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“Chegará um tempo 
em que um povo, para 
combater a corrupção, 
talves tenha que 
retroagir uns vinte ou 
trinta anos no judiciário, 
pois é nele que se 
perpetua o mal”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Filósofo de origem fl orentina 
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O Ministério da Saúde 
não cogita em decretar 
situação de emergência 

em saúde pública nos nove 
estados do Nordeste devido 
aos riscos que a contamina-
ção das praias, manguezais, 
costões marítimos e desembo-
caduras de rios atingidos pelo 
óleo de origem desconhecida 
representa para a população. 
Segundo o diretor substituto 
do Departamento de Saúde 
Ambiental do Ministério da 
Saúde, Marcus Vinícius Quito, 
a pasta vem monitorando a 
situação e, até o momento, 

Ministério não vê motivos 
para decretar emergência 
em saúde no Nordeste

considera o quadro como de 
baixo risco para a saúde pública.

“Na nossa análise, não é 
adequada a declaração de 
emergência de saúde pública. 
Considerando os elementos 
que temos, não é isso que vai 
fazer com que as ações [que 
já vêm sendo desenvolvidas] 
sejam mais efetivas ou con-
tundentes do ponto de vista 
da saúde pública”, disse em 
audiência pública na Câmara 
para discutir a presença de um 
volume ainda incerto de óleo 
na costa brasileira.

Jorge Seif Júnior, garantiu 

que, até o momento, todo o 
peixe e fruto do mar estão 
livres de contaminação. “Todo 
o material recepcionado nas 
plantas habilitadas pelo Serviço 
de Inspeção Federal e que vai 
ao mercado, seja ele congela-
do, fresco ou processado, está 
apto para o consumo humano, 
não apresentando níveis de 
contaminação por hidrocarbo-
netos ou por metais pesados”, 
garantiu 

Seif tabém informou que, 
ainda este mês, pescadores 
das regiões afetadas pelo óleo 
e que estiverem cadastrados 

A pasta vem monitorando a situação e, até o momento, considera o quadro como

de baixo risco para a saúde pública.

no Ministério da Agricultura, 
receberão a primeira de duas 
parcelas de R$ 998 que serão 

liberados a título de auxílio 
emergencial, que também 
será dado para marisqueiros 

e catadores de caranguejos 
prejudicados pelo surgimento 
do petróleo cru (ABr).

O Serviço Europeu de Mu-
dança Climática Copernicus 
informou que o mês passado 
foi o outubro mais quente já 
registrado no planeta. Segundo 
a instituição, este é o quinto 
mês consecutivo em que a 
temperatura é recorde ou ex-
tremamente alta. Globalmente, 
as temperaturas em outubro de 
2019 sofreram um aumento de 
0,69ºC em comparação com a 
média do período de 1981 a 
2010.

De acordo com os dados, 
os elevados índices foram re-
gistrados em grande parte do 
Ártico. Em toda a Europa, as 
temperaturas também estão 

acima da média, com exceção 
da maioria das áreas do norte 
e noroeste do continente. 
Além disso, boa parte do 
oeste dos Estados Unidos e 
do Canadá registrou tempe-
raturas bem abaixo da média. 

O mês de junho de 2019 
já havia sido o mais quente 
entre os meses de junho. 
Já julho também atingiu o 
recorde absoluto. O Serviço 
de Mudança Climática do 
Copernicus publica relatórios 
climáticos mensais que rela-
tam as mudanças observadas 
na temperatura global do ar 
na superfície e em outras 
variáveis (ANSA).

Temperaturas sofreram um aumento de 0,69ºC.

Saque do FGTS
A Caixa inicia hoje (8), uma 

nova etapa do calendário de pa-
gamentos do Saque Imediato do 
FGTS. Os trabalhadores nascidos 
em abril e maio poderão realizar o 
saque de até R$ 500 de cada conta 
ativa ou inativa do FGTS. Mais 
de 8,8 milhões de pessoas serão 
alcançadas nessa nova fase, com 
liberação de aproximadamente 
R$ 3,4 bilhões.

Os novos servidores públicos 
não terão estabilidade auto-
mática, afi rmou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que 
participou ontem (7), em Bra-
sília, do evento Diálogos com 
o TCU – Visões sobre o Brasil 
e a Administração Pública. O 
tempo para se atingir a estabi-
lidade será defi nido para cada 
carreira. “O novo servidor não 
terá estabilidade automática, 
ele precisará ser testado por 
três, quatro, cinco anos. Vai 
depender da carreira, do que 
a pessoa faz, do que entrega”, 
disse.

Guedes afi rmou que a refor-
ma administrativa também vai 
reduzir o número de carreiras 
de cerca de 300 para algo em 
torno de 20 e que os salários 
para quem entrar na carreira 
pública serão menores.O go-
verno está trabalhando para 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O Brasil quebrou ontem (7) 
uma tradição de quase três 
décadas e se posicionou a favor 
da manutenção do embargo 
econômico a Cuba, em uma vo-
tação realizada na Assembleia 
Geral das Nações Unidas. 

O posicionamento inédito 
partiu de uma orientação do 
presidente Jair Bolsonaro e 
da tentativa do novo gover-
no brasileiro de se alinhar a 
Washington contra o regime 
socialista de Cuba. Desde 1992, 
a Assembleia da ONU vem 

aprovando anualmente uma 
resolução que pede o fi m do 
embargo econômico. 

Neste ano, o texto foi apro-
vado por 187 votos a favor, 3 
contras e 2 abstenções. Além 
do Brasil, votaram pela manu-
tenção do embargo Estados 
Unidos e Israel. As abstenções 
foram da Colômbia e da Ucrâ-
nia. Na administração de Bara-
ck Obama, os EUA passaram a 
se abster na votação, posição 
adotada pela primeira vez em 
2016 (ANSA).

Governo Bolsonaro rompeu posição do Brasil de 27 anos.

ANSA

EPA

Marcelo Camargo/ABr

Pesquisa divulgada ontem 
(7) pela Secretaria Nacional 
de Aviação Civil, do Ministério 
da Infraestrutura, mostra que 
aumentou a satisfação dos pas-
sageiros com a infraestrutura 
aeroportuária nos 20 maiores 
aeroportos do país. Por esses 
terminais passam 87% do total 
de passageiros transportados 
no Brasil. De acordo com a 
pesquisa, feita entre julho e 
setembro, a nota média para os 
aeroportos foi de 4,42, contra 
4,36 do levantamento anterior, 
realizado entre abril e maio. 

Pela escala, a nota 1 signifi ca 
“muito ruim” e a 5, “muito bom”. 
Segundo a a secretaria, o resulta-
do signifi ca que os aeroportos são 
considerados “bons” ou “muito 
bons” para 91% dos 25.461 
passageiros entrevistados. Entre 
os terminais cuja avaliação geral 

Itens avaliados em 20 terminais incluem atendimento e serviços.
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A Petrobras recebeu oferta 
de R$ 3,7 bilhões para a venda 
de sua participação acionária na 
Liquigás Distribuidora. O grupo 
formado pela Copagaz, Itaúsa e 
Nacional Gás Butano apresentou 
a melhor oferta fi nal para aqui-
sição da empresa. A venda faz 
parte do processo competitivo de 
desinvestimento da companhia.

A transação ainda será sub-
metida à aprovação pelos ór-
gãos internos da Petrobras e as 
etapas subsequentes do projeto 
serão divulgadas ao mercado 
oportunamente. De acordo com 

nota da estatal, “a operação 
está alinhada a` otimização do 
portfólio e a melhoria de apli-
cação do capital da companhia, 
visando a` geração de valor para 
os nossos acionistas”.

A Liquigás atua no mercado 
como distribuidora de gás lique-
feito de petróleo (GLP). Além 
do gás para uso doméstico, a 
empresa fornece produtos e 
serviços para diversos seto-
res da indústria, comércio e 
agricultura, pecuária, aviários, 
condomínios, hotéis, entre 
outros (ABr).

A transação ainda será submetida à aprovação pelos órgãos 

internos da Petrobras.

Fernando Frazão/ABr

Pesquisa mostra aumento da satisfação 
com infraestrutura aeroportuária

(0,7%), Curitiba (0,7%), Ma-
naus (0,5%), Porto Alegre 
(0,5%), Rio-Santos Dumont 
(0,4%) e São Paulo-Congonhas 
(0,1%)”, informou a secretaria.

A pesquisa ouviu passageiros 
sobre sua experiência em voos 
domésticos e internacionais, 
avaliando diversos itens de 
infraestrutura aeroportuária, 
atendimento e serviços, além 
de processos como check-in, 
inspeção de segurança e resti-
tuição de bagagem. 

O levantamento serve como 
um referencial para a admi-
nistração dos aeroportos. De 
acordo com a secretaria, dos 38 
indicadores pesquisados, 79% 
(30) obtiveram média superior 
a 4 (bom), fi cando dentro da 
meta estabelecida pela Comis-
são Nacional de Autoridades 
Aeroportuárias (ABr).

melhorou em relação ao tercei-
ro trimestre do ano passado, 
estão os de Florianópolis, com 
evolução de 9%; o de Belém, 
com 5,7%; e o de Fortaleza, 
com 4,7% de aumento da nota 

média dos usuários. 
“Também registraram me-

lhora os aeroportos de Goiâ-
nia (1,7%), Brasília (1,5%), 
Vitória (1,3%), Maceió (1%), 
Cuiabá (0,8%), Campinas 

ONU: Brasil quebra 
tradição e vota

por embargo a Cuba

Último mês foi o 
outubro mais

quente do planeta

Novos servidores ‘não 
terão’ estabilidade 

automática

Petrobras recebe 
oferta de R$ 3,7 

bilhões por Liquigás

enfrentar os grandes gastos 
públicos. Ele destacou a apro-
vação da reforma da Previdên-
cia e a redução de gastos com 
juros em R$ 100 bilhões entre 
este ano e 2020, por meio do 
controle de gastos. 

“Controlamos a previdência, 
derrubamos a segunda torre 
do inimigo, que é o excesso 
de juros”, disse. O terceiro 
grande gasto do governo é com 
o funcionalismo público e por 
isso, a necessidade de reforma 
administrativa. Guedes defen-
deu outras reformas como a do 
pacto federativo para dar maior 
autonomia a governadores e 
prefeitos aplicarem os recursos 
públicos e a reforma tributária.

Para Guedes, a necessida-
de da reforma tributária já é 
reconhecida. “Está madura, 
todo mundo sabe, todo mundo 
quer. A ideia é um Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA)”, 
afi rmou, ao comentar sobre a 
tentativa frustrada de recriar 
um imposto parecido com a 
extinta CPMF. Também, defen-
deu a simplifi cação do IR, com 
o fi m das deduções de saúde e 
educação, em troca de alíquotas 
menores. “Hoje todo mundo jun-
ta um monte de papelzinho para 
abater do imposto. É melhor 
não juntar nada e já pagar uma 
alíquota menor”, disse (ABr).

Fabio Rodrigues/ABr
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News@TI
Americanet apoia a entrada de novos 
competidores para o leilão do 5G

@O tão esperado leilão de concessão para o 5G, deve acontecer 
apenas no segundo semestre de 2020, e deve arrecadar para os 

cofres públicos algo em torno de R$20 bilhões. Segundo a proposta do 
Conselheiro Vicente Aquino da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), serão leiloadas quatro frequências para o 5G com capacidade 
sufi ciente para abrigar um número superior de operadoras se comparado 
ao leilão anterior. Estas novas faixas possibilitarão o ingresso de novas 
tecnologias móveis, assim como a ultra banda larga sem fi o.

Soluções rápidas e efi cientes para serviços 
domésticos

@Quem é que nunca teve problema para encontrar um bom prestador 
de serviço? Até mesmo trabalhos básicos como instalar um chuveiro 

ou desentupir uma pia podem se transformar em uma verdadeira dor 
de cabeça se não forem bem executados. Agora, imagine usar uma 
espécie de rede social para fazer orçamentos e, a partir do preço e da 
avaliação dada por outros clientes, negociar e fechar o serviço, sem 
sair de casa. É a isso que se propõe o Triider, uma empresa gaúcha 
que conecta clientes e profi ssionais de serviços domésticos. Desde que 
entrou em operação, em abril de 2016, a plataforma efetivou 50 tipos 
de serviços, divididos em 9 grupos (limpeza, ar-condicionado, elétricos, 
hidráulicos, reforma, montagem de móveis, fretes, assistência técnica 
e pintura), realizados por mais de 300 profi ssionais cadastrados. No 
estado de origem, 80 novos negócios têm sido fechados por dia por 
meio da plataforma (www.triider.com.br.).

TradeMap anuncia o lançamento do seu 
Multibroker

@O TradeMap, hub fi nanceiro que conecta pessoas ao mercado 
de investimentos, anuncia uma evolução na plataforma que 

promete facilitar a vida dos seus usuários e revolucionar a forma 
como o mercado atua. A partir de agora, além de acompanhar e 
realizar simulações em tempo real, será possível enviar ordens de 
compra e venda de ações listadas nas Bolsas de Valores, do Brasil 
(B3) e Estados Unidos (NYSE e NASDAQ), diretamente da plata-
forma. A funcionalidade está disponível para as versões premium e 
será viabilizada a partir de uma rede de conexões entre o TradeMap 
e as principais corretoras do mercado (https://trademap.com.br/).

COLUNA DO HERÓDOTO

Bispo leva uma faca 

estilo punhal bem 

escondida a fi m de 

matar uma autoridade. 

Ela é um político que 

corre risco de vida. 

Afi nal seus adversários 
governaram o Brasil por 
dois mandatos e não 

queriam abandonar o poder. 
Julgam-se os melhores para 
decidir os destinos nacionais. 
Contudo a eleição pende para 
o adversário nascido em São 
Paulo, mas que devido as ati-
vidades políticas mora no Rio 
de Janeiro. Tem o apoio dos 
liberais e conservadores que 
não querem uma intervenção 
estatal na economia. 

Afi nal  uma tentativa recente 
de industrialização e conteúdo 
nacional deu errado. Os que 
acreditaram na ideia naciona-
lista perdem dinheiro e pro-
vavelmente não vão recuperar 
nunca o capital que investiram. 
Mas ainda assim a oposição 
é favorável um estado forte, 
com tentáculos em todas as 
atividades nacionais, inclusive 
nos bancos e na indústria. 

Nem mesmo a recente que-
bradeira do sistema  bancário 
e a distribuição de verbas 
inexistentes para os estados 
arrefecem o ânimo daqueles 
que querem a continuidade 
dos governos anteriores. O 
melhor momento para Bispo 
desferir uma facada na vítima 
é o burburinho em volta dela. 
Ninguém presta atenção em 
um homem com um punhal 
escondido na roupa. 

Ele espera uma oportu-
nidade, um momento que o 
aglomerado permita que ele 
chegue perto para desferir um 
golpe mortal. Ninguém sus-
peita que no meio da euforia, 
festa e a presença de tanta 
gente convidada o assassino se 
mistura e se aproxima vítima. 
O quadro político está contur-
bado com partidos irritados, 
uns por terem sido alijados 
do poder, outros porque não 
veem possibilidade de chegar 
na presidência da república 
do Brasil. 

Diante desse quadro tudo é 

possível, um golpe militar, um 
levante popular, uma coluna 
bancada pela burguesia nacio-
nal, ou um atentado que motive 
uma nova eleição presidencial, 
com novos postulantes e uma 
reviravolta na situação política. 
Era isto o que mais anima o as-
sassino, uma única pessoa, sem 
a ajuda de quem quer que seja 
é capaz de mudar os destinos 
do Brasil. Basta dar uma facada 
no abdômen e difi cilmente ele 
escapa da hemorragia que vai 
se suceder.

As forças armadas estão per-
fi ladas no cais do porto para dar 
boas-vindas aos batalhões que 
chegam da missão no nordeste. 
O próprio ministro da guerra 
está presente para receber 
os soldados. O presidente 
também comparece, afi nal a 
vitória acontece durante o seu 
período  de governo. Bispo se 
aproxima e dá uma facada com 
toda a sua força. 

Ela é endereçada a Pruden-
te de Morais, o primeiro civil 
a ocupar a presidência da 
república desde o golpe que 
implantou o regime militar. O 
ministro Carlos Machado Bit-
tencourt, observa o movimento 
e se atraca com o agressor 
e recebe várias punhaladas. 
O segurança do presidente, 
coronel Mendes de Morais con-
segue imobilizar Bispo que é 
levado para uma dependência 
do quartel. 

Bittencourt não resiste a 
facada e morre nos primeiros 
socorros. Mendes de Morais é 
atendido no hospital militar 
com alguns ferimentos. Bispo, 
ou Marcelino Bispo de Miranda 
era um soldado do batalhão de 
infantaria e segundo depoi-
mentos dos jornais era contra 
a política liberal do governo. 

Poucos meses depois foi 
encontrado morto em uma cela 
onde aguardava julgamento 
pela morte do seu superior. 
Há uma comoção nacional 
mas não impede que Prudente 
volte para São Paulo e passe 
o governo para o sucessor 
Campos Sales.

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

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Cresci! E agora, quem poderá 
me “segurar”?

Analisar e comparar comportamento das gerações de consumidores não é simples. Quais serão os 
canais de distribuição? O quê e como irão consumir produtos e serviços de seguros?

Ricardo Lima (*)

Antes, gerações eram formadas a cada 25 
anos, hoje um quarto de século é uma 
eternidade. Na era digital, tudo muda 

muito rápido, então, o grande desafi o é estar 
preparado para entender e atender do ponto 
de vista de seguros estas transições.

Este artigo confronta Seguros X Tecnologia X 
Consumo das Gerações, sob a ótica do segurado 
(pessoa física), é preciso entender o comporta-
mento das gerações e identifi car quem é e quem 
será o consumidor do futuro.

Defi nição das Gerações (padrão BR)

Geração X (1965 a 1984) – Geração de tran-
sição que testemunhou o início da revolução 
tecnológica, viu surgir o computador pessoal, 
teve acesso à internet por placas modem e os 
primeiros provedores de banda larga; conheceu 
os primeiros aparelhos de celular (voz) e os 
primeiros serviços de VOIP.

Geração Y (Millennials – 1985 a 1999) – 
Geração dos grandes avanços tecnológicos, já 
nasceu com a internet desenvolvida, estudou 
e se desenvolveu com esta cultura nativa em 
si. Mudou o conceito de compras, viu surgir o 
smartphone. Vive conectada 24 horas por dia 
em Redes Sociais. Iniciou a era do compartilha-
mento e serviços.

Geração Z (2000 a atual) – Chamada "Nativa 
Digital", não conheceu o mundo sem o compu-
tador, a internet, o smartphone. É a geração 
que vive o compartilhamento de tudo que se 
imagina, suas viagens, seus fi lmes e músicas. 
Prefere pagar pelos serviços e não perder tempo 
administrando bens ociosos.
Quem é e como serão os novos segurados

Os principais compradores de seguros (em 
2019) são, pela ordem, as Gerações X, BB e Y, 
mas estas posições se inverterão num futuro 
próximo, com a entrada mais expressiva da 
Geração Y. As seguradoras precisam estar 
preparadas para oferecer produtos aderentes, 
isto que nem começamos a falar da Geração Z.

Os atuais produtos das companhias, a legisla-
ção e os sistemas de vendas e gestão de seguros 
não são aderentes às necessidades da Geração Y. 
Esta geração é digital, se move o tempo todo com 
o smartphone, e gera sua própria telemetria, faz 
monitoramento cardíaco, corre com aplicativo 
de performance e aprendeu a compartilhar e a 
pagar pelo que usa e não pelo que possui.

Como distribuir, precifi car e o que ofe-

recer?

Entendidos comportamentos e tendências das 
gerações, em especial da Y (foco deste artigo), 
temos de analisar três pontos fundamentais em 
seguros: como distribuir (vender), precifi car 
(taxar) e o que oferecer (coberturas).

Como distribuir (vender) – O corretor con-
tinuará sendo fundamental, mas, utilizar todos 

os canais disponíveis também será obrigatório 
para distribuição dos seguros de pessoas físicas, 
como as redes sociais, sites, Apps, agentes, 
lojas, balcões físicos, internet banking etc. 
Omnichanel “na veia”.

Como precifi car (taxar) – Certamente o 
item mais sensível desta transição, cada vez 
mais individualizada e baseada nos hábitos e 
necessidades de cada pessoa. Quanto mais in-
formações, mais assertivas serão as taxações do 
seguro. A taxação pela média terá uma natural 
rejeição da Geração Y.

O que oferecer (coberturas) – Vai saindo de 
cena o “produto” e entrando a “cesta de cober-
turas”, a serem oferecidas e/ou escolhidas de 
acordo com a demanda individualizada e pelo 
tempo de exposição ao risco, ou ainda, como 
mencionado, no conceito do pago por uso.

Falando de tecnologia, como vender e 

gerenciar os novos negócios?

Não existem negócios que possam ser geridos 
sem uso dos famosos Sistemas de Informação 
e suas sopas de letrinhas (CRMs, ERPs, BIs, 
BOTs, AIs). Sistemas praticamente têm vida, 
são verdadeiros mutantes, e precisam estar ade-
rentes e fl exíveis para se moldar às mudanças 
dos cenários, das legislações e das gerações.

Os atuais sistemas de vendas e de gestão de 
carteiras não possuem a arquitetura funcional 
necessária para fazer o mix das ofertas e, 
principalmente, para gerenciar a longa vida 
de uma apólice.

Os sistemas de vendas ainda não têm foco 
na oferta, na montagem da melhor “cesta de 
coberturas” para este segurado, neste momento 
da sua vida com os capitais e prêmios adequa-
dos. A atual tecnologia não é fi t e ainda está na 
cultura tabulada do seguro pela média.

Nos sistemas de gestão, a situação é muito 
pior, pois, em sua maioria são arcaicos de tec-
nologia e arquitetura, ainda com fi losofi a dos 
“produtos” de seguros orientados à Geração 
BB e X, monolíticos e com altíssimos custos 
de manutenção e sustentação, pois, dependem 

Mundo RH

em excesso de pessoas experts no sistema para 
prover sua continuidade.

Como devem ser os sistemas de informação 

para atender a Geração Y, e transição para 

a Geração Z?

Ainda não existem, estão sendo desenhados 
com modernos conceitos de micro serviços, 
APIs, e grupos de publicações. Mas devem 
usar tecnologias que permitam às seguradoras 
monitorar o proponente e o segurado ao longo 
de sua vida e mapear todos os seus momentos.

Devem ser disruptivos do ponto de vista de 
negócios, com foco no segurado, sua jornada 
e necessidade, não estrutural do estipulante/ 
apólice/ produto/ cobertura. As empresas 
de tecnologia obrigatoriamente devem ser 
especialistas em seguros e contar com funcio-
nários conhecedores deste mercado e devem 
estar atentas também às insurtechs e suas 
criatividades.

Os sistemas de vendas e precifi cação pre-
cisam estar alinhados às redes sociais, colher 
informações personalizadas, ter inteligência de 
fazer a melhor oferta pelo canal de distribuição 
que melhor atingir ao consumidor.

Os sistemas de gestão devem quebrar para-
digmas, fazer uma miscelânea de coberturas e 
serviços, assim como abrir os horizontes, por 
exemplo das cobranças, em épocas de cartões 
virtuais, pick pay, criptomoedas entre outros.

Em resumo, as seguradoras precisam se 
preparar para o novo e investir em novas so-
luções que atenda as novas gerações, pensar 
e desenvolver suas plataformas com visão de 
serviços e então conectá-los. As seguradoras 
que tiverem esta visão e optarem por este in-
vestimento certamente vão largar na frente e 
terão a ampla vantagem competitiva no futuro.

(*) É diretor de Pré-Vendas da Sistran Informática, 
empresa em que atua desde 2002. É profi ssional 

de TI desde 1987, sendo os últimos 22 anos 
exclusivamente em seguros, em companhias como: 

Bradesco; Sompo; Unibanco/AIG; TOO; MBM e Notre 
Dame. Administrador de Empresas pela FMA, é pós-

graduado em Comércio Exterior pela FAAP

O Governador João Doria confi rmou que 
a primeira fase do Projeto CITI (Centro 
Internacional de Tecnologia e Inovação) 
estará em andamento nos primeiros seis 
meses de 2020. O anúncio foi feito após 
reunião de trabalho em parceria com o 
Fórum Econômico Mundial (WEF) e o 
Ministério da Economia, nesta quinta-feira 
(7), no Palácio dos Bandeirantes.

“No primeiro semestre de 2020, nós já te-
remos o CITI funcionando na sua primeira 
etapa, onde hoje está o IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas), uma instituição 
de altíssimo valor do Governo do Estado 
de São Paulo”, declarou o Governador. A 
Secretária de Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen, participou da nova 
rodada de reuniões ao lado de Doria.

O grupo discutiu avanços na primeira 
fase do CITI no âmbito do IPT Open 
Experience, do Centro para a Quarta 
Revolução Industrial e de novas políticas 
para ajudar pequenas e médias empresas 
a acompanhar o ritmo das mudanças 
tecnológicas no mundo.

Também nesta quinta, foi anunciada a 
instalação da Biovet Vaxxinova, empresa 
de saúde animal que será a primeira a se 
fi xar no campus do IPT com seu próprio 
centro de inovação. Também foram anun-
ciadas as instalações de polos de pesquisa 
em parceria com o Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Recife e um Centro 
de Inovação no Instituto Butantan.

“Precisamos de tecnologia para fazer 
gestão pública baseada em dados e evi-
dências, e o que estamos fazendo em 
São Paulo nesta gestão está dentro desse 
guarda-chuva que é o CITI. Nossa meta é 
justamente reunir tudo o que há de melhor 
em nosso país em ciência, tecnologia e 
inovação para criar o Vale do Silício bra-
sileiro”, disse Patricia Ellen.

O Centro da Quarta Revolução Industrial 
terá sede no IPT, com o objetivo de desen-
volver regulações e políticas públicas de tec-
nologias emergentes voltadas a indústria 4.0.

A criação do Centro da Quarta Revo-
lução Industrial foi feito em agosto. A 
inauguração deve ocorrer no encontro 
anual do Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, em janeiro de 2020. A abertura do 
espaço na capital paulista será realizada 
durante o Fórum Econômico Mundial 
para a América Latina, em maio de 2020. 
A Bracell foi a primeira patrocinadora do 

projeto, e a farmacêutica AstraZeneca está 
em fase fi nal de negociação.

Como parte da rede global do Fórum 
Econômico Mundial, as equipes trocarão 
conhecimento e acelerarão o processo 
global de adoção de tecnologia.

Inicialmente, o Centro da Quarta Re-
volução Industrial no Brasil atuará com 
políticas de dados, Indústria 4.0, Internet 
das Coisas, cidades inteligentes, robótica, 
Inteligência artifi cial e blockchain.

O programa piloto oferecerá diagnóstico 
de maturidade tecnológica, identifi cação 
de soluções simples e acessíveis para a 
Internet das Coisas, consultoria fi nanceira 
e de gestão de pessoas e suporte fi nanceiro 
realizado por entidades parceiras.

Centro e trinta pequenas e médias em-
presas deverão participar do projeto em 
sua fase inicial. Até 2021, a expectativa 
do programa é atender 2.000 empresas 
(Gov.sp).

Governo de SP confi rma 1ª fase de novo 
centro tecnológico em 2020
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como promotores de vendas e atendimento de clientes do empreen-
dimento em: São Paulo, Florianópolis, Garopaba, Porto Alegre, Capão 
da Canoa e Atlântida. As vagas são para contratação imediata em um 
período de quatro meses – de novembro a março, com remuneração 
por comissionamento das vendas acima do mercado. Os profi ssionais 
devem estar cursando técnico em transações imobiliárias ou possuírem 
a carteira profi ssional do CRECI. Interessados devem entrar em contato 
pelo e-mail: (karine.capiotti@surfl andbrasil.com.br).

E - Bem-estar Animal 
Nos próximos dias 18 e 19, será realizado o Simpósio Internacional de 
Bem-estar Animal: Uma estratégia de negócio sustentável, no Hotel Belas 
Artes (Rua Frei Caneca,1199). Com o tema “Uma estratégia de negócio 
sustentável” terá debate entre os vários representantes do setor de aves 
e suínos.  Promovido pela Proteção Animal Mundial e Humane Society 
International, o evento vai propor uma articulação entre representantes 
dos setores alimentício, produtivo, varejista, fi nanceiro e governamental 
em torno das ações e compromissos voltados à proteção e promoção 
do bem-estar de frangos e suínos. Mais informações no site: (https://
www.sympla.com.br/). 

F - Vagas para Engenheiros
A Método Potencial Engenharia, uma das empresas mais destacadas 
no setor de engenharia e construção do País, contrata, em regime de 
urgência, engenheiros, coordenadores e analistas técnicos para ampliar 
o quadro de colaboradores da Divisão Industrial. A companhia atua em 
diversos setores por meio de suas três divisões de negócios: Construção 
Civil, Fast Construction e Industrial, atuando em projetos de grande 
complexidade. As vagas abertas são para engenheiros de várias disciplinas 
que atuarão em áreas estratégicas, além de coordenadores e analistas 
técnicos. Os interessados devem se cadastrar na plataforma de carreiras 
da Método, acessível no link (http://jobs.kenoby.com/metodo). 

G - Inovações Tecnológicas
Já estão abertas as inscrições para a Automation Fair® 2019, organizada 
pela Rockwell Automation e membros de seu programa global Partner-
Network™. A 28ª Automation Fair® será realizada no McCormick Place 

A - Black Friday
Não são apenas os consumidores que esperam ansiosamente pela data em 
que podem fazer compras com desconto de até 90% sobre o valor da eti-
queta. De acordo com levantamento exclusivo da Loja Integrada, plataforma 
gratuita para a criação de lojas virtuais com mais de um milhão de unidades 
criadas, cerca de 80,4% dos  lojistas entrevistados pretendem participar da 
Black Friday em 2019. A expectativa em relação ao retorno fi nanceiro para 
o e-commerce é grande: 54,9% dos entrevistados esperam faturar até 5 mil 
reais somente no dia. Outras informações: (www.lojaintegrada.com.br). 

B - Ame ou Devolva
Já pensou usar uma roupa esportiva, suar, sujar e devolver porque não 
atendeu às expectativas? Essa é a proposta “Ame ou Devolva” da Authen, 
marca pioneira em “Technical Activewear”, ou seja, roupas esportivas 
com propósito para a corredora brasileira. A Authen é a única marca 
nacional no segmento esportivo com uma política de devolução, sem 
custo, depois do cliente usar o produto e retirar a etiqueta. Como as 
peças possuem modelagem dinâmica, elas precisam ser testadas no 
corpo em movimento. Por esse motivo, a marca garante a devolução de 
qualquer peça se a esportista não amar de verdade. A política da Authen 
“Ame ou Devolva” está presente no site da marca, que possui entrega 
para todo o Brasil.  Saiba mais: (www.authen.com.br).

C - Porto faz Hackathon  
Foram prorrogadas até o próximo dia 20, as inscrições para a Porto Hack 
Santos, uma maratona tecnológica que vai pagar R$ 60 mil para a equipe 
vencedora e R$ 12 mil para a vice-campeã.  A competição, que acontece 
nos dias 7 e 8 de dezembro, terá 30 horas de duração, no Comfort Hotel, em 
Santos. A maratona visa encontrar soluções tecnológicas em dois desafi os. 
O primeiro é integrar os planos de emergência aos órgãos governamentais 
no Porto de Santos; o segundo é reduzir o tempo de movimentação de 
cargas. Entre os inscritos serão selecionados 10 times, com seis integrantes 
cada. Mais informações e inscrições: (www.portohacksantos.com.br).

D - Promotores de Vendas  
A Surfl and Brasil abriu 90 vagas para profi ssionais autônomos atuarem 

West em Chicago, nos próximos dias 20 e 21. O evento reúne cerca de 
10.000 fabricantes, construtores e inovadores de todo o mundo para 
aprender sobre as mais recentes inovações em automação, fóruns do 
setor, treinamento e eventos de formação de redes. O evento oferece 
mais de 400 horas de oportunidades de formação por meio de fóruns, 
laboratórios práticos e sessões técnicas. Inscrições e informações: (http://
automationfair.com).

H - Construção e Mineração
Em clima de expectativa positiva por uma retomada dos investimentos 
na área de infraestrutura, foi lançada ofi cialmente a M&T Expo 2021 
– Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração. 
Considerada a mais importante dos segmentos na América Latina, a 
feira, em sua 11ª edição, será realizada de 5 a 8 de julho de 2021, no 
São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, e terá como focos: a 
realização de negócios, a disseminação de conhecimento sobre inova-
ções e a promoção de networking entre os empresários, executivos e 
profi ssionais que atuam nas duas áreas. A expectativa dos organizadores 
é superar o total de expositores e de visitantes alcançados na edição de 
2018. Outras informações: (mtexpo.com.br).

I - Estágio Técnico 
A  Otis abriu 50 vagas de estágio técnico no Brasil para seu Programa 
Rota Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força de 
trabalho treinada. Estão disponíveis oportunidades para estudantes 
com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, ele-
trotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. Os 
candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo 
até o próximo dia 16, no link (https://portal.ciee.org.br/processos-
-seletivos-especiais/otis-out19/). O programa treina os estagiários 
por dez meses com formação teórica e prática sobre o funcionamento 
dos elevadores e, em seguida, passarão por uma avaliação para serem 
contratados como técnicos da empresa.

J - Atualização para Médicos
O Grupo Editorial Nacional, de conteúdo científi co, técnico e profi ssio-
nal, lança a Academia de Medicina Guanabara Koogan, um ambiente 
digital completo de atualização profi ssional a distância para médicos de 
diversas especialidades. Conta com materiais profi ssionais exclusivos, 
criados por médicos renomados que trazem conhecimentos de ponta. O 
portal oferece recursos variados, como aulas online, webinars, podcasts, 
eventos presenciais e artigos. A ideia é garantir o acesso às atualiza-
ções científi cas e oferecer conteúdo altamente qualifi cado criado por 
especialistas que são referências no Brasil e no exterior. Aulas online 
ministradas pelos melhores médicos do Brasil. Saiba mais em: (www.
academiademedicina.com.br).
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O uso do canabidiol 
para combater doenças 

neurodegenerativas

A incidência de 

doenças crônicas e 

incapacitantes cresce 

à medida em que a 

população envelhece

Segundo a OMS, hoje, mais 
de 50 milhões de pessoas 
sofrem com distúrbios 

neurodegenerativos, ou seja, 
com doenças que afetam os 
neurónios do cérebro humano. 
E, a estimativa para 2050, é 
que esses casos tripliquem, 
chegando a 152 milhões. 

O Alzheimer e o Parkinson 
são exemplos desses trans-
tornos. 
Nessas circunstâncias, a de-
terioração progressiva e a 
morte dos neurônios afetam a 
coordenação e o controle dos 
movimentos e atividades do 
organismo, causando proble-
mas de mobilidade, da função 
mental e outros. Infelizmente, 
ainda não há medicamentos 
que curem essas doenças e os 
tratamentos mais usados para 
combater esses males, envol-
vem altas doses de remédios. 

Mas, apesar disso, as dores, 
a incapacidade de interação 
e a perda da identidade con-
tinuam. Uma alternativa para 
lidar com esses transtornos, 
que tem se mostrado, cada 
vez, mais efi caz, é a utilização 
de medicamentos à base do 
canabidiol (CBD). Em 2017, 
a Revista de Ciências Médicas 
e Biológicas, da Universidade 
Federal da Bahia, publicou 
um estudo do potencial neu-
roprotetor, antioxidante e 
anti-infl amatório do CBD. 

Após análise de dez terapias 
com a substância em pacientes 
com doenças neurodegenerati-

vas, notou-se que o CBD equi-
libra os fatores relacionados à 
toxicidade celular, impedindo 
a morte gradual dos neurônios. 
Um case que ilustra na prática, 
os benefícios desse tipo de 
tratamento é o do empresário 
goiano, Ivo Suzin. 

Diagnosticado com Alzhei-
mer aos 52 anos, ele usou 
medicamentos convencionais 
por cinco anos e, no fi nal de 
2018, fi cou mais agressivo e 
incapaz de exercer atividades 
essenciais, como mastigar. 
Diante disso, o fi lho, Filipe, que 
já pesquisava sobre terapias 
com óleos à base da canabis 
medicinal, importou o compos-
to. Os resultados apareceram 
três meses depois. Ivo reco-
nheceu a família, voltou a ser 
mais alegre e a querer comer. 

Faz um ano que ele é tratado 
com o óleo à base de CBD e 
agora, ele não é mais agressivo, 
caminha, se alimenta sozinho, 
dorme bem e tem entendi-
mento das coisas. Isso ocorre, 
porque o canabidiol tem uma 
ação neuroprotetora, que 
inibi processos infl amatórios 
que lesam, de forma crônica, 
o tecido nervoso, contendo o 
avanço da doença. 

Embora os resultados do 
tratamento com a canabis 
medicinal sejam favoráveis, é 
importante frisar que o CBD 
não exclui o uso dos medica-
mentos tradicionais, uma vez 
que a substância não cura a 
doença e, sim, contém sua 
evolução, melhorando a qua-
lidade de vida. 

Assim como qualquer tra-
tamento, a terapia com CBD 
deve ser recomendada e acom-
panhada por médicos.

(*) - É diretora médica da Ease Labs.

Gabriela Gonçalves (*)

O Estudo Sondagem Con-
juntural, do Sebrae, com 
dados de setembro, mostra a 
retomada do otimismo entre 
os donos de micro e peque-
nas empresas. O percentual 
daqueles que acreditam na 
melhoria do cenário econô-
mico cresceu de 56% em 
agosto para 59% em setembro. 
Seis em cada 10 empresários 
(58%) têm planos de investir 
no próprio negócio em 12 
meses. A pesquisa ouviu quase 
3 mil empreendedores entre 
os dias 11 e 18 de setembro.

Os dados mostram que 79% 
dos entrevistados que têm 
dificuldades em contratar 
mão de obra especializada 
optam por contratar pessoas 
inexperientes e capacitam 
no próprio estabelecimento. 
Isso comprova que as micro e 
pequenas empresas têm sido 
responsáveis não apenas pela 
geração de postos de trabalho, 
mas também pela formação de 
mão de obra no país.

“A Sondagem Conjuntural 

Presidente do Sebrae, Carlos Melles.

A Petrobras havia mani-
festado preferência por 
três blocos, mas só fez 

uma proposta, em consórcio 
com a chinesa CNODC, sendo 
80% da estatal brasileira e 20% 
da chinesa. 

O bloco arrematado foi 
Aram, na Bacia de Santos, 
considerado o mais valioso do 
leilão. O lance oferecido pelo 
consórcio foi o mínimo, com 
percentual de excedente em 
óleo de 29,96%. Nos leilões 
do regime de partilha, esse 
percentual é o critério usado 
para avaliar as propostas, já 
que os contratos preveem que 
parte da produção precisa ser 
dividida com a União.

Para a ANP, a ausência 
da Petrobras nesses blocos 

Diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Carlos Alberto 

Pereira, disse que a estatal saiu vitoriosa nos leilões.

As exportações de carne suína in natura 
vêm registrando altas contínuas ao longo 
de 2019, um dos principais fatores para 
as altas é a Peste Suína Africana que vem 
dizimando plantéis na Ásia e na Europa.

No acumulado de janeiro a outubro de 
2019 já foram embarcadas 515.589,5 tone-
ladas, um crescimento de 14,2%. Já a soma 
das exportações atingiu no período o valor 
de US$ 1.136,95 milhões, um crescimento 
de 30% no período.

O maior comprador da carne suína 
brasileira continua sendo a China, o país 
mais afetado pela PSA, que somada a 
Hong Kong receberam 53% de toda carne 
embarcada no período. Na sequência vem 
a Rússia responsável por 7,8% de toda 
carne exportada, seguido pelo Chile com 
7%, e Uruguai com 6,3%. Entre os estados 
produtores, Santa Catarina segue como 
maior exportador, sendo responsável 
por 55,4% de toda carne exportada. De 

janeiro a outubro o estado já soma US$ 
630,8 milhões e registra uma variação 
positiva de 29,6%.

O Rio Grande do Sul ocupa a segunda 
posição e registrou uma variação de 42%% 
no período. O estado foi responsável por 
25,8% do total embarcado, somando US$ 
299,94 milhões no período. Na sequência 
vem Paraná com 15,8% de participação, 
Minas Gerais com 1,37% Mato Grosso com 
1,01% (Caroline Mendes/Redação SI).

O IPCA de outubro ficou em 
0,10%. O índice, que é usado 
como referência para a inflação 
oficial, foi divulgado ontem (7), 
no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
Este é o menor resultado para 
um mês de outubro desde 1998, 
quando o IPCA ficou em 0,02%. 
No acumulado do ano, o IPCA 
está agora em 2,60%. E, nos 
últimos 12 meses, a variação é 
de 2,54%, abaixo do índice de 
2,89%, encontrado nos 12 meses 
anteriores.

Três grupos pesquisados apre-
sentaram deflação: habitação 
(-0,61%), artigos de residên-
cia (-0,09%) e comunicação 
(-0,01%). A queda no grupo de 
habitação foi puxada pelo item 
energia elétrica, com 3,22% 

negativos. As altas ficaram por 
conta de vestuário (0,63%), 
transportes (0,45%) e saúde e 
cuidados pessoais (0,40%). A 
maior alta em vestuário foi atri-
buída a roupas femininas: 0,98%.

Embora a energia elétrica te-
nha sido uma das responsáveis 
por puxar o índice para baixo 
em outubro, o gerente do IPCA, 
Pedro Kislanov, prevê uma alta 
para este mês. Ele explica que, 
em outubro, as contas pagas 
pelos consumidores estavam com 
bandeira amarela, que adicionava 
R$ 1,50 a cada 100km/h consumi-
dos. Para novembro, a variação 
do item será regida pela bandeira 
vermelha, que aumentou de R$ 
4 para R$ 4,16 a cada 100kw/h 
consumidos (ABr).

Preços da 
construção 
civil subiram 
0,19% 

Os preços da construção civil 
subiram 0,19% em outubro. O 
Índice Nacional da Construção 
Civil (INCC/Sinapi) teve queda 
de 0,18 ponto percentual em re-
lação a setembro, quando fi cou 
em 0,43%. No ano, o índice é de 
3,69%. O índice foi divulgado 
ontem (7), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
Nos últimos 12 meses, o Sinapi 
fi cou em 3,69%.

O custo nacional do metro 
quadrado da construção civil 
subiu de R$ 1.152,87 para R$ 
1.155,01, de setembro para 
outubro deste ano. Deste valor, 
segundo o IBGE, R$ 605,40 
são referentes a materiais e R$ 
549,61 à mão de obra. A maior 
variação de preços foi registra-
da no Pará, com 1,95%. A maior 
queda também foi verifi cada no 
Norte do país, em Tocantins, 
com uma defl ação nos preços 
da construção civil de -0,48% 
(ABr).
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Rodada tem um bloco arrematado 
e R$ 5 bilhões de bônus

A 6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, da ANP, terminou com apenas um bloco arrematado 
entre os cinco oferecidos no polígono do pré-sal, arrecadando um bônus de assinatura de R$ 5 bilhões

disse, acrescentando que, 
apesar disso, considera que 
a manifestação da Petrobras 
“inibiu a concorrência”.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, tam-
bém avaliou que a posição da 
estatal reduziu a concorrência 
no leilão.

“O fato de a Petrobras exer-
cer o direito de preferência, 
reduzindo a competitividade, 
e não participar, tem que ser 
efetivamente analisado, por-
que realmente não me parece 
ser de bom senso manter o 
regime como é hoje”. Bento 
Albuquerque disse que o leilão 
encerra um ano extremamente 
positivo, em que os bônus de 
assinatura arrecadaram R$ 85 
bilhões (ABr).

foi uma surpresa, admitiu o 
diretor-geral da agência, Décio 
Oddone.”O que vamos ver nos 

próximos anos é a perfuração de 
centenas de poços e a instalação 
de dezenas de plataformas”, 

Sebrae: seis em cada 10 
empresários querem investir

mostra que 62% dos empreen-
dedores entrevistados estão 
na expectativa de aumentar 
o faturamento e 93% dos que 
estão otimistas acreditam que 
o crescimento dos negócios se 
dará com o governo atual”, diz 
nota do Sebrae. Entre os setores 
mais otimistas destacam-se a 
construção civil (65%) e em-
presas de pequeno porte. Para 
o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, os pequenos negócios 
têm sido um dos alavancadores 

da economia no Brasil, pois são 
eles que estão gerando mais 
emprego e renda.

“Os donos de micro e peque-
nas empresas estão confi antes 
no futuro do país”, afi rmou. 
“Somente este ano, foram mais 
de 670 mil vagas criadas pelas 
micro e pequenas empresas, o 
que representou cerca de 90% 
do total de postos de trabalho 
com carteira assinada, supe-
rando todo o saldo de 2018”, 
acrescentou (ABr).

Infl ação de outubro é a menor 
para o mês desde 1998

Exportações de carne suína já acumulam alta de 30%
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Saddam Hussein, Bin 
Laden e as fake news
Vivemos uma 

enxurrada de notícias 

e informações que, 

em alguns casos, são 

mentiras ou fake 

news, como se diz 

modernamente 

Com a popularização 
das redes sociais e dos 
aplicativos de troca 

de informações via celular 
cada vez mais utilizados, a 
possibilidade de informações 
falsas e mentirosas cresce 
exponencialmente. Eleições 
são vencidas ou perdidas, 
carreiras artísticas e esporti-
vas são comprometidas e até 
profi ssionais experientes do 
meio jornalístico e intelectual 
são alvos nessa rede. 

Mas se você pensa que essas 
situações são frutos da internet 
e da modernidade, engana-
-se. Historicamente, algumas 
fake news geraram extrema 
confusão para as pessoas das 
mais variadas épocas e socie-
dade. Um exemplo aconteceu 
em 2003, durante a Segunda 
Guerra do Golfo. Os Estados 
Unidos acusaram o Iraque de 
possuir armas de destruição 
em massa, com o intuito de 
obter a autorização da ONU 
para invadi-lo. Mas de onde 
surgiu essa ideia?

Nos anos 80, o ditador Sa-
ddam Hussein utilizou armas 
químicas na guerra contra o 
Irã e também para combater 
os curdos em seu próprio país. 
Mas quem teria fornecido essas 
armas, uma vez que o Iraque 
não tinha tecnologia para 
produzi-las? Nos anos 90, com 
a Primeira Guerra do Golfo, o 
presidente George Bush, não 
conseguiu seu objetivo princi-
pal: derrubar o ditador Saddam 
Hussein do poder. 

Após os atentados de 11 de 
setembro de 2001, George W. 
Bush desencadeou uma in-
tensa campanha para a guerra 
total contra o terror. Mas como 
associar o Iraque a Osama Bin 
Laden? Sob qual justifi cativa 
esse país seria invadido? A im-
prensa estadunidense e inglesa 

diariamente “bombardeavam” 
a população com notícias sobre 
a capacidade do Iraque de 
construir armas químicas e até 
nucleares que um dia poderiam 
atingir o Ocidente. 

Na época, inclusive, foi apre-
sentada uma animação que 
“provava” a existência de bases 
que fabricavam essas armas. 
Fato é que os inspetores da 
ONU nunca encontraram esses 
arsenais em suas inspeções 
no Iraque. Mesmo sem provas 
concretas, os Estados Unidos 
invadiram o Iraque e Saddam 
foi deposto e executado. E ar-
mas de destruição em massa?

As fake news não são de hoje 
– e até as mais inocentes e des-
pretensiosas podem ser muito 
perigosas, pois a maioria das 
pessoas apenas aceita como 
verdadeiro e reproduzem o 
que viram sem contestar ou 
confi rmar. Mas neste mundo 
moderno, com as facilidades 
das redes sociais, como evitar 
que um parente receba pelo 
WhatsApp uma informação e 
a repasse no grupo da família 
como verdade absoluta? Veja 
alguns conselhos:

1) Não repasse alertas. Exis-
tem sites especializados e bo-
letins confi áveis que divulgam 
alertas e denúncias sobre vírus, 
ameaças e vulnerabilidades de 
segurança.

2) Faça uma análise crítica 
do que receber. Tenha a curio-
sidade de entrar em buscado-
res e pesquisar sobre a suposta 
ameaça no “alerta” recebido. 
Se for mentira, rapidamente 
você encontrará várias páginas 
denunciando o falso alerta.

3) Por último, o e-mail, 
WhatsApp, Twitter, redes so-
ciais pessoais não são meios 
confiáveis, nem tampouco 
adequado, de divulgação em 
massa. Lembre-se que estas 
informações no mundo digital 
ganham uma proporção inco-
modativamente maior, mais 
promíscua e, muitas vezes, 
criminosa.

 
(*) - Especialista em História do Brasil 

e Gestão Escolar, é professor do 
Colégio Positivo, em Curitiba.

André “Bode” Marcos (*)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou 
o governador do Amapá, Waldez Góes, a seis anos 
e nove meses de prisão pelo crime de peculato, 
além da perda do cargo. Por maioria de votos, a 
Corte Especial entendeu que o governador desviou 
valores de empréstimos consignados de servidores 
para custear despesas do governo. A perda do 
cargo deverá ocorrer apenas após o trânsito em 
julgado da condenação. Como cabe recurso contra 
a decisão, o governador deve continuar no cargo. 

O suposto crime teria ocorrido entre 2009 e 
2010, durante o primeiro mandato de Goés na 
chefi a do Executivo local. Segundo o MP Federal), 
os valores que eram descontados dos servidores 

deveriam ser repassados aos bancos credores e 
não poderiam ser usados para fi nanciar a máquina 
pública. Em nota à imprensa, a defesa do governa-
dor reiterou a inocência de Waldez Góes e afi rmou 
que não houve desvio de recursos públicos. 

De acordo com os advogados, outros acusa-
dos no processo foram absolvidos das mesmas 
acusações. “A vida administrativa do Amapá 
segue normalmente, sem prejuízo do exercício 
do cargo. O governador tem a certeza de que 
sua inocência será provada, como aconteceu 
na Primeira Instância – o governador apenas 
respondeu junto ao STJ pela posição que ocupa”, 
disse a defesa (ABr).

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse on-
tem (7) que o regime de 
partilha usado no leilão da 
cessão onerosa, realizado na 
quarta-feira (6), é ruim,ao 
partiipar do evento Diálogos 
com o TCU – Visões sobre 
o Brasil e a Administração 
Pública. A previsão do go-
verno era arrecadar até R$ 
106,56 bilhões em bônus de 
assinatura, mas, como ape-
nas dois dos quatro blocos 
foram arrematados, o valor 
efetivamente obtido foi de 
R$ 69,960 bilhões. 

Por meio do sistema de par-
tilha, a União é dona do óleo 
extraído e a empresa fi nancia 
as atividades de exploração. 
Em troca, a empresa recebe 
uma quantidade de óleo para 
recuperação dos custos e 
uma parcela do excedente 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

“Isso vai trazer segurança 
jurídica, transparência 
e simplifi cação para as 

duas partes. Quero lembrar 
que é um dos setores que mais 
crescem no país e no mundo, 
apesar de toda a crise que nós 
vivemos nos dois últimos anos”, 
afi rmou a senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), que relatou a propo-
sição na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado.

O texto, do ex-deputado 
Alberto Mourão, revoga a atual 
lei sobre contratos de franquia 
empresarial, substituindo-a 
por novas regras. Entre ou-
tros pontos, o projeto obriga o 
franqueador a fornecer ao inte-
ressado uma Circular de Oferta 
de Franquia (COF) com uma 
antecedência mínima de dez 
dias à assinatura do contrato 
ou do pagamento de taxas pelo 
franqueado.

Devem constar no docu-
mento descrição detalhada da 
franquia, descrição geral do 

O setor de franquias movimentou R$ 174,84 bilhões em 2018 e o número de empregados

era de 1,3 milhão de pessoas.

A presidente da CCJ do Sena-
do, Simone Tebet (MDB-MS), 
confi rmou ontem (7) o nome 
dos três senadores que foram 
designados para relatar as pro-
postas do pacote Mais Brasil. O 
senador Márcio Bittar (MDB-
-AC) será o relator do Pacto 
Federativo; o senador Otto 
Alencar (PSD-BA), da Revisão 
dos Fundos e o senador Oriovis-
to Guimarães (Podemos-PR), 
da Emergencial.

Bittar se manifestou a favor 
das propostas e disse que as 
considera essenciais para o 
desenvolvimento econômico do 
país. O pacto federativo, para 
ele, é o primeiro passo para 
“modernizar e fazer o Brasil 
avançar”. O texto traz mudanças 
na divisão de recursos de União, 
estados e municípios e prevê, 
entre outros pontos, a descen-
tralização de recursos do pré-
-sal, a criação de um Conselho 
Fiscal da República e medidas 
de desvinculação, desindexação 
e desobrigação do Orçamento.

“Isso signifi ca muito mais 
recursos indo para municípios e 

Márcio Bittar vai relatar a proposta do Pacto Federativo.

Microcrédito 
como 
alternativa aos 
juros bancários

O senador Esperidião Amin 
(PP-SC) defendeu o crédito 
cooperativo e o microcrédito 
como instrumentos para com-
bater os altos juros praticados 
pelos bancos. Registrou reu-
nião com o presidente do Ban-
co Central, Roberto Campos 
Neto, para discutir a situação 
dos juros bancários. Para ele, 
o chamado cheque especial se 
transformou numa ferramenta 
para extorquir a população 
mais pobre.

Amin disse que Campos Neto 
manifestou preocupação com o 
problema e disse que agilizará o 
sistema fi nanceiro para atender 
o pequeno e o microempresário. 
Isso, disse o senador, “renovou 
sua esperança” não apenas no 
sistema fi nanceiro e nos bancos 
virtuais que estão surgindo, 
mas também em alavancas que 
muitas vezes foram “menospre-
zadas” pelo mesmo BC. 

“Serão essas instituições, 
crédito cooperativo, Ongs de 
microcrédito e as sociedades 
de garantia solidária — que 
nós aprovamos há pouco, e eu 
espero que o governo sancione 
o mais rapidamente possível — 
essas é que darão capilaridade 
ao esforço do governo para ce-
var o pequeno empresário com 
microcrédito baseado no que eu 
chamo crédito de confi ança”, 
concluiu Amin (Ag.Senado).

O projeto que regulamenta os 
jogos eletrônicos, conhecidos 
como e-sports, está longe de 
um consenso. Jogadores, times 
e empresas desenvolvedoras 
de games temem que a atual 
redação da proposta trave o 
crescimento do setor e isole o 
Brasil das competições inter-
nacionais. Eles se queixaram 
ontem (7) de não terem par-
ticipado do processo de elabo-
ração do projeto, apresentado 
pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA). 

Durante a audiência pública 
na Comissão de Educação do 
Senado, eles argumentaram 
que os esportes eletrônicos não 
podem ser enquadrados como 
esportes “tradicionais” com 
futebol e vôlei. Outro problema 
é a exclusão de jogos conside-
rados violentos dos esportes 
eletrônicos, o que acarretaria 
no não reconhecimento de 
atletas virtuais que disputam 
campeonatos baseados em ga-
mes populares como Counter-
-Strike e Rainbow Six. 

A proposta estava prestes 

a ser encaminhada para a Câ-
mara, mas voltou ao debate na 
comissão a pedido da senadora 
Leila Barros (PSB-DF). Para 
ela, o debate deixou evidente 
que é possível aperfeiçoar a pro-
posta. “Queremos dialogar com 
todos os players. Entendo que a 
gente tem uma preocupação le-
gítima [em relação à violência], 
mas hoje entendemos a impor-
tância do mercado”, afi rmou.

Mario Marconino, da Enter-
tainment Software Association 
— organização que representa 
de 40 das maiores empresas 
de videogames do mundo 
— relatou como funciona a 
regulamentação dos esportes 
eletrônicos em outros países. 
“O e-sports é baseado em direi-
tos de propriedade intelectual. 
Quem desenvolve aquilo tem 
o direito. É a forma de desen-
volver e inovar. Não precisa 
de uma federação. Para que 
pensar em inserir no contexto 
de sistema nacional de esporte 
que todo mundo sabe que tem 
seus problemas?”, questionou 
(Ag.Senado).

Senadora Leila Barros (PSB-DF) presidiu a audiência pública 

com representantes da ‘comunidade gamer’.
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Imunidade 
tributária 
para livros 
e periódicos 
eletrônicos

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara aprovou 
projeto que concede imunidade 
tributária para os livros, jornais 
e periódicos publicados em 
meio eletrônico. Imunidade 
tributária é uma vedação para a 
criação de tributo sobre um pro-
duto ou operação. Atualmente, 
a Constituição concede imu-
nidade tributária para livros, 
jornais e periódicos impressos.

O relator,  deputado Paulo 
Ganime (Novo-RJ), apresentou 
um substitutivo apenas para 
melhorar a redação da propos-
ta, sem alterar o mérito. Ganime 
afi rma que o STF já fi rmou juris-
prudência favorável à aplicação 
da imunidade tributária ao 
livro eletrônico (e-book) e aos 
aparelhos leitores (e-readers). 

“Ampliar o escopo da imu-
nidade tributária é o caminho 
natural a ser seguido”, disse 
o relator. “Os livros, jornais 
e periódicos digitais vieram 
para fi car e poderão democra-
tizar o acesso à cultura, lazer 
e conhecimento”. A proposta 
aprovada é de autoria do 
deputado licenciado Rubens 
Pereira Júnior (PCdoB-MA). 
O projeto será analisado agora 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça. Depois seguirá para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Plenário do Senado aprova 
novo marco legal das franquias

O Senado aprovou o projeto da Câmara que moderniza o marco legal das franquias no Brasil

negócio e das atividades que 
serão desempenhadas pelo 
franqueado; remuneração 
periódica pelo uso do sistema, 
da marca e de outros direitos 
de propriedade intelectual do 
franqueador; e indicação do 
que é oferecido ao franqueado 
pelo franqueador, como supor-
te, incorporação de inovações 

tecnológicas às franquias, 
treinamento do franqueado e 
de seus funcionários.

O projeto também autoriza 
as empresas públicas, as socie-
dades de economia mista e as 
entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, 
estados e municípios a adotarem 
o sistema de franquia, no que 

couber ao processo de licitação. 
O projeto corrige a terminologia 
da lei vigente sobre franquias, 
afastando a possibilidade de que 
contrato dessa espécie possa 
ser interpretado como relação 
de consumo ou — no que se 
refere ao período de avaliação 
e treinamento — como relação 
empregatícia (Ag.Senado).

Regime de partilha do leilão 
da cessão onerosa é “ruim”

presa paga royalties, impos-
to sobre a renda, bônus de 
assinatura e participações 
especiais. “Os 17 gigantes 
mundiais não vieram. A Pe-
trobras levou sem ágio. Quer 
que isso quer dizer? Que nós 
sabemos nos apropriar dos 
nossos recursos ou que nós 
não entendemos até agora 
a principal mensagem que é 
o seguinte: vocês são muito 
complicados, muito difícil 
investir aí”, disse Guedes.

O regime de partilha é 
“ruim”. “Tivemos uma com-
plexidade enorme para, no 
fi nal, vender de nós para nós 
mesmos. Ficamos cinco anos 
conversando a respeito, fi ze-
mos um trabalho espetacular, 
e chegou no fi nal deu no show 
[nenhuma das grandes empre-
sas mundiais compareceu]”, 
afi rmou (ABr).

econômico (parcela de óleo que 
excede os custos de explora-
ção). No regime de concessão, 
a empresa possui os direitos de 
exploração e produção na área 
concedida e tem a propriedade 
do óleo produzido. 

Como contrapartida, a em-

CCJ do Senado confi rma relatores 
para o pacote Mais Brasil

para os estados. Estima-se que 
cerca de R$ 400 bilhões em um 
período de 10 a 15 anos. O pacto 
federativo é dinheiro indo para 
prefeitura e estado, que são os 
locais onde as pessoas são aten-
didas na saúde, na educação e 
na segurança pública”, disse 
Márcio Bittar. 

A proposta da revisão dos 
Fundos difi culta a criação de 
fundos públicos e extingue 
aqueles que não foram rati-

fi cados até o fi nal do segun-
do exercício subsequente à 
promulgação dessa emenda 
constitucional. Já a proposta 
Emergencial institui uma es-
pécie de regra de ouro para os 
estados, com o intuito de proibir 
o endividamento público para 
pagar as despesas correntes, 
como salários de servidores 
públicos, benefícios de apo-
sentadoria, contas de energia 
e outros custeios (Ag.Senado). 

E-sports: projeto 
de regulamentação 
encontra resistência

STJ condena governador do Amapá
a seis anos de prisão



www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

P i

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171

Após passar os 

últimos anos sofrendo 

com a instabilidade 

econômica no país, 

o setor imobiliário 

voltou a dar sinais 

de crescimento nos 

últimos anos.

Diversos fatores expli-
cam essa retomada 
na negociação de 

imóveis, mas um dos princi-
pais é o baixo índice da Taxa 
Selic, a taxa básica de juros. 
Este indicador influencia 
diretamente o financiamen-
to imobiliário oferecido por 
bancos e instituições finan-
ceiras, fazendo com que a 
compra de imóveis volte a 
ser uma opção de investi-
mento interessante no país 
- e transformando o leilão 
em uma opção interessante 
para quem deseja encontrar 
ótimas oportunidades. 

A expressão Selic é uma 
sigla para Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia e é 
utilizada pelo Banco Central 
para registrar todas as opera-
ções que envolvem títulos do 
Tesouro Nacional. Sua taxa é 
decidida a cada 45 dias pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) do órgão nacional e 
serve como referência para 
todos os juros praticados no 
país - o que faz ser um dos pi-
lares da economia brasileira. 

Atualmente, o indicador 
está em 5,5% ao ano, o menor 
patamar da história, e com 
forte tendência de queda nos 
próximos meses. 

Justamente por ser a 
taxa básica de juros do 
país, essa queda histórica 
traz impactos importantes 
em diferentes setores da 
economia nacional - e afeta 
mais o mercado imobiliário. 
Como lembrou o economis-
ta Ricardo Amorim em sua 
palestra na última edição 
do Conecta Imobi, esta área 
é muito sensível a qualquer 
variação econômica. 

Ou seja, quando o desem-
penho econômico do país é 
ruim, o setor é o primeiro a 
ser afetado e, consequen-
temente, vê os investimen-
tos serem congelados. Em 
contrapart ida,  qualquer 
melhoria faz com que seja 
o primeiro a se aquecer. 
Quando a taxa Selic chega ao 
menor patamar da história, 
com uma queda de mais de 

seis pontos percentuais nos 
últimos cinco anos, os juros 
praticados pelos bancos 
nos financiamentos também 
caem, facilitando o acesso 
ao crédito por parte das 
pessoas. 

Com o aumento na procura 
por imóveis, é preciso encon-
trar formas para encontrar 
as melhores oportunidades e 
conseguir fazer um bom ne-
gócio. Dessa forma, é essen-
cial apostar nos leilões, uma 
modalidade segura, eficiente 
e prática graças ao avanço 
da tecnologia. É possível se 
cadastrar, se habilitar, dar 
lances e comprar com pou-
cos cliques na plataforma da 
empresa leiloeira e sem sair 
de sua própria casa. 

Para adquirir o imóvel que 
deseja neste cenário de aque-
cimento do mercado, o usuário 
precisa seguir algumas dicas 
importantes. A principal de-
las é ler com atenção o edital 
completo disponibilizado pela 
leiloeira. O documento traz to-
das as informações referentes 
à negociação, como caracterís-
ticas do imóvel e as condições 
de pagamento - há lotes que 
aceitam fi nanciamentos de ins-
tituições fi nanceiras e facilitam 
ainda mais a aquisição. 

Além disso, o ideal é ter 
um planejamento capaz de 
dar conta de todos os pro-
cedimentos exigidos, como 
pagamento da comissão do 
leiloeiro, os impostos e a 
transferência da documen-
tação. A recessão econômica 
no Brasil a partir de 2014 
desacelerou o setor imobili-
ário, afastando pessoas que 
desejavam comprar casas 
e apartamentos. Foi um 
período muito difícil que 
acompanhou a retração 
dos investimentos em todo 
o país. Agora, a situação é 
diferente. 

O cenário para quem deseja 
investir em imóveis voltou a 
ser positivo, com acesso a 
crédito e preços vantajosos 
em todas as regiões. Com o 
auxílio dos leilões, é possível 
encontrar as melhores pro-
priedades e, principalmente, 
fazer o negócio dos seus 
sonhos. 

(*) - É diretor da Zukerman Leilões, 
empresa referência em leilões 

imobiliários (www.zukerman.com.br). 

Taxa Selic em baixa aquece 
venda de imóveis e faz 

leilão ser opção
André Zukerman (*)
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3ª VC - Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008753-
73.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIA 
CRISTIANE MAXIMINO, CPF. 276.229.988-85, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por AMC- Serviços Educacionais Ltda, foi determinada nos termos do art. 513, 
§ 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 48.338,81 (valor em 31/03/2019), sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%, ficando ainda 
ADVERTIDA, que, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 dias úteis, para que independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

9ª VC - Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021609-34.2014. 
8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICIO 
ANTONIO DE OLIVEIRA (CPF. 309.015.058-11) que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe 
ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$4.246,26 (Jul/2014), oriundos do Instrumento 
Particular de Confissão de Dívida, firmando entre as partes e não pago. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias embargue ou, reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2019. 

INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI., torna público que requereu junto a SVMA a regularização da licença ambiental de 
operação, (a) Filial n°01 - Na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, n° 1.955. CEP 03109-001. Vila 
Prudente, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.283.636/0002-63 e na JUCESP sob o NIRE 35.900.378.238 com registro em 
30.09.1982, com capital social destacado no valor de R$ 7.000.000.00 (sete milhões de reais); para Fabricação de: Manufaturados de 
papel e papelão em geral, artigos e materiais escolares e de escritório, bem como a impressão e edição de livros, jornais e revistas.

INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI., torna público que requereu junto a SVMA a regularização da licença ambiental de 
operação, (b) Filial n° 02 - Na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford. n° 2.001, CEP 03109-001, Vila Prudente, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.283.636/0004-25 e na JUCESP sob o NIRE n° 35.901.519.374, com registro em 11.05.1993, 
com capital social destacado no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); para Fabricação de: Manufaturados de papel e 
papelão em geral, artigos e materiais escolares e de escritório, bem como a impressão e edição de livros, jornais e revistas.

INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI., torna público que requereu junto a SVMA a regularização da licença ambiental de 
operação, (a) Matriz - Na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, n° 1.930. CEP 03109-001. Vila Prudente, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.283.636/0001-82 e na JUCESP sob o NIRE 35.201.050.829 com registro em 10.09.2019, com 
capital social destacado no valor de R$ 72.300.000,00 (setenta e dois milhões e trezentos mil reais); para Fabricação de: Manufaturados 
de papel e papelão em geral, artigos e materiais escolares e de escritório, bem como a impressão e edição de livros, jornais e revistas.

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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MANUTENÇÃO CORRETIVA
Empresa que realiza a manutenção corretiva apenas uma única vez, terá 
retenção de INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE RECEBEM 15% DE ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO, 
DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE DEVE RECEBER O ADICIONAL?

Durante o recebimento da licença maternidade, as trabalhadoras 
continuarão recebendo o adicional de 15% junto com salário 
totalizando a remuneração integral. A remuneração mensal 
recebida será o mesmo valor pago à título de salário-maternidade 
conforme dispõe o artigo 72 da Lei 8213/91.

TRABALHAR COMO INTERMITENTE TODO DOMINGO
Funcionário Intermitente pode trabalhar todo domingo, quando con-
vocado e apresenta atestado médico, pode ter Horas Extras, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PRÊMIOS
Qual a incidência sobre a base de cálculo referente ao pagamento de 
cursos (reembolso) e de prêmios, podem ser incorporados aos salários? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA COM FUNCIONÁRIO, DEVE 
INFORMAR EM SEFIP O VALOR DA SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
INSS E RECOLHER JUNTAMENTE O INSS DOS FUNCIONÁRIOS EM 
GPS COM CÓDIGO 2208?  

A GPS com o código 2208 (matrícula CEI) do produtor rural pessoa 
física será usada para recolhimento das contribuições previdenciárias 
relativas à folha de pagamento.

CONTRIBUIR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Produtor rural pessoa física, que não produz nada no momento, optou 
por contribuir sobre a folha de pagamento em 01/2019, como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 7ª Vara 
Cível do Fórum de Santana - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 0014566-05.2010.8.26.0001. 
Executados: GERSON GIL, bem como seu cônjuge, se casado for, espólio de NAURLEY GIL, es-
pólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL. Apartamento c/ 64,57m² no 8º subdistrito – San-
tana – 50% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 14/11/2019, às 13h00min, e termina 
em 18/11/2019, às 13h00min e; 2ª Praça começa em 18/11/2019, às 13h01min, e termina em 
09/12/2019, às 13h00min.DIREITOS HEREDITÁRIOS que o executado possui sobre Apartamen-
to sob nº  02, no  1º andar do EDIFICIO PASARON , situado a Rua Dr. Zuquim, nº 472 , no 8º sub-
distrito – Santana, desta capital, com a área total construída de 69,67m², área útil de 64,57m², área 
comum de 5,10m², correspondendo -lhe a quota ideal de 10,84% no terreno, equivale a 17,34m². 
Contribuinte 073.056.0060-1., Descrição completa na Matrícula nº 51.815 do 3° C.R.I da Capital/SP. 
Ficam os executados, GERSON GIL, bem como seu cônjuge, se casado for, espólio de NAURLEY 
GIL, espólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL, além dos demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, bem como da penhora realizada em 30/01/2017, caso não seja (m) localiza-
do (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 335.168,40 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 167.584,20 (sujeitos à atualização).

Condomínio Edificio Adolpho Droghetti
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária
Na qualidade de administradores e por determinação da
Sra. Síndica, vimos pelo presente convidar os senhores
proprietários a participar da Assembleia Geral Extraordi-
nária do Condomínio Edifício Adolpho Droghetti a ser rea-
lizada na Avenida Senador Queiros, 279 sala 85, no pró-
ximo dia 18 de novembro de 2019, às 15:30 horas em pri-
meira chamada com número regulamentar e legal de pre-
sentes ou às 16:00 horas em segunda e última chamada,
com qualquer número de participantes, a fim de delibera-
rem sobre os seguintes assuntos: 1 - Composição da
mesa que dirigirá os trabalhos, formada pelo presidente e
pelo secretário; 2 - Aprovação de adendo ao contrato fir-
mado com a empresa 3xTi Soluções em Tecnologia Ltda-
ME, hoje denominada Grupo 3X Comércio e Serviços
Ltda, para continuidade dos serviços no Centro de Medi-
ção. Contamos com a presença de todos, pois a omissão
implica na concordância com as decisões dos presentes.

Atenciosamente  -  A Administração

1ª VC – Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008051-
18.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) PAMELA RODRIGUES DA SILVA, Brasileiro, RG 45122916, CPF 343.458.718-75, 
com endereço à Rua Apucarana, 1695, Tatuape, CEP 03311-001, São Paulo – SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC – Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
20.416,28, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2019. 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notifi-
car os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. 
A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ense-
jará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto 
à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Associada: A. M.DA C., 
CPF: ***.841.364-**, Matricula: 614401; Empresa: F. & M. B. E L. LTDA, CNPJ: **.*42.463/0001-**, 
Contrato: 4500030254; Empresa: J F P. S. E., CNPJ: **.*99.339/0001-**, Contrato: 4500025378; 
Empresa: L. E C. DE S. D. EIRELI, CNPJ: **.*10.245/0001-**, Contrato: 4500029644;

Cestari Industrial e Comercial S.A.
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Os dados foram divul-
gados pelo IBGE, na 
pesquisa Síntese de 

Indicadores Sociais 2019, que 
analisa as condições de vida da 
população brasileira.

Entre os jovens de 18 e 24 
anos, a incidência chega a 
27,9% e nos jovens adultos, de 
25 a 29 anos, a taxa de nem-
nem é de 25,9%. O fenômeno 
é fortemente infl uenciado pela 
interrupção dos estudos. Os 
dados mostram que dos jovens 
de18 a 24 anos nessa condição, 
46,6% não tinham concluído o 
ensino fundamental e 27,7% 
terminaram apenas essa 
etapa. Na faixa entre 25 e 29 
anos, a proporção é de 44,1% 
e 31,2%, respectivamente. 

O gerente da pesquisa, 
André Simões, explica que 
o fenômeno dos jovens que 
não estudam e não estão 
ocupados é estrutural. “É um 
segmento estrutural, porque 
tem fatores que dependem de 
políticas específi cas para que 
haja redução. Por exemplo, 
há um percentual elevado 
de mulheres, mulheres com 
fi lhos e também mulheres que 
realizam afazeres e cuidados 
domésticos que impedem que 
elas possam ir para o mercado 
de trabalho”.

Aumentou o número de jovens 
que não estudam nem trabalham
Em 2018, 23% dos jovens de 15 a 29 anos - 10,9 milhões - não estudavam, nem trabalhavam, os 
chamados nem-nem. Foi o maior índice da série histórica

Entre os jovens de 18 e 24 anos, a incidência chega a 27,9%.

Se entre os homens de 25 a 
29 anos nessa condição 51,5% 
estavam desocupados, ou seja, 
buscavam trabalho, entre as 
mulheres na mesma idade a 
maior proporção está fora da 
força de trabalho, com 67,7% 
delas sem procurar trabalho. 
Entre as justifi cativas para 
não procurar ocupação re-
munerada estão os afazeres 
domésticos e o cuidado de 
fi lhos ou parentes.

Os dados do IBGE revelam 

que 2,4 milhões de jovens es-
tão na situação de não estudar, 
não estar ocupado e não pro-
curar trabalho. Entre esses, 
57,4% estavam em desalento, 
provocado principalmente por 
falta de trabalho na localidade 
(39,6%), não conseguir em-
prego considerado adequado 
(10,7%) ou não ter experiên-
cia ou qualifi cação profi ssional 
(6,1%).

O recorte por rendimento 
demonstra a desigualdade 

social também nesse quesito. 
Entre os jovens que integram 
os 20% da população com me-
nores rendimentos domicilia-
res per capita, 42,3% estavam 
na situação nem-nem em 2018; 
de 20% a 40% eram 29,2%; 
entre 40% e 60% somavam 
18,3%; com rendimento de 
60% a 80%, 10,1% dos jovens 
estavam nessa situação; e 
entre os 20% com os maiores 
rendimento a proporção é de 
7% (ABr).

Uma praia brasileira banha-
da por um mar de gelo. Pode 
parecer estranho, mas ela 
existe na ilha de Rei George 
na Antártica. O local onde fi ca 
a Estação Antártica Coman-
dante Ferraz, base brasileira 
de pesquisa no continente ge-
lado, é considerado território 
nacional. As novas instalações 
da base vão ser inauguradas 
em janeiro de 2020. O gover-
no federal investiu cerca de 
US$100 milhões na constru-
ção da unidade que recebeu os 
equipamentos mais modernos 
do mundo e foi ampliada. 

O Capitão de Fragata Luiz 
Filho, chefe da estação, diz 
que “é uma honra ter esta 
estação sendo construída em 
nosso território e certamente 
ela vai servir de modelo para 
outros países”. Ocupando uma 
área de 4.500 metros quadra-
dos ela poderá hospedar 64 
pessoas. A nova estação vai 
ser mais moderna e maior do 
que anterior. Antigamente 
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Estação Antártica Comandante Ferraz 
será reinaugurada em 2020

Os pilares de sustentação pesam até 70 toneladas e deixam o 

centro de pesquisa a mais de três metros do solo.

existiam cinco laboratórios 
e depois da reinauguração o 
número vai passar para 17. 

Cientistas da Fiocruz vão 
ter um laboratório exclusivo 
de microbiologia para pesqui-
sar fungos que só existem na 
Antártica. A Agência Inter-

nacional de Energia Atômica 
também já confirmou que 
vai desenvolver projetos 
no local. A estação também 
está adaptada para receber 
pesquisadores das áreas de 
oceanografia, glaciologia e 
meteorologia. 

Faltando quase dois meses 
para a reinauguração, uma 
equipe da Marinha, que coor-
dena a obra, visitou a estação 
de pesquisa para fazer os 
ajustes finais. A vistoria foi 
coordenada pelo contra-almi-
rante Sérgio Guida, gerente 
do Programa Antártico Bra-
sileiro. Ele percorreu toda 
a unidade e ficou satisfeito 
com o que encontrou. “A obra 
está dentro do cronograma e 
certamente ficará pronta na 
data prevista”, revelou.

O projeto arquitetônico da 
estação impressiona no meio 
do gelo da Antártica. Algumas 
medidas foram tomadas para 
adaptar a base as condições 
climáticas do local. Para ficar 
acima da densa camada de 
neve, que se forma no inver-
no, o prédio recebeu uma 
estrutura elevada. Os pilares 
de sustentação pesam até 70 
toneladas e deixam o centro 
de pesquisa a mais de três 
metros do solo (ABr).
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Superconectada, esta 

geração prefere se 

relacionar por meio de 

plataformas digitais.

Nunca se falou tanto de 
uma geração quanto 
a dos millennials, ou 

“geração do milênio”. O recorte 
geracional varia um pouco de 
um instituto de pesquisa para 
o outro, mas, em geral, estão 
neste grupo as pessoas nasci-
das entre o fi nal da década de 
1970 e segunda metade dos 
anos 1990. 

Por pertencerem a uma 
geração que cresceu com a 
internet, os millenials têm 
uma relação muito forte com 
a tecnologia e o mundo virtual, 
e usam dispositivos pessoais - 
especialmente smartphones 
- para comunicação, trabalho 
e lazer. A conectividade, para 
eles, é uma forma de vida. 

A interação no mundo digital 
é intensa: de acordo com uma 
pesquisa do Pew Research 
Center, realizada nos Estados 
Unidos, 75% deles têm perfi l 
em redes sociais, ante 50% da 
geração X, e 30% dos baby boo-
mers, as gerações anteriores. 
Os millennials também são os 
que mais usam o celular para 
mandar mensagens de texto 
(88%). 

Autoatendimento é o prefe-
rido - E o que isso tem a ver 
com o atendimento ao cliente? 
Tudo. Os millennials foram a 
principal geração a exigir das 
empresas uma nova postura 
na relação com o consumidor, 
puxando as mudanças que 
temos visto nos últimos anos. 

Eles preferem o atendimento 
online, geralmente via redes 
sociais, por ser mais conve-
niente e aderente aos seus 
hábitos de vida. A última coisa 

que uma pessoa desta geração 
quer é fazer uma ligação para 
conseguir solucionar um pro-
blema. Ou, pior ainda, ter de 
resolver pessoalmente. 

Para um consumidor com um 
perfi l tão digital, o atendimento 
precisa ser rápido. Tão ruim 
quanto ter de dar um telefo-
nema e ouvir uma musiquinha 
de espera é aguardar horas por 
uma resposta nas redes sociais. 
Para se ter ideia, uma pesquisa 
da empresa de software Sales-
force apontou que 25% dos 
millennials têm a expectativa 
de uma resposta em menos de 
10 minutos quando entram em 
contato por meio das principais 
redes. 

Chatbots estão em alta - 
Diante deste cenário, os cha-
tbots acabam sendo uma das 
principais formas de interação 
com este público, uma vez 
que são ferramentas online 
e habilitadas a prestar aten-
dimento instantâneo. O que 
muitas empresas já notaram é 
que a disposição deste grupo 
de pessoas em interagir com 
chatbots vai além do SAC, 
criando oportunidades claras 
de venda, desde que o robô 
esteja preparado para prestar 
o serviço com efi ciência. 

A pesquisa “Messaging and 
Chatbots in Local”, feita nos 
Estados Unidos, revelou que 
52% dos millennials estão in-
teressados em usar um chatbot 
para serviços locais, como mar-
car um horário ou se matricular 
em um curso. Não por acaso, 
é cada vez maior o número de 
marcas que investem nessa 
tecnologia de relacionamento 
com cliente. 

(*) - É diretor comercial na Inbenta 
no Brasil, empresa que auxilia o 

relacionamento online das marcas 
com seus clientes. 

O que os millennials 
esperam do atendimento 

ao cliente 
Cassiano Maschio (*)
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CARLOS EDUARDO CAMARGO DERRICO, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, empresário, natural de Tatui, SP, no dia (04/10/1990), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Paulo 
Derrico e de Stela Maria Souza Camargo Derrico. O pretendente: PEDRO 
LUIZ ROSSANI CAVAIAR MEDEIROS NICOLAU, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresário, natural de Luiziânia, SP, no dia (18/07/1988), residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Nicolau 
do Carmo e de Vanda Cavaiar Nicolau.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: DJAIR DIAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
expedição,nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 20/10/1967, residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nildo de Souza e de Anita Dias de 
Souza. A pretendente: IVONETE NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Vicente, SP, no dia 12/03/1964, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Constancio Nascimento e de Maria Agostinha 
de Jesus Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 14/12/1973, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ailton dos Santos e de Geralda Maria dos Santos. A pre-
tendente: VIVIANE MATHIAS, estado civil solteira, profi ssão economista, nascida nesta 
Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 12/04/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ailson Mathias e de Marlene Piola Mathias.

O pretendente: MUSTAPHA BOUZALOUF, estado civil solteiro, profi ssão orientador sócio 
educativo, nascido em Zagora, Marrocos, no dia 23/05/1983, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mbarek Ben El Houssine e de Fatna Bent Abdelkader. 
A pretendente: EMMA YESENIA CABANILLAS BLANCO, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica em enfermagem, nascida em La Libertad, Peru, no dia 13/08/1983, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Segundo Cabanillas Morales e de 
Brigida Blanco Zambrano.

O pretendente: BENTO CARLOS LEOPOLDO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nnesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 15/11/1959, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Bento Leopoldo e de Maria Ercilia Constatino Leopoldo. 
A pretendente: SANDRA CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
salgadeira, nascida em Aurelino Leal, BA, no dia 29/07/1972, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Celidalva Maria de Souza.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE ALVARENGA FREIRE, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 
26/05/1977, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco 
Antonio de Alvarenga Freire e de Arlete Romano de Alvarenga Freire. A pretendente: 
STEPHANIE CARVALHO FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão modelo, nascida 
nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 07/02/1995, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augusto Ferraz Gomes e de Vera Lucia 
Carvalho dos Santos.

O pretendente: CLEILDO VITAL DOS SANTOS, nascido em Tacaratu - PE, no dia 
26/04/1987, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vital dos Santos e de Áurea Maria dos Santos. 
A pretendente: EDIJANE MARIA DA CONCEIÇÃO, nascida em Tacaratu - PE, no dia 
23/05/1981, estado civil solteira, profi ssão agente operacional, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elza Maria da Conceição.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CLEBISON RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: preparador de 
prensas, estado civil: divorciado, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 20/11/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Lima dos Santos e de 
Maria Albina Rodrigues. A pretendente: LEANDRA FERREIRA DE JESUS, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Jussari, Munic. de Itabuna, BA, 
data-nascimento: 26/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Custódio Porfírio de Jesus e de Elialva Ferreira dos Santos.

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: PAULO DANIEL ALVES BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em Jaguarabe - CE (Registrado no Distrito de Mapuá) 
no dia (23/02/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco Assis Barboza e de Maria do Socorro Alves Barboza. A pretendente: ANNA 
KILVIA NUNES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jaguaribe - CE 
(Registrado no 1º Ofício), no dia (30/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ieudes Nunes e de Maria Cleide de Lima Nunes.

O pretendente: JULIANO BEZERRA DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista de frios, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/04/2000), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Nascimento de Siqueira 
e de Quitéria de Oliveira Bezerra. A pretendente: ELISÂNGELA DA PAZ BORBA, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(16/01/1979), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Antonio Borba Filho e 
de Gracimei da Paz Borba. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º 
Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA DOS ANJOS, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(27/01/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Romildo Fernandes dos Anjos e de Silvana Oliveira dos Anjos. A pretendente: MAELY 
SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (08/01/1997), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de José Maria dos Santos e de Solange Aparecida 
de Souza dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: SAMUEL DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão pizzaiolo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 01/09/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Aparecido Donizete Silvestre de Souza e de Maria Cristina Rosa de Souza. A 
pretendente: JULIANA OLIVEIRA LEOPOLDO, estado civil solteira, profi ssão corretora, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 04/09/1985, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Bento Carlos Leopoldo e de Georgia Oliveira Leopoldo.

O pretendente: DANIEL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/03/1987, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Antonio da Silva e de 
Izilda Soares Petrella da Silva. A pretendente: SAMIRA LOBO AURELIANO, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 15/02/1989, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Wagner Aureliano 
e de Teresinha Aparecida Lobo. Obs.: Cópia do Edital para ser Afi xado no RCPN do 8º 
Subdistrito de Santana, Nesta Capital, onde Reside a Contraente.

O pretendente: RAFAEL MARRA GOUVÊA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Guarulhos, SP (1º Subdistrito), no dia 09/08/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ricardo de Araujo Gouvêa e de Cristina 
Gonçalves Marra Gouvêa. A pretendente: PALOMA LUCATO CHAGAS DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 
22/12/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Anfi lófi o 
Chagas de Almeida e de Edna Peres Lucato de Almeida.

O pretendente: DIOGO DA PAIXÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/04/1992, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio da Paixão Silva e de Ana Teresa Gomes da Paixão Silva. 
A pretendente: LARISSA MARTINS CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 29/06/1996, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair Cordeiro e de Nadia Cristina Baptista Martins Cordeiro.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão repre-
sentante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/03/1953, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ary Ribeiro e de Ytil Ribeiro. A pretendente: 
MARTA GIANSANTE AZEVEDO, estado civil d ivorciada, profi ssão aposentada, nascida 
em Três Fronteiras, SP, no dia 17/10/1954, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Escobar de Azevedo e de Thereza Giansante de Azevedo.

O convivente: GUSTAVO ALONSO LOPEZ ZEBALLOS, estado civil viúvo, profi ssão 
médico, nascido na Bolivia, no dia 30/10/1940, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cesar Gil Lopez e de Maria Zeballos de Lopez. A convivente: 
CARMELINA ELIZABETH PRASNIESKI, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Laranjeiras do Sul, PR (1° Ofício), no dia 28/05/1960, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ladislau Prasnieski e de Iadviga Prasnieski. 
Obs.: Conversão de uniao estável em casamento.

O pretendente: WESLEY RICARDO AVELINO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia (18/07/1998), residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Ricardo Avelino dos Santos e de Dirce 
Maria de Lima. A pretendente: JAIANE CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão subgerente, nascida em Teotônio Vilela - AL, no dia (17/08/1998), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de George dos Santos e de Maria 
José Correia da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do muni-
cípio de Itaquaquecetuba, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALESSANDRO APARECIDO MEIRELES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (14/04/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genesco Gonçalves Meireles e 
de Marcia Aparecida Barreto. A pretendente: ANA CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Jaboatão - PE (Registrada 
no 3º Distrito de Cavaleiro), no dia (31/01/1995), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Alves dos Santos e de Dinar Araujo da Silva.

O pretendente: FERNANDO JACOB DE PAULO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(22/11/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Gilberto Jacob de Paulo e de Maria José de Paulo. A pretendente: ANA CARLA DA 
SILVA CRUZ, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida nesta 
Capital, Tucuruvi - SP, no dia (09/06/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Herminio Oliveira da Cruz e de Maria Aparecida da Silva Cruz.

O pretendente: FABIO ENOCA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (13/08/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito Enoca e de Giuliani da Silva Santos Enoca. 
A pretendente: SIMONE DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão bordadeira, nasci-
da nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (20/09/1975), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Sebastião da Silva e de Clarice de Jesus Silva.

O pretendente: FRANCISCO ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Pedra Branca - CE, no dia (08/11/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Carlos Pereira e 
de Maria de Fátima de Oliveira. A pretendente: ANTONIA ROSILENE RODRIGUES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de saúde bucal, nascida em 
Pedra Branca - CE, no dia (13/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João Rodrigues da Silva e de Aldenora Rodrigues da Silva.

O convivente: RALF ROBERVANE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Diamantina - MG (Registrado no Distrito de Senador Mourão), no 
dia (09/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antônio Custódio dos Santos e de Izilda Ramos Borges Santos. A convivente: CARLA 
CRISTINA ALACOQUE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/08/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Augusto dos Santos e de Maria de Fátima 
Silva dos Santos. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

Luciana Ribeiro/ANSA

Pela primeira vez, o país será 
sede na América do Sul da Copa 
do Mundo de Tiramisù e abriga-
rá eliminatórias do torneio, que 
escolhe a melhor receita do tra-
dicional doce, feito de biscoito, 
queijo mascarpone, ovos, café, 
cacau em pó e açúcar. 

A pré-seleção ocorrerá no 
próximo dia 22, na unidade de 
gastronomia do Centro Euro-
peu, em Curitiba. Confeiteiros 
amadores enviaram suas recei-
tas pelo site ofi cial do evento, e 
20 concorrentes serão escolhi-
dos para preparar a versão clás-
sica do tiramisù, com somente 
os seis ingredientes originais, 
que serão fornecidos pelos 
organizadores. A sobremesa 
será avaliada por especialistas 
brasileiros, além dos dois cam-
peões da Tiramisù World Cup 
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Tiramisù: copa do mundo 
elegerá o melhor do Brasil

Considerado um dos doces italianos mais amados no mundo, o tiramisù é tema de uma competição 
internacional que promete desafi ar os confeiteiros amadores do Brasil

2019, vindos da Itália.
Os confeiteiros que produ-

zirem os dois melhores do-
ces estarão automaticamente 
classifi cados para a seleção 
nacional da Copa do Mundo de 
Tiramisù, que ocorrerá em julho 
de 2020, também em Curitiba. 
Além disso, o primeiro colocado 
ganhará um curso de confeita-
ria no Centro Europeu. Com 
apoio do Consulado-Geral da 
Itália em Curitiba e da Câmara 
de Comércio Ítalo-Brasileira 
do Paraná, a competição é 
idealizada pela empresa Twis-
sen, especializada em turismo 
gastronômico. 

O nome do famoso doce pro-
vém da expressão em italiano 
“tirami sù”, que signifi ca algo 
como “puxe-me para cima” 
ou “levante-me”.     Diversas 
regiões da Itália se consideram 
criadoras da sobremesa.

O nome provém da expressão em italiano “tirami sù”, que 

signifi ca algo como “puxe-me para cima” ou “levante-me”.

Entre as muitas histórias de 
seu surgimento, há uma que diz 
que o doce foi criado em um or-
fanato de uma pequena cidade 
italiana com a intenção de dar 

energia às crianças do local. A 
receita chegou ao Brasil com 
os imigrantes e precisou ser 
adaptada pela falta de alguns 
ingredientes.

A proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que re-
formula o pacto federativo, 
enviada na última terça-feira 
(5) ao Senado, não altera as 
regras do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), escla-
receu ontem (7) o Ministério 
da Economia. Em nota ofi cial, 
a pasta explicou que a PEC 
propõe retirar da Constituição 
um artigo sem efeito.

O comunicado enfatizou que 
o BPC, por ser um benefício 
assistencial, é regulado pelo 
artigo 203 da Constituição, 
vinculado ao salário mínimo 
e corrigido todos os anos pela 
inflação. Nos últimos dias, 
surgiram interpretações de 
que a proposta de retirada do 
artigo 58, que consta da PEC, 
poderia desvincular o BPC do 

Pacto Federativo não altera regras para o BPC

salário mínimo.
Segundo o Ministério da 

Economia, artigo 58 do Ato 
das Disposições Constitu-

cionais Transitórias trata de 
uma regra de correção de 
aposentadorias que vigorou da 
promulgação da Constituição, 

em 1988, até a edição de duas 
leis específi cas sobre o tema 
(8.212 e 8.213), em 1991.  
“Como o artigo 58 não tinha 
mais valor, de modo a evitar 
que houvesse qualquer dúvi-
da, o governo limpa esse texto 
que não estava mais em vigor, 
uma vez que a regulamentação 
já tinha sido feita há 28 anos”, 
destacou a pasta.

Nos últimos dias, diversas 
interpretações de economistas 
e de legisladores consideravam 
que a retirada do artigo 58 
poderia impactar a correção 
do BPC. O Ministério da Eco-
nomia esclareceu que o artigo 
58 trata apenas de benefícios 
previdenciários (aposenta-
dorias, auxílios e pensões) e 
não abrange o BPC, que é um 
benefício assistencial (ABr).

Nos últimos dias, surgiram interpretações de que a proposta 

de retirada do artigo 58, que consta da PEC
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NAP
VIOLINISTA
DOTMUIAS

GARUPAARS
EIRINITE

EXTASESPAI
RSSCORO
AASIAOC
TERMOLSU

PARREIRAOIL
ECAMOUNT
SHEAVHU
TETOSOLAR
RITOSEMA

LEOAARIEL

"Um (?) no
Telhado",
clássico 

do Cinema

Ponto, 
em inglês

Muito
(apócope)

Talo
usado em
sopas e
saladas 

Arte, 
em latim

Lugar do
carona na
bicicleta

Doença
alérgica

comum no
inverno

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Amigo, 
em francês

Eu (?) por-
que nós
somos:
ubuntu

(?) de
adesão,

acordo de
serviço

Tubérculo
benéfico
para a

imunidade

Trepadei-
ra do

vinhedo
Quantia,

em inglês

(?) James,
cantora
de "At
Last"

(?) de Tali-
ão: olho por
olho, dente
por dente

A mulher
que luta
pelo que 

quer (pop.)

Ave que
corre a

60 km por
hora

A
pequena
sereia
(Cin.)

Óleo, em
inglês

Base do
omelete

Ela, em
inglês

Formatura,
batismo e 
casamento

Atrativo 
comum em
limusines

O maior
continente

A graça
do pastel

Vitamina 
da cenoura

Sensação
de enlevo 

experi-
mentada

pelos san-
tos (pl.)

Interesse de
cientistas que

estudam outros
planetas

Pessoas (?): ce-
lebridades e artistas
Periférico essencial

em escritórios

Programa
educativo 
em viagens

Que acon-
tecem uma
vez a cada
365 dias

Causa de
doenças
como a
meningite em cães

Embola
(papel)

para jogar
no lixo

Substância
da arga-
massa

Enrubesço

3/ami — ars — dot — oil — she. 4/etta. 5/ariel. 6/amount. 7/tártaro.
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O artigo 205 da 

Constituição dispõe que 

a educação é direito de 

todos e dever do Estado 

e da família, promovida 

com a coparticipação da 

sociedade. 

O Estado,  portanto, 
necessita estrutu-
rar-se para prover 

serviços educacionais a to-
dos, exercendo o regime de 
colaboração entre os entes 
federados e a divisão de 
recursos determinada pela 
Constituição da República. O 
direito à educação estabele-
cido na Constituição busca o 
integral desenvolvimento da 
pessoa, preparando-o para 
o exercício da cidadania e 
qualificando-a para o mundo 
do trabalho. 

É evidente a necessidade 
de o processo educativo 
estabelecer relações com o 
contexto dos alunos, pro-
movendo a construção do 
conhecimento de forma de-
mocrática, crítica e permeá-
vel, pois sem essa exigência 
pedagógica, a Educação se 
faz apenas para cumprir o 
dispositivo legal da obri-
gatoriedade de oferta, sem 
suporte na realidade. 

Eis aqui uma dificulda-
de que se faz amplamente 
administrativa,  a oferta 
de Educação pelo Estado 
estar atrelada a moldes, fi-
nalidades e princípios, nem 
sempre pautados no aluno. 
Em muitos casos, atribui-se 
mais importância às metas do 
que ao processo educativo. 
O foco acaba concentrado 
em questões políticas, e 
não no aprendizado de cada 

educando. 
O Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica 
(Ideb) foi instituído como 
uma tentativa de mensurar 
a qualidade de cada escola 
e de cada rede de ensino. A 
partir do Ideb, os sistemas 
municipais,  estaduais e 
federal de ensino passam a 
ter metas a serem atingidas. 
Excelente iniciativa. 

Entretanto, apenas a ob-
tenção de boa nota não 
deve ser objetivo principal 
do Estado, uma vez que a 
grande inquietação da Admi-
nistração Pública necessita 
ser o aprendizado regulado 
pelas finalidades previstas na 
Constituição, que contem-
pla, no direito à Educação, 
a qualidade pedagógica que 
permita ao aluno aprender 
a aprender, enfrentar situa-
ções problema e identificar-
se com a realidade. 

A inoperância ou omissão 
da Administração Pública 
diante do que é e como 
é lecionado caracteriza 
retrocesso desse direito 
fundamental, ao passo que 
assim, jamais se permitirá 
atingir a essência do direito 
à Educação. 

Para que o sistema educa-
cional logre êxito, o Estado 
precisa ir além da mera ofer-
ta – é fundamental o rigor 
quanto à qualidade deste en-
sino, buscando desenvolver 
cidadãos capazes de tomar as 
suas próprias decisões e de 
admitir as responsabilidades 
resultantes delas, ampliando 
competências e habilidades 
do sujeito, a ponto de torná
-lo um ser autônomo. 

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema Positivo de 

Ensino.

Efetividade no direito 
à educação

Milena Fiuza (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões
PREPARAÇÃO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Todo o fl uxo de energia deste planeta está sendo 
redefi nido, encorajando-nos a recuperar a essência da 
nossa alma em nossa forma física. Atualmente, uma 
profunda limpeza e purifi cação estão em andamento, 
garantindo que estejamos preparados para a abertura 
do próximo portal do Equinócio. A energia da 
poderosa Lua Cheia na sexta-feira desta semana está 
trazendo intensidade e urgência ao nosso processo 
atual de despertar, curar e crescer. Como uma semente, 
o seu futuro está apenas emergindo. Você está sendo 
chamado para lembrar quem você realmente é e por 

que está aqui neste momento. No meio do mundo 
aparentemente caótico, onde vemos guerra, pragas, 
fome, colapso moral e crises ambientais, entenda 
que tudo isso faz parte de uma mudança maior na 
consciência. Olhe além das trevas e da destruição e 
escolha a realidade em que deseja existir. Coloque toda 
a sua atenção e consciência na beleza da nova Terra 
que se ergue diante de você. Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Fundada com o nome de 
Ilva, em 1905, a empresa 
foi vendida no fi m de 

2018 para a ArcelorMittal, após 
uma intervenção do governo. 
Seu objetivo era modernizar 
o sistema produtivo da side-
rúrgica e adequá-la às normas 
ambientais atuais, mas agora a 
multinacional diz que não quer 
mais o negócio.

“Estamos avaliando todas 
as alternativas possíveis, mas 
agora não tem sentido falar 
disso. Espero uma proposta 
do senhor [Lakshmi] Mittal e 
gostaria de encontrá-lo”, disse 
Conte no programa “Porta a 
Porta”, ao ser questionado se 
o governo considerava nacio-
nalizar a ex-Ilva. A decisão 
da ArcelorMittal de se retirar 
da Itália coloca em risco 10,7 
mil postos de trabalho, sendo 
8,2 mil apenas na unidade de 
Taranto, o maior complexo si-
derúrgico da Europa. A cidade 
fi ca na região da Puglia, no sul 
do país, que já sofre com taxas 
de desemprego acima da média 
nacional.

A multinacional usa como 
justifi cativa para a desistência 
a decisão do Parlamento de 
revogar o “escudo penal” que 
permitia que a ex-Ilva conti-
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Itália estuda nacionalizar maior 
siderúrgica da Europa

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, admitiu que o governo estuda nacionalizar a 
ArcelorMittal no país para evitar o fi m das atividades no maior complexo siderúrgico da Europa

Unidade de Taranto da ArceloeMittal na Itália.

nuasse poluindo acima dos 
níveis permitidos até que se 
adequasse às normas atuais. O 
governo, no entanto, alega que 
a ArcelorMittal está usando o 
“escudo penal” como álibi para 
se desfazer de um negócio que 
não parece mais tão lucrativo. 
Em uma reunião em Roma na 
última quarta (6), a multina-
cional propôs demitir 5 mil 
pessoas para manter a ex-Ilva 
em funcionamento.

Para fi car na Itália, a Arcelor-
Mittal também exige reduzir a 
produção de seis para quatro 
milhões de toneladas por ano. 
Conte, por sua vez, afi rmou que 
as condições impostas pela em-
presa são “inaceitáveis”. “Não 
se pode assinar um acordo e 
rasgá-lo depois de 10 meses.    
Aquela empresa [ArcelorMittal] 
nunca teve a intenção de pro-
duzir”, reforçou o ministro do 
Desenvolvimento Econômico 

da Itália, Stefano Patuanelli.
Em uma conferência com 

analistas, Lakshmi Mittal, CEO 
da multinacional, disse que o 
mercado está “difícil”, com o 
preço do aço ‘em baixa’ e custos 
de matéria-prima ‘elevados’. 
“Nossa prioridade é reduzir 
as despesas”, acrescentou. Os 
sindicatos farão uma greve de 
24 horas em todas as unidades 
da ArcelorMittal na Itália hoje 
(8) (ANSA).

Você sabia que um contêiner de 40 pés 
tem de comprimento praticamente a mes-
ma altura de um prédio de 4 andares? E 
que ele comporta 25 toneladas de algodão, 
matéria prima sufi ciente para produzir 
camisetas para todos os habitantes do 
município de Resende no estado do Rio 
de Janeiro? Isso em apenas um contêiner. 

Já o Brasil exporta aproximadamente 79 
mil contêineres de algodão por ano, o que é 
equivalente a camisetas para 10,4 milhões 
de brasileiros, ou quase todo homem, 
mulher e criança em São Paulo, a cidade 
mais populosa do Brasil. É incrível que um 

contêiner, uma caixa de alumínio ou aço, 
que pesa 2,3 toneladas, com vida útil de 
12 anos ou mais, percorra pelos mares a 
distância de ir e voltar à lua quase dez vezes. 

Ele é o grande responsável por milhões 
de empregos no Brasil, pois além de per-
mitir diversas oportunidades de negócio, 
sustenta mais de 30 segmentos da econo-
mia nacional, movimentando importações 
e exportações de mais de 130 países ao 
redor do mundo. Hoje, o Brasil movimenta 
mais de 10 milhões de contêineres ao ano, 
segundo World Bank, e fi ca entre as 20 
maiores economias do mundo no ranking. 

Os portos brasileiros movimentaram 10 
milhões de TEU’s e a previsão é chegar a 14,1 
milhões até 2023. Existe muito espaço para 
a navegação marítima brasileira crescer, 
no entanto, este crescimento depende de 
vários fatores, como mais investimentos em 
infraestrutura, menos regulação excessiva 
e burocrática, e aprofundamento das águas 
rasas dos portos brasileiros para permitir a 
chegada de navios maiores, melhorando de 
forma defi nitiva a competitividade nacional.

Fonte e mais informações: 
(https://centronave.org.br/). 

O contêiner move a economia brasileira

Uma resolução publicada no Diário Oficial da União 
pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial 
reconhece o chamado Sistema Acolhedor como a 
base oficial para o cadastro de imigrantes vindos 
da Venezuela. É por meio dessa base de dados que 
a interiorização do imigrante, para trabalho, reuni-
ficação familiar ou reunião social, é feita.

Em outubro, o governo federal informou que pre-
tende ampliar o número de municípios brasileiros 
que recebem migrantes e refugiados venezuelanos.

O propósito do governo é interiorizar a acolhida, 
e criar melhores oportunidades de inserção dos 
migrantes da Venezuela no Brasil. Até agosto, o 
Brasil contabilizava 14.643 refugiados e migrantes 
do país vizinho em mais de 250 municípios. Mais 
de nove mil deles entraram este ano no país. Desde 
2017, mais de 200 mil venezuelanos já entraram no 
Brasil fugindo da crise econômica, política e social 
que atinge a Venezuela.

De acordo com estimativas do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), entre eles estão 

Sistema Acolhedor é criado para cadastro de venezuelanos
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Desde 2017, mais de 200 mil venezuelanos já 

entraram no Brasil.

quase dez mil crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade, considerando o período de 2015 
a 2019. O número é uma projeção, já que não há 
um dado oficial (ABr).

Uma famosa livraria de Roma foi 
atingida por um incêndio na madru-
gada de quinta-feira (7). “La Pecora 
Elettrica”, que é declaradamente 
antifascista, funciona como cafete-
ria e promove eventos culturais, já 
tinha sido destruída por um outro 
incêndio no dia 25 de abril, de ori-
gem criminosa, e deveria reabrir 
as portas ontem. A polícia italiana 
investiga o caso. 

De acordo com fontes locais, 
teriam sido encontrados vestígios 
de líquido infl amável, o que leva a 
crer que se trata novamente de um 
crime doloso. “O incêndio desta 
noite destruiu a livraria de novo. 
Entraram lá e colocaram fogo em 
tudo”, disse um dos proprietários 
da “Pecora Elettrica”. O ministro da 
Cultura da Itália, Dario Franceschini, 

Pela 2ª vez, famosa livraria de Roma 
é atingida por incêndio
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Polícia italiana suspeita que incên-

dio seja criminoso.

lamentou o ocorrido em uma visita à 
livraria, que fi ca na Via delle Palme, 
na capital italiana. 

“É um fato de absoluta gravidade. 
Estou aqui para expressar a proxi-
midade de todos os políticos, mas 
também para garantir o empenho 
do governo para que isso não ocorra 

mais”, disse. A prefeita de Roma, Vir-
ginia Raggi, também se pronunciou. 
“Inquietante o enésimo incêndio na 
livraria Pecora Elettrica, em Roma. 
Se for confi rmado um ato doloso, 
será extremamente grave. Estou ao 
lado dos proprietários. Que isso seja 
esclarecido rapidamente”. 

Uma das suspeitas é de que a 
livraria e uma outra pizzaria da 
mesma rua, a “Cento55”, incomodem 
trafi cantes de drogas e criminosos, 
pois os dois estabelecimentos cos-
tumam fi car abertos até tarde da 
noite. A pizzaria também sofreu com 
um incêndio no dia 9 de outubro. 
A polícia investiga a relação entre 
os episódios. Nas redes sociais, os 
italianos se mobilizaram em apoio à 
livraria (ANSA).
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Especial

Mauricio de Almeida/Agência Brasil

Em fevereiro de 2012, a Estação Antártica Comandante 
Ferraz (EACF) sofreu um incêndio que destruiu 70% das 
instalações. Sete meses depois, começou a complexa 31ª 

Operação Antártica, com a missão de retirar os escombros e re-
síduos da EACF. A ação contou com a supervisão do Ministério 
do Meio Ambiente e inspetores de outros países para garantir a 
preservação ambiental na Antártica. Cerca de 900 toneladas de 
resíduos foram trazidas ao Brasil.

Sete anos depois do incêndio, o Brasil se prepara para reinau-
gurar a Estação Comandante Ferraz, previsto para janeiro de 
2020. Viajar para a Antártica é a realização de um sonho quase 
impossível. Afi nal o continente gelado é a região mais isolada do 
planeta e chegar nele não é uma tarefa fácil. Além da distância, 
outros fatores difi cultam a viagem como ventos que podem che-
gar a 200 km por hora e o frio intenso que deixa o mar Antártico 
congelado entre o fi m de março e o início de outubro.

Brasil se prepara para reinaugurar 
a Estação Comandante Ferraz

No meu caso este sonho se transformou em realidade quando 
me escalaram para fazer a cobertura da 38ª Operação da Marinha 
na Antártica. O motivo da viagem é acertar os últimos detalhes 
para a reinauguração da base polar Comandante Ferraz. A es-
tação científi ca brasileira foi completamente reconstruída pelo 

governo federal, numa obra que 
custou quase US$ 100 milhões 
e será reinaugurada em janeiro 
do ano que vem.

Para chegar à Antártica exis-
tem duas opções: você pode ir 
de navio partindo da costa chi-
lena ou argentina numa viagem 
que dura três dias atravessando 
o Estreito de Magalhães, uma 
das regiões mais turbulentas 
dos oceanos. A outra opção é 
voar da base chilena de Punta 
Arenas, a cidade que fi ca mais 
ao sul do continente. Nos dois 
casos, as viagens só podem 
ser realizadas entre outubro e 
março, que é o chamado verão 
antártico. 

Nós fomos de avião e segui-
mos um roteiro planejado com 
antecedência numa parceria 

entre a Marinha e a Aeronáutica. O contra-almirante Sérgio Guida, 
que é o gerente do Programa Brasileiro na Antártica, explica que 
todos os cuidados precisam ser tomados para evitar acidentes. 

O embarque rumo ao continente gelado foi realizado na Base 
Aérea do Galeão. Em dois dias vou trocar a temperatura, que 
nesta época do ano, já chegou a perto de 40 graus em terras 
cariocas pelo frio polar que, em novembro, costuma fi car em 
torno de 15 graus negativos. 

Durante o voo, por exemplo, toda a comunicação do piloto com 
os passageiros é realizada com um toque sonoro de uma sineta 
que lembra uma buzina de bicicleta. Ao sinal deste som todos os 
passageiros devem sentar e afi velar os cintos porque ou vamos 
passar por uma área de turbulência ou estamos perto do pouso. 

Estação Antártica Comandante Ferraz.

Alan Arrais/NBR/ABr

No caminho para a Antártica esse avião é a primeira fase do trajeto,
o Hércules c-130.
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A Estação Antártica Comandante Ferraz está localizada na ilha do Rei George, a 130 km
da Península Antártica, na baía do Almirantado.
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Sete anos depois do incêndio, o Brasil se prepara para 
reinaugurar a Estação Comandante Ferraz, previsto 

para janeiro de 2020.
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No fi nal do século XIX, o Brasil 
aderiu ao Tratado da Antártica 
e deu início ao Programa 
Antártico Brasileiro (Proantar) 
em 1982. O programa contribui 
para o desenvolvimento 
da ciência com pesquisas 
nas áreas de oceanografi a, 
biologia, glaciologia, geologia, 
meteorologia e arquitetura

Além de seguro, o voo no Hércules é suave e em três horas 
fi zemos o trajeto Rio de Janeiro - Pelotas, no Rio Grande do 
Sul. A escala é fundamental porque, no aeroporto, represen-
tantes da Marinha entregam aos passageiros um saco com as 
chamadas andainas, vestimentas especiais para proteger do 
frio Antártico. 

No primeiro dia de viagem,  dormimos em Pelotas. Na manhã 
seguinte, acordamos cedo e às 9h decolamos para Punta Arenas, 
no Chile. A segunda parte da viagem também foi calma e durou 
seis horas. No território chileno é hora de fazer a imigração e 
passar por uma revista rigorosa. Para evitar um desequilíbrio 
ecológico na Antártica qualquer tipo de comida ou de vegetal 
tem entrada proibida. 

Após o desembarque em Punta Arenas começava a parte 
mais aguardada e tensa da viagem. Ninguém sabe a que horas 
poderemos decolar para a Antártica. O comandante do Pro-

grama Antártico Brasileiro, contra-almirante Sérgio Guida, 
explica que é preciso aguardar a chamada janela quando o 
avião pode voar em segurança. O motivo da preocupação 
é que nesta época do ano são registrados os ventos mais 
intensos na região. 

O contra-almirante resume em uma frase como é chegar na 
Antártica: “Não é você que escolhe quando vai para a Antár-
tica é a Antártica que decide quando você pode chegar nela”. 
Recebemos a informação de que a “janela” estava aberta e que 
na manhã seguinte embarcaríamos. Depois de dois dias faltava 
pouco para pisar na Antártica. A viagem até a Antártica durou 
três horas e foi cercada de expectativa. Até para os mais expe-
rientes a sensação de voltar ao continente gelado impressiona 
como o tenente Moisés Mendes que já trabalhou durante um ano 
na Estação Brasileira na Antártica. 

Se quem já fi cou um ano na Antártica se emociona imagina 
quem vai chegar pela primeira vez como eu. O sinal sonoro da 
sineta indica que vamos pousar. A aterrisagem numa pista de 
gelo só pode ser realizada por pilotos experientes. Avião no 
chão! Hora do desembarque. Enfi m vamos pisar no gelo an-
tártico. Descendo a pequena escada do Hércules parece que 
mergulhamos em outro mundo. Um continente branco com 
geleiras imponentes. 

Aqui as regras de preservação da natureza são rigorosas. Você 
não pode se aproximar de nenhum animal e nem retirar nada do 
local. As exceções acontecem apenas para pesquisadores auto-
rizados. Depois de uma caminhada rápida a viagem ainda não 
acabou. O avião pousou na pista da base chilena então precisamos 
entrar num barco para chegar na estação brasileira. 

Navegamos ao lado de geleiras no navio polar Almirante Maxi-
miliano, carinhosamente chamado de tio Max. Além de auxiliar 
nos deslocamentos, a embarcação brasileira também é um centro 
de pesquisas que coleta dados do oceano. Três horas depois che-
gamos na praia brasileira na Antártica e depois de uma viagem 
de aventura agora vai começar a nossa missão visitar e conhecer 
a nova Estação Comandante Ferraz.
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