajudar a compor 
o orçamento das federais. O 

Situação nas universidades 
federais ‘vai melhorar’

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz que não prevê novos bloqueios de verba e que está 
otimista com o futuro das universidades federais do Brasil

Ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Future-se, entre outras es-
tratégias, cria um fundo para 
financiar as universidades 
federais. 

A intenção é atrair também 
recursos privados, facilitar 
processos licitatórios e, com 
isso, fi nanciar pesquisa, em-
preendedorismo e interna-
cionalização nas instituições 
de ensino. Segundo o MEC, 
15 das 68 universidades fe-
derais manifestaram interesse 
em aderir ao Future-se, que 
ainda precisa ser analisado e 

aprovado pelo Congresso. “A 
gente deve ter adesão que eu 
calculo de 50% das universida-
des e institutos ao Future-se”, 
estima Weintraub.

Enem 2019
O ministro também desta-

cou na entrevista que o exame 
está pronto para ser aplicado 
nos próximos fi nais de sema-
na. E lembrou os estudantes: 
“Caneta preta!”. A única 
caneta aceita para marcação 
das respostas no exame é a 
caneta esferográfi ca de tinta 

preta fabricada em material 
transparente.

Cerca de 5,1 milhões de 
candidatos estão inscritos 
para o Enem 2019. A prova 
é requisito para participar de 
programas como o Sistema de 
Seleção Unifi cada, que oferece 
vagas em instituições públicas 
de ensino superior, o Programa 
Universidade para Todos, que 
oferece bolsas em instituições 
privadas de ensino superior, 
e o Fundo de Financiamento 
Estudantil (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, voltou a defen-
der, na sexta-feira (1º), uma 
reforma no sistema tributário 
brasileiro para corrigir injustiças 
e destravar o desenvolvimento 
econômico. “O Brasil vive um 
momento de reformas depois 
de 30 anos em que as decisões 
foram tomadas em benefício 
apenas de parte da sociedade. 
As reformas que estamos de-
batendo no Congresso buscam 
corrigir isso, especialmente a 
tributária”, disse Maia, lembran-
do que o Brasil tributa mais 
a base da sociedade e do que 
aqueles que têm mais renda.
“Isso sem falar na comple-
xidade do sistema tributário 
brasileiro que inviabiliza muitos 
negócios no País”, acrescentou.
Uma comissão especial da Câ-
mara analisa uma proposta que 
prevê a extinção de três tributos 
federais (IPI, PIS e Cofi ns), o 
ICMS (estadual) e o ISS (muni-
cipal), todos incidentes sobre o 
consumo. No lugar, serão criados 
um tributo sobre o valor agregado, 
chamado de Imposto sobre Ope-
rações com Bens e Serviços (IBS) 
– de competência dos três entes 
federativos –, e outro sobre bens e 
serviços específi cos (Imposto Se-
letivo), de competência federal.
No Senado tramita uma proposta 
semelhante e o governo ainda 
deve enviar, neste mês, uma 
terceira proposta. Segundo o 
secretário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Eco-
nomia, Rogério Marinho, nesta 
primeira etapa o texto deve tratar 
da simplifi cação do PIS/Cofi ns 
(Ag.Câmara).

Maia volta a 
defender a reforma 
do sistema 
tributário

ANSA

Buscando maior igualdade 
entre as equipes, a Federação de 
Automobilismo Mundial (FIA) 
anunciou em Austin, nos Esta-
dos Unidos, as mudanças que a 
Fórmula 1 irá sofrer a partir da 
temporada de 2021.

As principais estão no design e 
na concepção dos monopostos, 
que vão ser montados pelas es-
cuderias para aumentar o desem-
penho nas perseguições durante 
as corridas, permitindo um maior 
equilíbrio entre os pilotos.

“As novas regras surgiram de 
um processo detalhado de dois 
anos de análise de questões téc-
nicas, esportivas e fi nanceiras, a 
fi m de desenvolver um pacote de 
regulamentos”, explicou Chase 
Carey, CEO da F1. Os carros 
terão um visual mais futurístico e 
as rodas dos monopostos passa-
rão a ter aro 18 polegadas. Além 
disso, elas terão uma espécie de 
apêndice na parte de cima. As 
asas traseira e dianteira também 
vão ter o design modifi cado.

“A FIA está orgulhosa de 
publicar uma série de regras 
que vão defi nir o futuro da F1 a 
partir de 2021. É uma mudança 
fundamental em como o pináculo 
do esporte será operado e, pela 
primeira vez na história, tocamos 
nos assuntos técnicos, esportivos 
e fi nanceiros de uma vez só”, co-

memorou Jean Todt, presidente 
da FIA. Também informou que 
os carros da temporada de 2021 
deverão ser pouco mais de três 
segundos mais lentos em compa-
ração com os atuais, bem como 
mais pesados, subindo de 743kg 
para 768kg.

Uma das novidades que gerou 
mais polêmica é a do teto orça-
mentário por temporada. Cada 
equipe poderá gastar até cerca 
de US$ 175 milhões, fazendo com 
que o sucesso seja determinado 
por quem melhor investiu seu 
dinheiro. Outro objetivo desta 
medida é buscar novas equipes 
para as edições seguintes. O dire-
tor-esportivo da F1, Ross Brawn, 
garantiu que a categoria terá uma 
fi scalização rigorosa para que o 
teto não seja violado.

“O crucial no aspecto fi nancei-
ro é que se trata de um regula-
mento da FIA. Há punições em 
caso de quebra de regras. Antes, 
havia um acordo de cavalheiros 
entre as equipes, que não era tão 
de cavalheiros assim. Se você 
quebrar as regras, você perde o 
campeonato”, destacou Brawn. 
Os diretores da Fórmula 1 ainda 
comentaram que o objetivo é 
ter até 25 Grandes Prêmios por 
temporada e que a categoria está 
entregando um esporte mais 
sustentável (ANSA).

F1 terá carros mais 
futuristas e novo 

regulamento para 2021

Objetivo é tornar a categoria mais equilibrada.

ANSA
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Para grande parte 

dos brasileiros, 

criptoeconomia ainda 

é um tema muito 

nebuloso.

Posso elencar uma série 
de fatores que contri-
buem para isso, a co-

meçar pela desconfi ança com 
tudo aquilo que é novo e que 
parece muito distante do nosso 
cotidiano. Porém, esse distan-
ciamento tem dias contados. 
A criptoeconomia já impacta 
positivamente muitos países e 
deve, mais hora ou menos hora, 
impactar a vida dos brasileiros 
também. Pode ser que demore 
cinco, 10, 20 anos. 

O tempo é apenas uma ques-
tão e governos e empresários 
devem estar abertos a essa fu-
tura realidade. Afi nal, o mundo 
seguirá esse caminho e fi car 
para trás não é uma opção. A 
história já nos provou diversas 
vezes que é impossível evitar 
os avanços tecnológicos. A 
criação do cartão de crédito é 
um bom exemplo. Criado nos 
EUA na década de 20, apenas 
na década de 90 tornou-se 
popular no Brasil. No início, 
as pessoas não entendiam o 
seu funcionamento. 

Parecia irreal e complicado 
um cartão que não desconta o 
valor no momento da compra, 
disponibiliza uma fatura sema-
nas depois e ainda permite o 
parcelamento. Passadas algu-
mas décadas, milhões de bra-
sileiros fazem uso dele. Outro 
exemplo é o 4G. Quando foi 
lançado, a Europa levou dois 
anos a mais que os EUA para 
instalar suas redes. Foi nesta 
época que no solo americano 
nasceram a Amazon, o Uber e o 
Facebook. A Europa aprendeu 
e hoje não mede esforços para 
compensar o tempo perdido. 

Outro fator que cria distância 
entre o tema criptoeconomia e 
os brasileiros é o discurso “apo-
calíptico” adotado e difundido, 
principalmente após o advento 
das redes sociais, por pessoas 
que não entendem do assunto 
e acreditam que as moedas 
digitais são utilizadas apenas 
para fi ns de corrupção ou como 
uma espécie de pirâmide. Essa 
é uma interpretação equivoca-
da, uma imagem que precisa 
ser desconstruída, razão pela 
qual é essencial falar sobre 
criptoeconomia hoje em dia.

Quem já teve contato com 
o tema deve ter ouvido falar 
sobre blockchain, fintech, 
criptoativos, bitcoin (que é um 
tipo de criptomoeda) e mine-
ração, dentre muitos outros 
termos. Pode parecer grego 
no começo, mas acredite: é 
mais simples do que parece. 
Recentemente, tive a oportu-
nidade de participar do Fin-
Tech Mission to Switzerland, 
missão organizada pelo Swiss 
Business Hub, que incluiu 
diversas palestras e reuniões 
para apresentar o ecossistema 
jurídico e regulatório suíço 

aos empresários e estudiosos 
brasileiros. 

Em seguida, participei da 
Crypto Valley Conference, 
organizada pela Crypto Val-
ley Association, que reuniu 
mais de 100 apresentações de 
líderes da indústria global e 
diversos painéis de discussão 
relacionados com tecnologia, 
economia, fi nanças e regulação 
dos processos de blockchain. 
Voltei ao Brasil com a certeza 
de que a criptoeconomia é um 
assunto de importância estra-
tégica tanto para empresários 
quanto para o governo. Não se 
trata apenas de “globalizar” o 
dinheiro. É sobre tornar o país 
mais competitivo. 

Como qualquer tecnologia 
nova, a adesão tende a ser 
pequena no início, mas é 
questão de tempo para ser 
abraçada. O lançamento da 
Libra (criptomoeda criada 
pelo Facebook) iniciará uma 
nova fase de popularização dos 
criptoativos. A tendência é que 
em pouco tempo as pessoas se 
acostumem a usar wallets e a 
realizar compras cotidianas 
usando criptoativos. A econo-
mia global fl uirá de uma forma 
mais orgânica e rápida. 

Com menos burocracia, tem 
início um novo ciclo de cresci-
mento para todos os países que 
saírem na frente, como a Suíça. 
Com leis práticas e instruções 
fl exíveis, este pequeno, mas 
próspero país europeu, vem 
criando um ambiente propício 
para empresas que queiram 
implementar novas tecnolo-
gias e modelos de negócios 
baseados no blockchain. Esse 
é o tipo de iniciativa que deve 
ser amplamente copiada em 
outros países. 

Governos e empreendedores 
devem aproveitar momentos 
de transição tecnológica para 
identifi car oportunidades que 
os tornem mais competitivos. 
É uma oportunidade para o 
Brasil, que não é um destino 
natural, seja pela falta de inves-
timento em desenvolvimento e 
pesquisa na área tecnológica 
seja pela falta de um ecossis-
tema jurídico e regulatório 
amigável ao empresário, se 
destacar.

Se o governo brasileiro não 
se empenhar agora em de-
senvolver um modelo jurídico 
que permita o crescimento da 
criptoeconomia, nós assistire-
mos a mais uma diáspora de 
empresas e profi ssionais, que 
seguirão para outros países em 
busca de um ambiente propício 
e acolhedor. O país precisa 
de um sistema de princípios 
jurídicos e regulatórios que 
siga padrões dos países mais 
desenvolvidos, implementan-
do características observadas 
em ecossistemas naturais. 

Esta, com certeza, poderá 
ser uma resposta do Brasil à 
nova e crescente cripto revo-
lução global.

(*) - É advogada do escritório Braga 
& Moreno.

Criptoeconomia tem 
importância estratégica 

para o Brasil
Maria Carla Coronel (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

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

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

Nise H. Yamaguchi – Unesp – Pesquisadora 
reconhecida mundialmente, milita há quatro dé-
cadas na área de imunologia, oncologia e saúde 

pública,  sempre preocupada com a situação das pessoas, 
seus familiares e circunstantes, com essa verdadeira en-
demia universal, que avassala, aterroriza qualquer pessoa, 
quando recebe o diagnóstico. Além do seu despojamento 
no constante aperfeiçoamento  na busca de novos métodos, 
toda renda , que desejo seja bastante, será revertida ao 
instituto que criou e dirige com a fi nalidade de minorar 
efeitos negativos no corpo e alma dos pacientes. Dicas 
importantes. Obra de louvável relevância. Esclarecedora!

O Ser Humano e a Vontade 
de Curar: A visão de uma 
oncologista humanista

Déa E. Berttran – Cultura – Doutora em 
psicologia clínica, elegeu quatro casais homo 
afetivos, para apresentarem-se e sem temor, 
exporem suas vidas, cotidianos, humores, per-
calços e prazeres. Mesmo aqueles que torcem 

o nariz ao tema, serão surpreendidos pela delicadeza , 
maturidade, respeito e muita naturalidade, nos relatos 
muito bem conduzidos pela autora. Obra de fundamental 
importância para o entendimento da questão , que desa-
fortunadamente, deve ser discutida, pois, natural seria 
sua plena e aceitável convivência. Deve ser lido por pais, 
professores e a todos que desejem sair da “escuridão”. 
De fácil leitura, atinge com efi ciência sua fi nalidade. 
Elucidativamente impactante!

Amores Invisíveis: Casais 
longevos da diversidade

Champion – Autora cientista especializada, 
há muitos anos em gestão e transformação de 

pessoas, trouxe à luz alguns de seus casos emblemáticos 
e que naturalmente receberá enquadramento em qual-
quer ser humano, naturalmente em diferentes graus. 
Os relatos são impressionantes! Trabalhos de regressão, 
desenvolvidos com muito cuidado, carinho e um real 
empenho profi ssional, desanuviam e resgatam problemas 
incrustrados em nossa mente que perturbam nosso pleno 
desempenho social e profi ssional. Muito útil

Cidades Fantasmas: Acenda 
as luzes do seu inconsciente: 
Programação neuroevolutiva 
transformacional

Walter Longo – Alta Books – O título , que de 
início parece somente espirituoso, na realidade 

trata-se de um profundo, extenso e bastante equilibrado 
trabalho de análise conjuntural, de como o ser humano trata, 
é tratado e como deverá ser atendido pela mídia, em qual-
quer modalidade comercial. O autor, publicitário de origem, 
professor, administrador e conselheiro de grandes empresas 
nacionais e estrangeiras, midiáticas ou não, além de palestrante 
internacional, reuniu todo seu cabedal, diga-se vastíssimo, 
para brindar o mercado com valiosíssimas orientações. 
Absolutamente imperdível para empreendedores, gestores, 
e  para quem deseja participar ativamente desta nova era!

O Fim da Idade Média e o Início da 
Idade Mídia: Como  a tecnologia e o 
big data estimulam a meritocracia 
e a valorização do indivíduo nas 
empresas e nas sociedades

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br Antonio Bivar – Humana – Um homem 
dotado de uma característica essencial para 
sobrevivência: artista multifacetado. Irrequieto, 
foi responsável por grandes realizações teatrais 
e musicais. Neste quinto livro, que contém um 
período de bastante efervescência, mesclado 

por lapsos “prá baixo”, que fez surgir um interessante 
rompante de fé. Com título bem adequado, esta obra 
autobiográfi ca, sem auto elogios , permeada por momen-
tos históricos e situações impares dá-nos conta de uma 
personalidade, particularmente por suas realizações, 
reverenciável, que deverá servir de um bom exemplo 
a ser seguido, particularmente por jovens interessados 
em teatro e boa cultura. Emocionantemente gostoso.

Perseverança

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O governo da Itália deve 
instituir uma taxa contra 
embalagens de plástico que 
não podem ser reutilizadas, 
como forma de aumentar a 
arrecadação e incentivar o 
uso de materiais recicláveis. 
O valor será de um euro por 
quilo da embalagem e está 
previsto na Lei Orçamentária 
para 2020, que será levada 
ao Parlamento nos próximos 
dias. O foco da medida são os 
chamados plásticos “monou-
so”, com exceção de seringas.

O tema foi discutido du-
rante várias semanas pelo 
governo e é motivo de dis-
córdia entre os partidos da 
base aliada. A legenda de 
centro Itália Viva (IV), do 
ex-primeiro-ministro Matteo 
Renzi, promete combater o 
imposto do plástico no Parla-
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Acredita-se que o fogo 
tenha tido início no salão 
principal na quinta-feira 

(31) de madrugada. Ele foi 
extinto 11 horas depois, mas 
a maior parte das principais 
construções do castelo havia 
sido destruída.

A polícia disse que um sensor 
instalado na parte norte do 
salão principal detectou uma 
anormalidade e enviou um 
alerta. Um guarda da seguran-
ça correu ao local e descobriu 
a entrada fechada. A polícia 
disse que o guarda destravou 
a entrada, entrou no salão e já 
o encontrou cheio de fumaça. 
Soube-se, também, que até uma 
hora antes do fogo ter iniciado, 
havia trabalhadores fazendo 
preparativos para um evento 
no pátio central, em frente do 
salão principal.

O Castelo de Shuri foi cons-
truído cerca de 500 anos atrás, 
mas foi destruído na Batalha 
de Okinawa no fi m da Segunda 
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Entrada do salão do Castelo de Shuri 
estava fechada na hora do fogo

A polícia da província de Okinawa, no sul do Japão, disse à NHK que a entrada do salão principal do 
Castelo de Shuri foi encontrada fechada logo após o fogo ter começado

O Castelo de Shuri foi construído há cerca de 500 anos. 

Guerra Mundial. O salão prin-
cipal e outros prédios foram 
reconstruídos posteriormente. 
As ruínas do castelo original são 
registradas como Patrimônio 
Mundial da Unesco, mas os 
prédios restaurados não são. O 
governo central está conside-
rando acrescentar fundos em 
um orçamento suplementar do 
atual ano fi scal para fornecer 
apoio às obras de restauração.

Em Paris, logo depois do desas-
tre, Mechtild Rossler, diretora do 
Centro de Patrimônio Mundial da 
Unesco, manifestou seu choque 
ao ver outro incêndio em um local 
pertencente à lista de patrimô-
nios mundiais. Disse que o Cas-
telo de Shuri é um monumento 
simbólico para o povo do Japão 
e de Okinawa, manifestando sua 
tristeza pela perda.

A diretora disse que está 
pronta para enviar uma equipe 
de especialistas, caso o governo 
japonês faça a solicitação. Ela 
se referiu à reconstrução, ora 

em andamento, de um local em 
Uganda, que fora incendiado 
em 2010, como um exemplo 
do trabalho que está sendo 
realizado neste setor.

Rossler também disse que 
contatou as autoridades ja-
ponesas e especialistas da 
Unesco de forma a realizar um 

encontro na próxima semana. 
A autoridade da agência das 
Nações Unidas também disse 
que o incêndio não afetaria 
o registro do sítio na lista de 
patrimônios mundiais, uma vez 
que o castelo é somente um dos 
nove componentes históricos 
do local (NHK/ABr).

Governo da Itália vai taxar plástico ‘monouso’ em 2020
de 2021, incluindo talheres, 
pratos e cotonetes. 

Por outro lado, a Lei Or-
çamentária prevê incentivos 
fiscais para empresas que 
produzirem plásticos bio-
degradáveis ou recicláveis. 
O valor do benefício pode 
chegar a 10% do total gasto 
pela indústria para adaptar 
o maquinário. O governo 
da Itália também pretende 
aumentar a taxação sobre 
alimentos e bebidas com alto 
teor de açúcar.

O país busca formas de ele-
var a arrecadação para evitar 
uma escalada do déficit fiscal, 
questão que vem motivando 
polêmicas com a União Euro-
peia nos últimos anos. A Itália 
tem a segunda maior dívida 
da zona do euro, equivalente 
a 134% do PIB (ANSA).

Talheres e pratos de plástico são um dos alvos do novo imposto. 

mento. “Peço a todos que nos 
deem uma mão e sigam nossa 
batalha no Parlamento”, disse 
o ex-premier, um dos fiado-
res do governo de Giuseppe 

Conte. Apesar da polêmica, 
os plásticos “monouso” estão 
destinados a desaparecer, já 
que a União Europeia proibirá 
esse tipo de produto a partir 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito) no dia (14/08/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adegildo Pereira da Silva e de Maria Soares 
de Souza. A pretendente: JESSICA DA SILVA BALDUINO, estado civil solteira, profi s-
são operadora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/12/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo da Silva Balduino 
e de Maria Lucineide Ribeiro da Silva Balduino.

O pretendente: KLEBER BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/06/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dionizio Bezerra da Silva e de Severina da 
Costa e Silva. A pretendente: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/08/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dionilton Ferreira dos Santos 
e de Ana Paula Ferreira dos Santos.
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EQUILIBRIO
SUSPIRONN
TEORAEDGE

BISESMERIL
ALTAEBOVA

ORNATOSIM
CHATOIDADE

EOCARUN
ARENITOINATO

MCIREBELDE

ELMOALOG
TIPOIAEMO
ISLEGISLAR
CEUDLANDU

COSTÃOUSURA

Emprego
do que

está à dis-
posição

País
insular

mediter-
râneo

Ellen Ro-
che, mo-

delo e atriz
paulistana

Local de
filmagens

(Cin.)

The (?),
guitarrista

do U2

"Alto", em
relação a
"baixo"

Cartão (?):
o chip do
celular

Especiali-
dades de
Garrincha

(fut.)

Podem ser
de 2 tipos:
lunar ou

solar

Prefixo
grego que
significa
"novo"

O talento
que nasce

com a
pessoa

Poeta
como
Orfeu
(Mit.)

Raul (?),
apresen-

tador 
do SBT

(?) Tunas,
cidade
cubana

Possível
destino a-
pós a mor-
te (Catol.)
Formação
rochosa 
no litoral
marinho

Doris
Lessing,
escritora
britânica

Feijão 
do qual 

se faz chá

Lei da (?):
é desres-
peitada

por agiotas

Carro, 
em inglês
Italiano
(abrev.)

Indisci-
plinado
Óleo, 

em inglês

A 3ª (?):
a velhice

Bronzeado
(fig.)

Onda, em
espanhol

Apelido de
"Manoela"

A primeira
vogal

Suporte
para o

braço ma-
chucado

1.101, em
romanos
Capacete

do
cavaleiro
medieval

Estabi-
lidade

Som emiti-
do pelo a-
paixonado

Pedido 
da plateia

(?) alcoó-
lico: o do
uísque é

muito alto

Entediante
Rocha

usada em
alicerces

Bêbada
(fig.)

Adereço

Pedra pa-
ra amolar
lâminas
Feitiço

"O", em OSB
Característica 

da obra de James
Joyce (Lit.)

Peixe a-
mazônico
que se enterra duran-
te as estações secas "I", em EPI

Efeito da cripólise,
própria de clínicas

de beleza

Dever do 
Congresso
Uma Thur-
man, atriz

3/car — ebó — las — oil — ola. 4/andu — edge. 6/costão. 7/arenito. 9/piramboia.

INICÍO A  COLUNA 
comentando a falta de atenção 
da Record TV, principalmente 
no seus programa “Balanço 
Geral”. Por vezes as notícias são 
dadas sem a menor observação 
do fato.

COM ISSO, a emissora 
pagará a indenização por dizer 
que a barbearia vendia drogas 
por algum tempo. A emissora 
foi condenada a pagar o valor 
de R$ 8.000 reais por prejuízos 
morais.

NA VERDADE, a operação 
policial que aprendeu as drogas, 
ocorreu em uma escola estadual 
localizada na cidade de Franca, 
onde a barbearia foi citada.

A CONDENAÇÃO foi feita 
pela 7º Vara Cível da Justiça de 
São Paulo. A Record por sua vez 
não comentou o caso e se limitou 
a informar que cumprirá a 
decisão judicial a ela outorgada.

A SEMANA passada pela 
primeira vez o “Teleton” não 
teve a presença de Sílvio Santos, 
que acamado em decorrência de 
uma forte gripe não apresentou 
o fi nal da maratona fi lantrópica 
promovida pelo SBT.

COM ISSO a campanha 
perdeu para Globo pela primeira 
vez na história. Sílvio confi ou ás 
suas fi lhas a apresentação da 
programação e elas em vários 
momentos se perderam inclusive 
por falta de experiência.

NO FINAL da tarde da última 
quarta-feira, mais uma vez os 
funcionários da Rede TV foram 

pegos de surpresas em razão de 
um comunicado da emissora 
que informava a troca do plano 
de saúde de seus contratados.

A EMISSORA deixou o plano 
A, que dava total cobertura aos 
seus contratados, e foi para o 
plano B. Esse novo modelo de 
contrato revoltou a todos. Agora 
a emissora oferece um plano de 
coparticipação.

ALÉM DE PAGAR  a 
mensalidade que já é descontada 
no salário, o funcionário terá 
que pagar mais 20% do valor 
de cada consulta feita por um 
profi ssional disponibilizado no 
plano. Só na Rede TV mesmo,,

FRASE FINAL: Esqueça 
o passado, viva o presente e 
conquiste o futuro.

A CONDENAÇÃO foi feita
pela 7º Vara Cível da Justiça de
São Paulo. A Record por sua vez
não comentou o caso e se limitou

pegos de surpresas em razão de 
um comunicado da emissora 
que informava a troca do plano 
de saúde de seus contratados.

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PRESTAR SERVIÇO A ÓRGÃO PÚBLICO
Empresa que presta serviço a Órgão público pode sofrer retenção de 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS FÉRIAS COLETIVAS TERÃO QUE INICIAR 02 DIAS ANTES DO FERIADO?
Esclarecemos que não há previsão legal específica, mas entende-se que 
também para férias coletivas é vedado o início das férias no período de 
dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA
Funcionário que possui carga horário de 180hs mês, caso tenha alte-
ração de cargo e carga horária para 220hs mês, deverá ter o salário 
reajustado na mesma proporção de horas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS EM PERÍODOS ALTERNADOS
Funcionário quer gozar 15 dias de férias e vender 10 dias e os 05 
dias restantes quer gozar futuramente, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A INTEGRAÇÃO PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS PODE SER REALIZADA 
NO DIA ANTERIOR A ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO? 

Mencionamos que apesar de não ter previsão em legislação sobre a 
integração dos empregados, por cautela, orientamos que a integração 
seja feita a partir da data de admissão e não antes.

JORNADA DE TRABALHO FLEXÍVEL
Funcionário poderá ter jornada de trabalho flexível, uma semana 
na parte da manhã, na semana seguinte à tarde, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO PAGAMENTO DA GPS DE AUTÔNOMO DEVE CONTER O VALOR DE 
OUTRAS ENTIDADES?

Esclarecemos que sobre a remuneração paga em decorrência de serviço 
prestado por contribuinte individual (autônomo) não há desconto de 
outras entidades. Base Legal – IN RFB nº971/09, art.109, §5º.

• • •

RESOLUÇÃO
Inspiração Diária de Kate Spreckley

Estamos no meio de uma transição extensa, complexa e exigente, 
à medida que construímos uma nova alma incorporada à realidade, 
enquanto ainda percorremos os escombros da antiga. Às vezes, o ritmo 
da transição parece insuportável, lento e sem fi m, à medida que supor-
tamos a intensidade dessas energias disruptivas. E, no entanto, nesta 
época implacável, um trabalho importante está sendo realizado. Estamos 
curando e liberando o padrão habitual de nossa consciência humana para 
permitir a criação de uma nova realidade guiada pelo coração e pela alma. 
Como resultado dessa transição, emoções adormecidas e problemas não 
resolvidos estão surgindo, dando-lhe o impulso necessário para fi nalmente 
curar e limpar feridas profundas. Está sendo oferecida a resolução de 
muitos problemas de longa data desta vida e de outras. Medos, fobias e 
ansiedade estão surgindo para serem eliminados, de todos os níveis do 
seu ser. Ao liberar essas questões, você é capaz de trazer mais compai-
xão, amor e otimismo à sua jornada de cura, crescimento e evolução. 

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

O Conselho Diretivo da 
Confederação Geral do 
Trabalho (CGT) apre-

sentou uma carta ao cardeal 
argentino Mario Poli, arcebispo 
de Buenos Aires, para pedir 
a abertura do processo de 
beatifi cação de Eva Duarte de 
Perón, no centenário do seu 
nascimento.

“Há 100 anos do seu nasci-
mento, superadas as dilações 
e divisões, quando sua fi gura e 
obra alcançaram o justo valor 
transcendente que possuem 
para o nosso povo e para to-
dos os povos do mundo com 
sede de justiça, solicitamos 
que nossa Igreja acompanhe o 
clamor popular e coloque-a nos 
altares ofi ciais para a felicidade 
dos nossos fi eis e santos”, diz 
a carta, citada pela imprensa 
local. O mesmo pedido já tinha 
sido apresentado em maio, mas 
de maneira informal, ao papa 
Francisco, que é argentino.

De acordo com os represen-
tantes da CGT que assinam a 
carta - José Sola, Julio Piumato, 

EP
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Argentinos dão primeiro passo 
para beatifi cação de Eva Perón

Sindicatos argentino deram o primeiro passo formal para solicitar à Igreja Católica a beatifi cação de 
Evita Perón, ex-primeira-dama e líder política local

Pedido formal foi apresentado por sindicatos a arcebispado. 

Carlos Acuña e Héctor Daer - “o 
renascimento da Argentina está 
ligado à recuperação das fontes 
espirituais da nacionalidade”. 
Casada com o presidente argen-
tino Juan Domingo Perón, Eva 
fundou o Movimento Peronista 
Feminino, defendeu o voto das 
mulheres e liderou obras de 
caridade. 

Morta em 1952, com apenas 
33 anos de idade devido a um 
câncer no colo do útero, e atu-
almente sepultada no tradicio-
nal cemitério da Recoleta, em 
Buenos Aires, o corpo de Eva 
Perón fi cou três anos na sede da 
CGT até ser roubado em 1955, 
após o golpe de Estado que 
tirou Peron do poder, e fi cou 
14 anos desaparecido. Como 
ela morreu em Buenos Aires, o 
processo de beatifi cação dever 
ser aberto pelo arcebispado da 
capital argentina, hoje liderado 
pelo cardeal Maro Poli. Se o 
pedido for aceito, começaria na 
Argentina uma investigação so-
bre o testemunho de santidade 
de Eva Peron. 

Uma vez iniciado o processo, 
o candidato à beatifi cação rece-
be o título de “servo de Deus”, 
mas, somente se for concluído 
com sucesso, seria declarada 
uma pessoa “venerável”. A 
Argentina atualmente possui 

três santos proclamados pelo 
Vaticano: Héctor Valdivielso 
Sáez, José Gabriel Brochero e 
Nazaria Ignacia March. O papa 
Francisco aprovou a canoniza-
ção desta última em janeiro de 
2018 (ANSA).

Preocupados com a saúde, os 
brasileiros têm mudado alguns 
hábitos alimentares, principal-
mente diminuindo a quantidade 
de carne vermelha, gordura, 
açúcar e sódio na dieta. 

De acordo com o levantamento 
“Who Cares, Who Does”, feito 
pela Kantar, líder global em da-
dos, insights e consultoria, 48,5% 
dos consumidores brasileiros 
afi rmam ter reduzido o consumo 
de gordura, 48% cortaram certa 
quantidade de sódio na alimenta-
ção e 47% eliminaram o açúcar 
do dia a dia. Adoçantes, glúten, 
lactose e alimentos processados 
também passaram a ter a quanti-
dade controlada à mesa.

No mesmo período, a carne 
vermelha também teve seu es-
paço reduzido no estômago do 
consumidor e não só por conta 
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Brasileiros diminuem o consumo de carne vermelha
ir às compras, 69% das pessoas 
priorizam levar para casa ali-
mentos naturais e 45,5% optam 
por orgânicos. “Apesar de os 
brasileiros buscarem mais sauda-
bilidade, o custo um pouco mais 
elevado de produtos naturais e 
orgânicos ainda é a principal bar-
reira para quem não os consome 
com tanta frequência”, analisa 
Giovanna Fischer, Diretora de 
Marketing e Insights da Kantar.

Para escolher os produtos 
ideais, os brasileiros estão mais 
atentos aos rótulos. Entre os 
que checam as embalagens, 
44% fi cam de olho na taxa de 
açúcar, 40% na quantidade de 
gordura, 38% na presença de 
sódio, 37% nas calorias e 33% 
nos conservantes. 

Fonte e mais informações:
 (www.kantar.com/worldpanel).

do impacto socioambiental, 
mas também como forma de 
equilibrar o orçamento domés-
tico, de acordo com 25% dos 
que participaram da pesquisa. 
Ainda entre os brasileiros, 31,5% 
declaram ter reduzido a carne 
por indicação médica e 16% pelo 

bem-estar dos animais. Ao total, 
22% diminuíram o consumo 
desse tipo específi co de proteína 
e apenas 8% aumentaram.

Enquanto algumas categorias 
de produtos são cortadas, outras 
ganham espaço, como é o caso de 
produtos orgânicos. Na hora de 

A carne vermelha teve seu espaço reduzido no 

estômago do consumidor.

Socorristas localizaram na sexta-feira (1) o heli-
cóptero que caiu perto das ilhas de Dokdo, no Mar do 
Japão, na noite anterior e encontrou um corpo que se 
acredita pertencer a um dos sete pessoas desapare-
cidas. O Mar do Leste está situado entre a Península 
Coreana e o Japão.

“Três mergulhadores da Guarda Costeira da Co-
reia que procuravam no mar a 600 metros ao sul do 
arquipélago de Dokdo e 72 metros debaixo de água, 
encontraram o helicóptero”, disse um policial em uma 
entrevista na costa da Coreia.  “Agora que o helicóptero 
foi encontrado, vamos nos concentrar em mais opera-
ções de busca e resgate”, disse o ofi cial, acrescentando 
que o navio de resgate Cheonghaejin e outro navio de 
resgate submarino chegarão ao local mais tarde.

A Guarda Costeira disse que um veículo operado 
remotamente encontrou um corpo próximo ao heli-
cóptero. As autoridades disseram que será possível 
confi rmar a identidade do corpo depois que ele for 
trazido à superfície. O helicóptero decolou de Dokdo na 
quinta-feira antes de cair nas águas próximas ao arqui-
pélago em apenas alguns minutos. Sete sul-coreanos, 
incluindo uma pessoa ferida em um barco de pesca, 
um amigo e cinco ofi ciais de resgate estavam a bordo.

Os dois pilotos do helicóptero eram veteranos com 
pelo menos 17 anos de experiência profi ssional, tanto 
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Equipes de resgate encontram helicóptero acidentado no Mar do Japão

no setor militar quanto no civil. As ilhas de Dokdo, 
onde o helicóptero caiu, faz parte dos afl oramentos 
rochosos do Mar do Leste, que tem um pequeno des-
tacamento policial sul-coreano desde 1945. O Japão 
tem reivindicado persistentemente Dokdo como parte 
de seu território, mas o pedido japonês vem recebendo 
forte condenação da Coreia do Sul (Yonhap/ABr).

As ilhas de Dokdo são reivindicadas pelo Japão, fato 

que recebe forte condenação da Coreia do Sul.
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

A reabertura de visitas ao Parque 
Nacional do Pico da Neblina, no 
município de Santa Isabel do Rio 
Negro (AM), deve ocorrer em breve

Letycia Bond/Agência Brasil

Para o próximo dia 15, está prevista uma reunião entre 
representantes das comunidades indígenas que vivem na 
região e de órgãos governamentais para discutir a data de 

reabertura. No fi m de setembro, o presidente da Funai, Marcelo 
Xavier, assinou a carta que aprova o Plano de Visitação Yaripo, 
como é chamado pelos indígenas o ponto mais elevado do Brasil, 
com 2.995 metros. 

As visitações foram proibidas em 2003, após recomendação 
do Ministério Público Federal (MPF) e determinação do Ibama, 
e foram cogitadas novamente há cinco anos. Para o MPF, as 
atividades na área de proteção ambiental provocavam impactos 
ambientais e violavam os direitos dos indígenas. Agências de 
turismo que atuavam na região foram criticadas por não instruir 
os turistas sobre os valores espirituais, culturais e ambientais 
associados ao local. Desta vez, os próprios yanomamis deverão 
conduzir os grupos de turistas.

Para dar continuidade agora à recepção de turistas foram 
consultados 55 representantes de seis comunidades da região 
de Maturacá (AM), sendo a maioria deles jovens interessados 
em desenvolver atividades de ecoturismo. Um dos órgãos go-
vernamentais envolvidos no processo, o ICMBio, ressalta que 
a reabertura representa uma alternativa ao garimpo de ouro, já 
que muitos indígenas passaram a trabalhar na área de mineração 
para garantir o sustento. 

A presidente da Associação Yanomami do Rio Cauaburis e 
Afl uentes (Ayrca), Floriza da Cruz Pinto, diz que conhece esses 
jovens ligados à extração mineral e que eles, de fato, manifes-
tam vontade de deixar a função, por saber que geram impactos 
negativos em suas comunidades e à própria saúde. "Hoje em dia, 
entendem que o garimpo degrada a natureza, os igarapés que, 
na tradição, são também sagrados.  Durante quatro anos, eles 
participaram [do processo de 
decisão] e acho que agora, com a 
abertura do turismo do parque, 
é uma escolha que fi zemos para 
parar com o garimpo, porque a 
gente entende que garimpo e 
natureza não se unem".

A expectativa é de que mais 
de 2,9 mil indígenas de seis 
comunidades da região sejam 
benefi ciados, conforme cálcu-
los da Ayrca. A entidade foi 
quem apresentou a proposta do 
projeto ao governo federal, jun-
tamente com a Associação de 
Mulheres Indígenas Kumirayo-
ma (Amyk). É também a Ayrca 
que irá defi nir a destinação dos 
recursos obtidos com as visita-
ções. Os passeios de ecoturismo 
yanomami terão como público 
turistas de aventura, sobretudo os afi cionados por montanhismo. 
A intenção é aliar essa modalidade de turismo ao etnoturismo, 
com o propósito de valorizar também a cultura indígena local.

A partir dos termos do plano de visitação, fi ca estabelecido 
que as expedições deverão ter, no máximo, dez visitantes, um 
guia e uma equipe de carregadores, cuja quantidade de membros 
dependerá do total de visitantes. Os carregadores fi carão res-
ponsáveis por transportar itens de alimentação e acampamento 
dos excursionistas. Até atingir o topo da montanha, é percor-
rido um trajeto de oito dias, que exige bom preparo físico dos 
caminhantes. Além do trecho trilhado a pé, os expedicionários 
devem atravessar outra parte a bordo de um barco, por dois dias.

O coordenador-geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento, 
Juan Felipe Negret Scalia, informou que o governo somente 
elaborou uma normativa interna quando os indígenas sinali-

Recanto sagrado dos yanomami, 
Pico da Neblina deve ser reaberto

zaram o desejo de oferecer serviços de turismo. "A visitação 
parte somente das terras onde aqueles indígenas queiram fazer 
turismo. Ou seja, o Estado brasileiro e a Funai  em momento 
nenhum, vão incentivar ou impor turismo onde indígenas não 
queiram", lembra. O Exército Brasileiro é mencionado como 
parceiro, fi cando incumbido de oferecer formação em primeiros 
socorros para guias e carregadores e formação em manutenção 
de motores de popa para pilotos e proeiros, além de auxiliar na 
fi scalização do perímetro.

Floriza da Cruz Pinto foi 
uma das primeiras mulheres 
a encarar o itinerário do Pico 
da Neblina, espaço negado a 
elas até 2016. Ela, porém, não 
pôde completar a rota, pois 
estaria menstruada e, segundo 
a crença de seu povo, fi cava, por 
isso, impedida de seguir. "Era 
um sonho que eu tinha. Depois 
de tanto trabalho, ser uma das 
duas primeiras mulheres, mas, 
infelizmente, chegando ao 
topo, naquele lugar sagrado, 
uma noite antes, nossa senho-
ra, que tristeza. Vou contar a 
verdade: eu chorei, porque não 
pude ir lá", relata, emocionada.

A líder yanomami explica 
que, para seu povo, o monte é 
considerado sagrado e pode-

roso e abrigadouro de espíritos sublimes e que eles poderiam 
se zangar com ela, infl igindo severos castigos, que poderiam 
implicar sua morte ou a de pessoas que a acompanhavam na 
subida. Desse modo, quem representou as mulheres da Amyk 
foi sua companheira de luta, Maria. "É a casa dos espíritos. De-
pois da morte dos pajés, os espíritos deles voltam para lá. Isso é 
respeitado por todos, não só pelos rapazes, pelos homens, pelos 
mais velhos, mas pelas mulheres também, principalmente", conta, 
em relação ao Yaripo.

Como forma de reverenciar a montanha, os yanomami se 
submetem, antes da ida, a rituais com os líderes religiosos de 
sua comunidade. "Antes de a gente ir para lá, tem, com os pajés, 
cura, porque a gente tem a obrigação de se dirigir a eles para que 
possam nos benzer, fechar os olhos dos espíritos que vão fi car 
na mata, principalmente no pico. Benzem a gente e, ao mesmo 
tempo, com os espíritos deles, os bons espíritos, fi cam olhando 

Pôr do sol nas aldeias Yanomami de Maturacá e Ariabú, tendo ao fundo a muralha de montanhas da Serra do Imeri.

Marcos Amend/Reprodução

a nossa caminhada. Espiritualmente, eles acompanham a todos. 
para não acontecer nada, nenhum bicho, como cobra, picar a 
gente", acrescenta.

Para Floriza, a possibilidade de integrar o processo de excursões 
ao Pico da Neblina foi "praticamente uma luta" de resistência 
contra a posição dos homens. "Os rapazes achavam que a gente 
não tinha condição de passar, que a gente tinha defi ciências. Mas, 
para mostrar isso [que as mulheres têm capacidade], participamos 
desde o plano de visitação. Eram poucas mulheres, mas, aos pou-
cos, outras foram se interessando e entramos no projeto". Floriza 
diz, sucintamente, que apenas pede respeito. "Gostaria de que, 
quando entrassem em nosso território, principalmente no do Pico 
da Neblina, respeitassem tudo que a gente fosse falando para eles. 
Gostaria que entrassem com a gente com respeito, com carinho".

Indígenas e servidores compartilham da conquista, resultado de cinco anos de trabalho.

Marcos Amend/Reprodução

A Funai assinou a carta que aprova o Plano de 
Visitação Yaripo, como é chamado pelos indígenas o 

ponto mais elevado do Brasil, com 2.995 metros.
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Expedição inédita ao ponto mais alto do Brasil avalia 
as condições da trilha para prepará-la ao ecoturismo.
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