
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta a segunda-feira,
15 a 18 de novembro

de 2019

Ano XVII – Nº 3.997

“Tenho duas armas para 
lutar contra o desepero, 
a tristeza e até a morte: 
o riso a cavalo e o 
galope do sonho.
É com isso que enfrento 
essa dura e fascinante 
tarefa de viver”.
Ariano Suassuna (1927/2014)
Dramaturgo brasileiro
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faça a leitura do
QR Code com seu celular
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Com o fi m da 11ª Cúpula 
do Brics, o Brasil en-
tregou a presidência 

rotativa do bloco. Na avaliação 
do presidente Jair Bolsonaro, 
guiado pelo lema “Crescimen-
to Econômico para um Futuro 
Inovador”, o Brasil conse-
guiu dar ênfase à inovação, 
“essencial para fomentar a 
produtividade e competiti-
vidade de nossas economias, 
condições necessárias para o 
desenvolvimento e bem-estar 
dos nossos povos”.

Segundo o presidente, os 
países do grupo têm buscado 
criar os meios práticos para 

Brasil entrega presidência 
do Brics e destaca 
trabalho em inovação

que a cooperação ajude a as-
segurar às economias a perma-
nente atualização tecnológica, 
exigida pela economia digital. 
“Por meio dessas instâncias, 
nossos países podem au-
mentar a pesquisa científi ca, 
estimular a produção de bens 
e serviços inovadores e melhor 
capacitar os profissionais”, 
destacou Bolsonaro.

Na sessão plenária da cú-
pula do Brics, no Palácio do 
Itamaraty, em Brasília, Bolso-
naro ressaltou a importância 
da cooperação entre os cinco 
países e fez um balanço dos 
principais temas tratados 

durante o ano, destacando 
a adoção de uma perspecti-
va pragmática no comércio 
internacional e a assinatura 
de acordos entre as agências 
de promoção de comércio e 
investimentos. 

Em 2020, a Rússia assumi-
rá a presidência rotativa do 
Brics. De acordo com o pre-
sidente da Rússia, Vladimir 
Putin, estão programados 
150 eventos em diferentes 
níveis no próximo ano e a 
expectativa é ampliar a coo-
peração em política externa 
nas principais áreas de in-
teresse dos países do bloco. 

Bolsonaro ressaltou a importância da cooperação entre os cinco países e fez um

balanço dos principais temas tratados durante o ano.

Para ele, o Brics deveria ser 
mais prático em assumir 
ações no âmbito das Nações 

Unidas, em prol da resolução 
de questões globais cruciais 
e na elaboração de padrões 

e normas internacionais de 
combate ao terrorismo e ao 
crime transnacional (ABr).

Recontar a história da moda 
italiana é retornar ao berço 
de estilistas renomados que 
marcaram épocas. A mostra 
“Vestindo o Tempo - 70 Anos 
de Moda Italiana”, em cartaz 
no Instituto Tomie Ohtake, faz 
um registro da infl uência da 
Itália na formação da cultura 
de moda internacional. Na 
exposição, o visitante passará 
por sete décadas de história da 
moda italiana resumidas em 45 
looks de 29 estilistas.

Os itens foram selecionadas 
de um acervo de seis mil peças, 
entre acessórios e vestuários, 
dos colecionadores Enrico 
Quinto e Paolo Tinarelli, e têm 
curadoria do historiador de 
moda João Braga. A primeira 
etapa diz respeito às décadas 

de 1950 e 1960, quando a in-
dústria na Itália começou a se 
recuperar da crise pós-guerra 
sob infl uência francesa, com 
produções de Emilio Schuber-
th, as Sorelle Fontana, Roberto 
Capucci e Emilio Pucci. 

Já a segunda etapa retrata 
os anos de 1970 e 1980, sendo 
possível conferir looks de Va-
lentino, Fendi, Giorgio Armani, 
Franco Moschino e Gianni Ver-
sace. A terceira e última etapa 
da mostra conta com obras do 
fi nal do século XX até os dias 
atuais, mostrando a reinvenção 
de casas tradicionais, como 
Prada e Gucci, além de trajes 
da Dolce & Gabbana, Versace, 
Roberto Cavalli e Fausto Pu-
glisi (Fonte: Luciana Ribeiro/
ANSA).

“Vestindo o Tempo - 70 Anos de Moda Italiana”,

no Instituto Tomie 

Limite de compras
O limite de compras isentas de 

impostos para quem cruza a frontei-
ra do Brasil subirá de US$ 300 para 
US$ 500 por pessoa, a partir de 1º 
de janeiro. O presidente  Bolsonaro 
já havia informado que ampliaria o 
limite, o que deve benefi ciar quem 
cruza a fronteira do Brasil com o 
Paraguai, por exemplo. O governo 
também vai ampliar, a partir do 
próximo ano, o limite para compras 
em free shops, que vai passar dos 
atuais US$ 500 para US$ 1.000.

A  Alemanha conseguiu 
escapar a um cenário de 
recessão econômica. A loco-
motiva da Europa registou um 
crescimento do PIB de 0,1% 
no terceiro trimestre deste 
ano. O resultado inverte a 
contração da economia ger-
mânica registada no trimestre 
anterior.

O números foram divulgados 
na última quinta-feira (14). Em 
reação aos valores conhecidos, 
o ministro alemão da Economia, 

Peter Altmaier, disse que o país 
escapou da recessão mas que 
o desenvolvimento permanece 
“frágil”. A situação é provocada, 
em parte, pelas guerras comer-
ciais e impasse relacionado com 
o Brexit. 

Mas também, pelo menos é 
essa a leitura feita por vários 
analistas, devido ao setor auto-
móvel, que está passando por 
um momento de mudanças, o 
que afeta a economia alemã 
(RTP/ABr).

A situação é provocada pelas guerras comerciais e impasse 

relacionado ao Brexit.

A Marinha informou que o 
navio de pesquisa oceanográfi -
co Vital de Oliveira deixou, na 
quarta-feira (13), o Porto de 
Ilhéus, na Bahia, para instalar 
a comissão de Levantamento 
Ambiental da Costa Nordeste, 
com a missão de coletar e me-
dir dados ambientais, a fi m de 
contribuir para a compreensão 
da dispersão do óleo ao longo 
do litoral atingido.

O navio dispõe de acomodação 
para pesquisadores e infraes-
trutura completa de pesquisa, 
concentrando 28 equipamentos 
científi cos de última geração, que 
permite a interação entre repre-
sentantes de várias instituições 
do país e a Marinha. Também tem 
elevada capacidade de perma-
necer na área de operação por 
extensos períodos.

Os trabalhos ocorrerão ao 
longo do litoral nordestino e 

envolvem diversas tarefas, tais 
como a realização de estações 
oceanográficas para perfila-
gem vertical de temperatura 
e salinidade da coluna d’água, 
coleta de amostras de água para 
análise química para verifi car 
a presença de óleo, além da 
análise de correntes marinhas, 
coleta de amostras do solo ma-
rinho, entre outros. 

A Marinha informou ainda 
que foi acionado o Plano de 
Área do Espírito Santo, onde 
foram recolhidos fragmentos 
de óleo nas praias de Barra 
Nova, Degredos e Regência, o 
primeiro estado na Região Su-
deste a ser atingido pelo óleo. 
A fi nalidade é realizar ações 
de proteção a áreas sensíveis 
e limpeza de praia. O plano, 
aprovado pelo Ibama envolve 
25 empresas e instalações por-
tuárias em todo o estado (ABr).

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) assinaram 
na quinta-feira (14) um acor-
do de leniência com a OAS, 
empreiteira investigada pela 
Operação Lava Jato. A empre-
sa assume o compromisso de 
ressarcir em R$ 1,92 bilhão os 
cofres públicos até dezembro 
de 2047. A OAS fi ca habilitada 
para celebrar novos contratos 
com o governo federal.

Este foi o 11º acordo de leni-
ência assinado com diferentes 
empresas, o que, segundo a 
CGU, já totaliza R$ 13,6 bi-
lhões em valores devolvidos. 
A expectativa é que, até o fi nal 
de 2020, mais 22 acordos já em 
andamento sejam celebrados, 
resultando em um total de R$ 
25 bilhões em ressarcimentos. 

Advogado-geral da União, André Luiz Mendonça.

ANSA

Hannibal Hanschke

Valter Campanato/ABr

pt.wikipedia.org/reprodução

Isac Nóbrega/PR

O Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi) e a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial (Embrapii) 
fi rmaram  um termo de coopera-
ção para agilizar os registros de 
patentes. O termo vai priorizar 
os pedidos feitos pelos núcleos 
de pesquisa do sistema Embra-
pii. Na avaliação do presidente 
da Embrapii, Jorge Guimarães, 
a cooperação deve aumentar o 
interesse das empresas em de-
senvolverem tecnologias com as 
unidades credenciadas. 

“Isso é uma oferta espetacu-
lar para as empresas”, ressaltou 
após a assinatura do termo. 
A empresa tem 42 núcleos 
de pesquisa credenciados no 
país que recebem fomento 
para desenvolver pesquisas 
em parceria com empresas. 

A partir de 2021 o prazo médio para processamento dos pedidos 

de patentes será de dois anos.
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Acordo deve acelerar pedidos de 
patentes; atraso médio é de 6,6 anos

modelo Embrapii está solucio-
nando, fazendo com que as em-
presas sejam as proprietárias 
das patentes, porque aí elas já 
tem aplicação imediata”, disse.

Em seis anos, a Embarpii 
apoiou cerca de 800 projetos 
que resultaram em 300 pedi-
dos de registro de propriedade 
intelectual, com R$ 1,3 bilhão 
em investimentos. O Inpi tem 
trabalhado para reduzir a fi la 
de pedidos de patentes acumu-
lada ao longo dos últimos anos. 
“Existe um estoque de patentes 
pedidas que sofreu um grande 
atraso. Esse atraso médio hoje é 
de 6,6 anos. É um atraso que está 
sendo resolvido”, disse Furtado. 
A meta é que a partir de 2021 o 
prazo médio para processamen-
to dos pedidos de patentes seja 
de dois anos (ABr).

O modelo da Embrapii, em 
que as empresas se tornam 
proprietárias das patentes, 
também aumenta a aplicação 
das tecnologias desenvolvidas, 
na avaliação do presidente do 

Inpi, Cláudio Furtado.
“Para que patente se torne 

efetivamente um bem econômi-
co, ela tem que ser explorada. 
Não é apenas o registro da 
patente no Inpi. [É] Isso que o 

História da moda italiana 
é tema de exposição

Alemanha escapa por 
um triz da recessão 

econômica

Com leniência, OAS 
pode participar de 

contratos com governo

Marinha desloca navio 
de pesquisa para 

litoral do Nordeste

“Claro que para atingirmos 
essa meta dependemos ainda 
da colaboração das empresas”, 
explica o advogado-geral da 
União, André Luiz Mendonça.

Os valores a serem pagos 
pela OAS correspondem à 
restituição de valores pagos a 
título de propinas (R$ 720,14 
milhões); à enriquecimento ilí-
cito obtido em razão de infl uên-
cia em contratos fraudulentos 
(R$ 800,37 milhões); e multas 
administrativa (R$ 320,06) 
e civil (R$ 84,73 milhões). 
Como a OAS se encontra em 
recuperação judicial, os valo-
res a serem pagos anualmente 
consideram a capacidade 
fi nanceira da empresa. gradu-
almente, aumentam à medida 
que a empresa se recuperar.

“O MP havia dito que a em-
presa não teria condições de 
pagar [os valores]. Nós então 
avaliamos que era possível fa-
zer uma curva [ascendente] de 
pagamentos”, disse Mendonça. 
“Caso a empresa cresça, ela 
terá condições de pagar mais”, 
acrescentou. Dos R$ 1,92 bi-
lhão a serem pagos pela OAS, 
o montante de R$ 1,03 bilhão 
será depositado na conta úni-
ca do Tesouro. Uma parte do 
valor restante será destinada 
às estatais prejudicadas (ABr).

Missão é coletar dados 

da mancha de óleo 

que atinge região.
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News@TI
LinkedIn traz para o Brasil recurso voltado para 
autônomos e pequenos negócios

@O LinkedIn,  maior rede social profi ssional do mundo, anuncia a 
chegada do recurso Disponível para Negócios no Brasil. Lançada 

em julho  nos Estados Unidos, a ferramenta agora está disponível em 28 
idiomas - incluindo o português - e permite que autônomos e pequenos 
negócios indiquem em seus perfi s que tipo de serviços prestam e como 
gostariam de ser abordados na plataforma, aumentando as chances  de 
conquistar novos clientes. Já  do lado do cliente, a busca por pessoas 
também foi aprimorada e agora é possível pesquisar e fi ltrar os resulta-
dos no LinkedIn para determinar quais prestadores de serviços estão 
disponíveis e são mais adequados para atender às suas necessidades 
profi ssionais. “Pequenas  empresas e autônomos desempenham um 
papel fundamental no crescimento e no futuro da nossa economia, 
especialmente no cenário econômico atual. Com mais 40 milhões de 
usuários na plataforma no Brasil, o LinkedIn está cada vez mais aberto a 
trazer recursos para ajudá-los a serem mais produtivos e bem-sucedidos”, 
comenta Ricardo Wright, gerente sênior de desenvolvimento de negócio 
para América Latina (www.linkedin.com).

Kikker lança software gratuito de gestão de ponto 
de venda com pagamento eletrônico integrado

@A Kikker, nova startup parte do ecossistema fi ntech, anuncia 
lançamento de suas operações no Brasil. A empresa possui um 

inovador sistema de ponto de venda com pagamento eletrônico inte-
grado. O software é totalmente gratuito e o aplicativo está disponível 
para download na Apple App Store. Com o Kikker, empreendedores 
do ramo varejista, do setor de gastronomia “quick-food” ou serviços, 
poderão obter uma solução completa, desde o registro de produtos 
até o processamento das principais formas de pagamentos sem que 
seja necessário qualquer contrato, sem aluguel de maquininhas para 
o processamento de cartões, sem subscrições ou pagamentos de men-
salidades. A Kikker possui taxas competitivas para pagamentos com 
cartões de crédito e débito com várias opções de prazos de recebimento.

Claro disponibiliza o RCS em parceria com o Google

@A Claro acaba de fechar parceria com o Google e passa a dispo-
nibilizar aos seus clientes o recurso RCS – Rich Communication 

Service –, serviço de mensagens instantâneas para aparelhos Android, 
que é considerado a evolução do SMS. Agora, o cliente Claro tem mais 
uma ferramenta ágil e efi caz para troca de informações multimídia 
instantaneamente. Com a novidade, ao invés de apenas uma troca de 
mensagens textuais, curtas e pontuais, os usuários vão contar com 
uma série de recursos visuais e auditivos.

COLUNA DO HERÓDOTO

A ameaça do petroleiro 

lançar toda a carga no 

mar é real. Ele leva mais 

de 80 mil toneladas de 

petróleo cru, avaliada 

em 50 milhões de 

dólares.

A quantidade de óleo é 
sufi ciente para provocar 
um desastre ecológico 

sem precedentes, com a con-
taminação da água, das  praias 
e a matança de animais de 
toda espécie. Os pescadores 
alertam o governo que não 
conseguem sobreviver sem o 
trabalho e que ninguém com-
pra pescado suspeito de estar 
contaminado pelo óleo. Nem 
peixes nem moluscos. 

Um professor de uma uni-
versidade da região alerta 
para o perigo de se recolher 
o óleo na areia das praias sem 
equipamento correto. Pode 
haver contaminação através 
da pele. Outro lembra que 
mesmo sem aparente petró-
leo na água, pode haver uma 
substância, o benzeno, incolor 
e inodoro, comprovadamente 
cancerígeno. 

Autoridades são criticadas 
por não tomarem medidas 
imediatas, se é que sabem o que 
fazer uma vez que nem mesmo 
se tem certeza da procedência 
do petróleo.  O navio tem como 
destino a China. Ele é um dos 
suspeitos uma vez que a rota 
por onde passa é congestiona-
da de petroleiros que entram 
vazio nos portos fornecedores 
e saem carregados de óleo. 
São uma verdadeira bomba 
fl utuante e até agora não se 
viu uma ação internacional 
para monitorar e assegurar 
que a carga vai chegar inteira 
no destino fi nal. 

Ela pode ser despejada no 
mar, segundo os técnicos, por 
uma avaria em um dos imen-
sos tanques, um despejo para 
equilibrar o navio por algum 
erro de cálculo ou mesmo um 
ataque pirata que sequestre 
a tripulação e despeje o óleo 

sob os mais diversos motivos. 
Dos políticos a obtenção de 
vantagens econômicas através 
de chantagem e ameaças. Pode 
até ser um ato terrorista.  

As organizações não gover-
namentais com sede na Europa 
e Estados Unidos já têm um 
suspeito, é o governo que não 
monitora essa rota comercial e 
pouco se dedica a preservação 
do meio ambiente. As corren-
tes marítimas são responsáveis 
por  espalhar o óleo em toda a 
região e ninguém sabe ao certo 
até onde podem carregar o 
produto e o dano que provoca.

A marinha fi namente toma 
uma iniciativa. Enviou para a 
região um navio com soldados 
treinados para abordagem de 
outro navio e helicóptero para 
transportar a tropa. A  tripu-
lação do petroleiros  se isenta 
de qualquer responsabilidade 
uma vez que se escondeu em 
uma sala segura, blindada e 
impossível de ser invadida por 
quem quer que seja. 

É um dispositivo de segu-
rança necessário desde que 
navios são alvos constantes de 
ações de piratas. Essa tática já 
evitou que pelo menos outros 
4 navios fossem capturados 
pelos bandidos. Estima-se que  
22 tripulantes estão no navio. 
O assalto para libertar o petro-
leiro ocorre com a invasão da 
tropa no navio sequestrado e 
há troca de tiros. 

Os soldados russos, matam 
um, prendem todos os outros e 
libertam os tripulantes. Os pri-
sioneiros vão ser levados para 
Moscou onde vão enfrentar a 
acusação de pirataria, apesar 
da presença de forças inter-
nacionais, 20 embarcações 
estrangeiras e 400 tripulantes 
estão nas mãos dos piratas 
somalis, que infestam as rotas 
de comercio da região. 

Até agora  ninguém imaginou  
que possam jogar o petróleo no 
mar para contaminar as praias 
do Iêmen.

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

(www.herodoto.com.br).
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Como a metodologia LEGO® SERIOUS 
PLAY® tem benefi ciado as empresas

José Goldfreind (*)

Certamente você irá participar de uma 
jornada de transformação guiada 
pela metodologia LEGO® SERIOUS 

PLAY® materials and methodology (LSP) , 
uma ferramenta desenvolvida para alavan-
car a inovação e a criatividade, melhorar os 
processos de comunicação e os resultados 
de negócio.

Nessa jornada os participantes são guia-
dos por perguntas e um mindset voltado 
para a resolução, construindo o seu próprio 
modelo 3D atendendo ao desafi o proposto 
pelo facilitador. E esses modelos servem 
como base para a discussão em grupo, 
compartilhamento de conhecimento, reso-
lução de problemas e tomada de decisão, 
aplicado à diversas situações incluindo o 
mapeamento da cadeia de valor da orga-
nização com seus processos, métodos, re-
cursos, clientes, fornecedores, estruturas, 
entradas e saídas.

Pensando fora da caixa com a metodo-
logia ao longo de nossa experiência na 
aplicação dessa metodologia, constatamos 
cada vez mais a entrega de diversos bene-
fícios para a otimização de processos nas 
empresas, entre eles:

Promover o pensamento criativo

Quando uma equipe adota essa meto-
dologia para solucionar um desafi o, seus 
membros passam a cooperar entre si para 
alcançar um objetivo de negócio. Durante a 
dinâmica, os participantes assumem papéis 
diferentes de suas funções e são responsá-
veis por contar histórias, interagir, construir, 
modelar cenários, analisar, reposicionar, 
incluir ou tirar bricks, entre outras ações 
que provocam pensamentos mais abertos e 
criativos para solucionar problemas.

Incentivar a participação

No modelo tradicional de reunião, con-
vocada para tomar decisões sobre um novo 
projeto ou relançamento de um produto, é 

comum que apenas 20% dos participantes 
consigam expor as suas opiniões. Assim, 
muitas contribuições, conhecimentos e 
ideias importantes podem ser deixadas 
de lado, enfraquecendo o processo de 
tomada de decisão. Com a metodologia 
100% dos participantes expõem as suas 
opiniões e assumem total compromisso 
com o objetivo de negócio.

Apresentar capacidades

Com o uso da metodologia, os partici-
pantes começam a se conectar consigo 
mesmo, vasculham na memória todo o 
background de conhecimento e iniciam 
as conexões neurais para trazer soluções 
ao problema. A equipe faz isso por meio 
da construção de um modelo, usando as 
bricks disponibilizadas pelo facilitador. 
Essa é a fase de manipular com as mãos 
e ativar a memória. O objetivo é construir 
uma história carregada de valores e signi-
fi cados. É durante esse processo que se 
constrói um ambiente de conhecimento e 
também quando os próprios participantes 
se surpreendem com as suas capacidades, 

Meio & Mensagem

que muitas vezes eram desconhecidas ou 
estavam esquecidas.

Melhorar a comunicação

Ao fi nal do processo, os participantes 
passam a se comunicar com mais efi ciência, 
usam a imaginação para resolver problemas 
e ganham mais confi ança, comprometi-
mento e visão do negócio. Eles aprendem 
a ser mais produtivos, a tomar decisões 
mais assertivas e apresentam novas ideias 
para a melhoria de produtos, da estratégia 
e para a formação de equipes.

O LSP é o ponto de partida para o 
aprimoramento pessoal e profi ssional de 
suas equipes, permitindo que todos os 
participantes expressem claramente as 
suas opiniões, assumam um verdadeiro 
compromisso com a resolução de proble-
mas e entendam claramente as ideias dos 
outros. Enfi m, uma grande oportunidade 
para pensar fora da caixa e se diferenciar 
no mercado.

(*) É Diretor da SETEC Consulting Group.

Atenção à segurança com dados deve ser 
redobrada na Black Friday

Em meio a tantas promoções, cores 
e preços nos sites durante a semana da 
Black Friday, devemos aumentar nossa 
atenção para não sermos vítimas da 
nossa vontade de consumo. A falsa ideia 
da vantagem e a sensação do tempo que 
nos pressiona e que nos leva a querer 
aproveitar aquela oportunidade que se 
esvaziará no próximo dia podem escon-
der um golpe que vai desde um embuste 
de uma compra desvantajosa, até a uma 
trama que te leva a ser vítima de uma 
quadrilha de estelionatários.

É natural que nosso foco esteja com-
prometido quando o assunto é obter 
vantagem em meio a uma compra ou 
quando estamos diante da oportunidade 
de realizarmos algum sonho de consumo. 
Para além das estratégias de marketing 
que nos faz achar que estamos recebendo 
descontos especiais em todas as compras, 
o problema maior são as pessoas que 
têm larga experiência em se aproveitar 
deste momento de fragilidade para criar 
distrações e roubar dinheiro ou dados.

Ou seja, mais do que fi car de olho no 
que alguns chamam de ‘Black Fraude’, é 
fundamental fi car atento para os golpes 
que podem custar mais que o preço do 
produto. E não são poucos os espaços 
virtuais duvidosos. Só para se ter uma lista, 
o Procon de São Paulo dá conta de mais 
de 300 sites de compras denunciados por 
fraudes. De venda de móveis a produtos 
para pets, os sites ainda estão ativos e 
vitimando muitos desavisados.  

Um primeiro ponto é manter a descon-
fi ança de tudo e de todos tanto on-line 
quanto off-line. E-mail marketing, men-
sagem pelo celular, carta com promoções 
e links nas redes sociais são iscas usadas 
a todo momento para conseguir cliques 
e dados. Olhe para o endereço, veja se a 
página é a mesma que a ofi cial, confi ra se 

Não se assuste se você entrar na sala de reuniões e se deparar com uma pilha de blocos de montar em 
cima da mesa

não tem alguma letra trocada.

Não vá clicando em tudo e nem digitando 
seus dados em qualquer site ou questioná-
rio. Se tem algo que vale ouro na internet 
são dados de usuários, e os seus podem 
ganhar o mundo a partir da internet e cair 
em algum golpe de cartão clonado, conta 
bancária aberta em alguma cidade do in-
terior do país ou ainda em alguma conta 
de telefone que é usada para extorquir 
pessoas por aí. O mesmo vale para ligações. 
Não confi rme dados ou outras informações 
por telefone.

Mantenha ativos os sistemas de defesa do 
seu computador, como antivírus e demais 
aplicativos de monitoramento. São ferra-
mentas fundamentais para evitar que você 
receba ou instale arquivos indesejáveis 
que vêm junto com as transações. Não 
digite dados em computadores que você 
não conhece, ou ainda em redes abertas. 
Nunca se sabe quem está monitorando 
sua navegação. O mesmo vale para a rede 
doméstica sem proteção. Sempre quando 
for digitar dados bancários ou de compras, 
verifi que se o site tem segurança e se no 
rodapé da página aparece um cadeado ou 

uma chave. São indícios de que existem 
protocolos de segurança na página.

No fi m, a atenção em todos os momentos 
e o registro completo das transações são 
importantes. Arquivar conversas on-line, 
áudios, vídeos e fazer print de telas são 
sempre ações que nos ajudam a ter um 
pouco mais de tranquilidade. O objetivo 
é manter-se alerta e entender que deve-
mos navegar na internet com as mesmas 
restrições que usamos no mundo off-line.

Se você não fornece informações para 
estranhos na rua, deve manter a postura 
no meio on-line. A responsabilidade das 
informações é similar. No mundo conecta-
do, nem seus dados nem seu dinheiro são 
de brinquedos ou são virtuais. A desvalo-
rização brutal e o desespero de quem está 
perdendo dinheiro com as Bitcoins estão 
aí para provar isso. As regras nas compras 
físicas e on-line são as mesmas. É preciso 
entender que não existem diferenças entre 
golpistas dentro e fora da rede.

(Fonte: Alexsandro Ribeiro é professor nos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Internacional Uninter).
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D - Criador e Conteúdo
As ferramentas de comunicação devem ser construídas para colocar as 
pessoas à frente e no centro de seus conteúdos e o Prezi Video permite 
isso para vídeos gravados ou ao vivo. A Prezi , empresa de comunicação 
visual conhecida por sua plataforma de apresentações com zoom, está 
lançando o primeiro produto de produção de vídeo que insere a pessoa 
na tela, junto ao seu conteúdo visual e em tempo real. Uma alternativa 
de criar e compartilhar vídeos de forma fácil, rápida e barata, pondo fi m 
à necessidade de compartilhamentos de tela cheios de textos, edição 
de gráfi cos em pós-produção e utilização de telas verdes. Verifi que em: 
(http://prezi.com/video). 

E - Estudo ou Residência  
No dia 3 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, na Central da Canada 
Intercambio, Av. Angélica, 321, acontece  a edição especial da ExpoCa-
nada, com exposições sobre estudos, trabalhos, imigração e palestra. 
Um dos temas é: “Como tirar do papel o seu plano Canadá”. Os desafi os 
e oportunidades; cases de sucesso (imigração de formas distintas); como 
se qualifi car no Canadá através de estudo (high school, college, entre 
outros);  imigração através de estudos – processos imigratórios (passo 
a passo da imigração, processos, prazos e custos). Participação gratuita. 
Inscrição: (www.expocanada.com.br).

F - Neuropsicologia Forense
A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa apresenta o curso de 
atualização “Neuropsicologia Forense: interfaces da psicologia e o âm-
bito jurídico”. Objetiva proporcionar o conhecimento e aprimoramento 
quanto às interfaces entre a Psicopatologia a Psicologia/Neuropsicologia 
e o Direito, ou seja, a fundamental interação entre saúde mental e justiça 
e à importância das avaliações psicológicas/neuropsicólogas auxiliando 
a justiça, na elaboração e aplicação das leis. O público alvo são alunos 
de 4 º e 5º ano de Psicologia e psicólogos. Mais informações: (www.
fcmsantacasasp.edu.br).

A - Black Liberdade 
A  Associação Cultural e Assistencial da Liberdade realiza, entre os 
dias 29 de novembro e 1 de dezembro, a 2ª edição da Virada Black Li-
berdade Japão. O evento trará uma programação de shows, concurso 
de cosplayers, além de promoções com preços acessíveis em mais de 
240 lojas de moda, gastronomia, beleza e itens orientais. Na primeira 
semana de dezembro, o bairro da Liberdade completa 114 anos e, para 
comemorar, acontece uma grande festa de rua com o festival Toyo Mat-
suri, quando será oferecido um bolo de 200 kg. Saiba mais em: (www.
acalliberdade.org.br). 

B - Combate à Criminalidade
Nos próximos dias 26 e 27, das 8h30 às 18h, no Centro de Convenções 
Frei Caneca, acontece o Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para 
o Combate à Criminalidade, promovido pelas entidades de Polícia Judi-
ciária. Reunirá especialistas, delegados, representantes de entidades e 
autoridades para debater sobre a segurança pública no país, tema que 
precisa ser tratado como prioridade na agenda estratégica do Brasil e 
considerado fundamental e urgente para a sociedade. Em paralelo ao 
evento, uma exposição de novas tecnologias com foco no combate ao 
crime. Mais Informações: (http://www.forumiacc.com.br). 

C - Motos & Serviços
Acontece entre os próximos dias 19 e 24,  o maior evento de motos 
da América Latina, o Salão Duas Rodas, com a presença mais de 400 
marcas expositoras entre fabricantes de motocicletas, de acessórios 
e serviços. A expectativa é que mais de 240 mil pessoas passem pela 
exposição. O público terá a chance de interagir com modelos inéditos e 
incríveis do mundo do motociclismo. Os organizadores criaram algumas 
experiências incríveis: Ride Experience e Vip Experience. Ao optar por 
uma dessas modalidades de ingressos, o visitante fazer todos os tipos de 
test-ride, inclusive nos lançamentos de motos 2020. Saiba mais: (www.
salaoduasrodas.com.br).

 G - Profi ssionais e Startups
A Abradi, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, inova mais uma vez 
em seu Prêmio Profi ssional Digital, concurso que nasceu para valorizar os 
profi ssionais que criam e desenvolvem o mundo digital. Nesta 5ª edição para o 
Prêmio 2020, além das 13 categorias que premiam os profi ssionais do digital, 
haverá categoria especial, com regras diferenciadas, para premiar startups 
que tenham sido criadas por agentes digitais.  As indicações, tanto dos pro-
fi ssionais digitais quanto das startups, já estão abertas e podem ser feitas 
pela plataforma (www.premioabradi.com.br) até o dia 31 de janeiro de 2020.   

H - Experiência do Cliente 
Nos próximos dias 27 e 28, das 8h às 19h, no Memorial da América Latina, 
acontece a 5ª edição do maior evento sobre a Experiência do Cliente da 
América Latina. Organizado pela mineira Tracksale, o CX Summit 2019 
objetiva gerar networking e divulgar informações sobre a Experiência do 
Cliente, com  profi ssionais a debaterem assuntos acerca do tema. Além disso, 
serão anunciados cases, novidades, soluções e ferramentas efi cientes para 
o dia a dia das empresas. Entre os assuntos, estão a tendência de gestão, 
usabilidade e resultados dessas estratégias, ferramentas de CX e Cultura 
Customer Centric Hero. Mais informações: (https://cxsummit.com.br/).

I - Jovens Talentos
A Diageo, líder mundial em bebidas destiladas premium e proprietária 
das marcas Johnnie Walker, Ypióca, Smirnoff e Tanqueray, acaba de 
abrir inscrições para o Innovation Fellow, um novo programa de estágio 
baseado no desenvolvimento e na aceleração de carreira para jovens 
talentos. Os selecionados atuarão em um grupo multidisciplinar para 
solucionar problemas diretamente ligados à estratégia da companhia, 
trazendo agilidade e inovação para o negócio. Podem participar univer-
sitários com graduação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 
2021. As inscrições podem ser realizadas no site (99jobs.com/diageo). 

J - Hospitais Privados 
Diante da necessidade de equilibrar a equação entre a qualidade do 
serviço entregue ao paciente e os custos da saúde, surge o conceito de 
saúde baseada em valor. O tema foi escolhido para nortear as discussões 
da sétima edição do Congresso Nacional de Hospitais Privados, o Conahp, 
que acontece entre os próximos dias 26 e 28, no Transamerica Expo 
Center. Serão cerca de 30 horas de conteúdo ministrado pelos mais de 
80 palestrantes, nacionais e internacionais, confi rmados na programação. 
No total, serão especialistas de mais de 10 países. Mais informações e 
inscrições: (https://www.conahp.org.br/).

D - Criador e Conteúdo
As ferramentas de comunicação devem ser construídas para colocar as 

A - Black Liberdade 
A  Associação Cultural e Assistencial da Liberdade realiza, entre os 

A tecnologia
e o capital humano

A cada dia somos 

impactados pelas 

novidades tecnológicas 

e seus avanços nas 

mais diversas áreas da 

sociedade e mercado de 

trabalho

A realidade é clara e não 
podemos negar: a tec-
nologia facilita bastante 

nossas vidas, afi nal, todos os 
processos fabris, operacionais 
e, inclusive, dentro de nossos 
lares, praticamente tudo foi 
criado por meio ou com auxílio 
de um processo tecnológico. 

Mas pensando um pouco 
mais além sobre isso, seria 
possível, por meio da inteligên-
cia artifi cial, que a tecnologia 
substitua o capital humano? 
Podemos dizer enfaticamente 
que não. Embora a inteligência 
artifi cial possa levar inteligên-
cia analítica para indústrias e 
demais domínios onde é utili-
zada, melhorar o desempenho 
das tecnologias já existentes 
e expandir a capacidade hu-
mana, ela não existe sozinha. 

Basta avaliar que ela opera 
a partir de dados fornecidos e 
não possui outra maneira de in-
corporar conhecimentos. São 
sistemas específi cos que focam 
em uma única tarefa, tudo bem 
diferente dos seres humanos. 
Portanto, para acompanhar o 
ritmo da evolução tecnológica 
e a agilidade nos processos, 
é preciso estabelecer um 
equilíbrio entre a inteligência 
artifi cial e o capital humano. E 
mais que isso, é preciso cuidar 
e valorizar esse capital que faz 
girar a roda da economia como 
um todo.

Bastante utilizado nos últi-

mos tempos, o termo “capital 
humano” refere-se aos aspec-
tos da performance de cada 
colaborador da empresa, ou 
seja, conhecimento, habilida-
des, experiências adquiridas, 
valores e demais pontos in-
tangíveis, que constituem a 
formação profi ssional e ética 
de cada um. Por isso é tão 
importante zelar pelo capital 
humano, tanto pelos aspectos 
físicos quanto psicológicos. 

Em vez de exercer cobranças 
excessivas, rotinas de trabalho 
pesadas e sem fl exibilidade, o 
capital humano pode ser valo-
rizado e se tornar uma fonte 
inesgotável de talentos profi s-
sionais. Neste ponto, podemos 
falar de salário emocional, uma 
remuneração que vai além do 
salário em si e bonifi cações 
tradicionais. 

São benefícios como atendi-
mento psicológico, grupos de 
ginástica laborais ou funcio-
nais, sorteio de prêmios, via-
gens, eventos comemorativos 
frequentes na própria empre-
sa, enfi m, a lista pode ser bem 
ampla e os investimentos para 
essas ações geram um retorno 
imensurável no desempenho, 
taxa de absenteísmo e retenção 
de talentos.

Com tudo isso, podemos con-
cluir que embora a tecnologia 
evolua a passos gigantescos, 
sua função será sempre a de 
nos auxiliar na realização e 
rapidez nos processos, mas 
nunca substituirá a necessi-
dade e importância de cada 
profi ssional, independente da 
área que escolheu atuar.

 
(*) - É responsável pelo departamento 

de recursos humanos da Millenium 
Transportes.

Jessica Araujo (*)

O BNDES registrou um lucro líquido de R$ 2,7 
bilhões no terceiro trimestre do ano. O resultado é 
estável em relação ao trimestre anterior, mas repre-
senta crescimento de quase 70% na comparação ao 
mesmo período do ano passado, quando alcançou o 
valor R$1,1 bilhão a menos. No acumulado do ano até 
setembro, o lucro líquido foi de R$ 16,5 bilhões, um 
crescimento de 159,5% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse 

que o mais importante foi a evolução estratégica do 
banco. “A gente acha que está indo bem. O banco e os 
clientes estão reagindo bem. A ideia é ser um banco 
um pouco menos com foco fi nanceiro, [e com] mais 
foco no impacto. A nossa função aqui é melhorar a 
vida do cidadão brasileiro”, disse. “Os desembolsos, 
empréstimos e capacidade fi nanceira são uma fer-
ramenta para a gente atingir esse propósito. Essa 
mudança cultural de posicionamento, é substancial”, 
completou (ABr).

A maior parte das dívidas (53%) em aberto no país está ligada a instituições fi nanceiras.

A maior parte das dívidas 
(53%) em aberto no país 
está ligada a instituições 

fi nanceiras — um avanço de 6,0 
pontos percentuais em relação 
a 2016.

Já o comércio responde 
por uma fatia de 17% do to-
tal de dívidas – em 2016, a 
participação desse setor era 
de 20%. Enquanto o setor de 
comunicação foi responsável 
por 12% das pendências e as 
contas de água e luz por 10%. 
Na contramão do crescimento 
das contas em atraso, o número 
de dívidas apresentou queda de 
2,34% no mesmo horizonte de 
comparação.

Considerando a abertura por 
número de dívidas relaciona-
das ao setor credor, houve um 
crescimento de 18,6% entre as 
concessionárias de água e luz, 
enquanto os bancos registraram 

Registro do 
profi ssional da 
Contabilidade

O Governo Federal lançou, 
na última segunda-feira (11), a 
MP 905, que institui o Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo, 
um programa para fomentar a 
criação de empregos com car-
teira assinada no mercado de 
trabalho. Entre as alterações, a 
MP traz a não obrigatoriedade 
do registro profi ssional para 
algumas categorias. O secre-
tário de Trabalho do Ministério 
da Economia, Bruno Dalcomo, 
explicou que a medida não in-
clui as profi ssões pertencentes 
a ordens e conselhos de classe, 
como o Conselho Federal de 
Contabilidade.

Diante desse posicionamento 
do Governo, o presidente do 
Conselho Federal de Conta-
bilidade, Zulmir Breda, volta 
a ressaltar a importância dos 
conselhos de profi ssões regu-
lamentadas que, entre outras 
fi nalidades, orientam os pro-
fi ssionais sobre o exercício do 
seu ofício; zelam pela ética em 
todas as suas áreas de atuação; 
regulam e fi scalizam os limites 
de atuação profi ssional; regis-
tram e normatizam as diretrizes 
de cada profi ssão.

“O registro não constitui ape-
nas um aval para o profi ssional 
desempenhar suas funções, 
mas representa, acima de 
tudo, a proteção da sociedade 
diante dos riscos que envolvem 
a ausência de fi scalização e de 
tantos outros fatores que com-
prometem a qualidade e a con-
fi ança dos serviços prestados”, 
afi rma o presidente (AI/CFC).

A variação do saldo de em-
prego na indústria paulista foi 
negativa em outubro (-0,14%), 
com o fechamento de 3 mil 
postos de trabalho, na série sem 
ajuste sazonal. Feito o ajuste, 
a queda no mês é de -0,25%. 
Nessa mesma base de compa-
ração, entre janeiro e outubro, 
o resultado segue negativo e 
totaliza o encerramento de 12,5 
mil vagas na indústria (-0,60%). 

Os dados foram divulgados 
pela Fiesp e Ciesp. “O resultado 
do mês foi infl uenciado pelo 
setor sucroalcooleiro, com o 
início do período de demissões 
dos safristas, além de observadas 
demissões no setor do vestuário, 
que é um movimento dentro da 
normalidade para o mês. Apesar 
de ser um saldo negativo, a baixa 

para o emprego na indústria 
paulista é comum para outubro”, 
avalia José Ricardo Roriz, 2º vice-
-presidente da Fiesp e do Ciesp. 

Entre os setores, 50% apre-
sentaram variações negativas, 
com 7 contratando, 11 demitin-
do, e 4 permanecendo estáveis. 
Os principais destaques no 
campo positivo fi caram, princi-
palmente, por produtos diversos 
(600); produtos de minerais não 
metálicos (415) e produtos de 
borracha e material plástico 
(332). Entre os destaques ne-
gativos fi caram confecção de 
artigos do vestuário e acessó-
rios (-1.414), coque, derivados 
de petróleo e biocombustíveis 
(-1.236) e veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-697) - 
(AJI/Fiesp-Ciesp).

Pneus de passeio (16%) lideraram as vendas.

A indústria nacional de 
pneumáticos fechou o mês de 
outubro com alta de 10,6%, em 
comparação ao mesmo período 
de 2018. O aumento de 12% nas 
vendas para montadoras e de 
10% para o mercado de repo-
sição levou à comercialização 
de 5.364.890 unidades. 

O crescimento da produção 
de veículos no mês teve rela-
ção direta com o resultado po-
sitivo, já que elevou as vendas 
de todas as categorias: pneus 
de passeio (16%), pneus de 
carga (8,7%), comerciais leves 
(6,8%) e de moto (0,8%). O 
avanço nas vendas totais regis-
trado em outubro resultou em 
uma leve alta de 0,6% no acu-
mulado do ano. Os números 
fazem parte do levantamento 
setorial divulgado pela ANIP 
(Associação Nacional da In-
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Mais da metade das pendências 
de negativados são com bancos

Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) mostram que o volume de consumidores com contas em atraso cresceu 1,58% 
em outubro na comparação com igual período do ano passado

alta de 1,9%. Por outro lado, os 
segmentos de comunicação e 
comércio registraram quedas 
de 24,6% e 5,4%, respectiva-
mente.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizza-

ro Junior, o aumento das dí-
vidas bancárias já respondem 
por maior parte das dívidas 
em aberto no país. “As dívidas 
com instituições fi nanceiras 
são as que têm os juros mais 
caros em casos de atraso. E 

a falta de pagamento pode 
transformar valores peque-
nos em cifras praticamente 
impagáveis, sobretudo por 
superarem, em muitos casos, 
a renda do consumidor” (AI/
CNDL/SPCBrasil).

Vendas de pneus crescem 
10,6% em outubro

dústria de Pneumáticos). 
Em 2007, a ANIP criou a Re-

ciclanip (www.reciclanip.org.
br), entidade voltada à coleta e 
destinação de pneus inservíveis 
no país, considerada uma das 
principais iniciativas na área 
de logística reversa da indús-

tria brasileira, reunindo 1.064 
pontos de coleta no Brasil. O 
trabalho de logística reversa 
foi reconheio como um traba-
lho de conscientização da po-
pulação sobre o recolhimento 
e destinação adequada dos 
pneus inservíveis (AI/ANIP).

BNDES tem lucro líquido de R$ 2,7 bilhões 
no 3º trimestre

Saldo de emprego na 
indústria paulista
caiu em outubro



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171

Página 4

Política
São Paulo, sexta a segunda-feira, 15 a 18 de novembro de 2019

www.netjen.com.br

A grande prioridade

A busca continuada 

de melhores condições 

gerais de vida já foi a 

grande prioridade, mas 

fi cou meio esquecida. 

Tanto os indivíduos como 
os países acabaram colo-
cando o dinheiro acima 

de tudo. Os países foram em 
busca da moeda global, pas-
sando a produzir para exportar. 
Quem não conseguia, tomava 
fi nanciamento externo. O que 
aconteceria se os países se vol-
tassem para atender primeiro 
à população interna, deixando 
excedentes para exportar?

O ser humano, dominado 
pela vontade mental, com seu 
raciocínio limitado ao tempo-
-espaço, dá ênfase à necessi-
dade de continuada adaptação 
à realidade que surge como 
consequência de seus atos. É 
preciso deixar a vontade espi-
ritual, a intuição, se manifestar 
e cada indivíduo se ocupar 
seriamente com o signifi cado 
da própria existência.

O Brasil e o mundo se defron-
tam com crises fundamentais. 
Não bastam paliativos no com-
bate à desigualdade e miséria; 
faltam projetos de humaniza-
ção da vida. As novas gerações 
têm de receber bom preparo. O 
homem nasce pedra bruta com 
essência preciosa que precisa 
ser despertada e polida para 
brilhar, o que se alcança com 
o fortalecimento da espiritua-
lidade. Mais do que nunca, os 
estímulos se dirigem para as 
baixarias e imoralidades. 

Falta gratidão pelo dom da 
vida, prolifera o descontenta-
mento em vez da espontânea 
alegria de viver. Apesar de todo 
avanço da tecnologia, o bom 
preparo das novas gerações 
ainda está descuidado. As 
crianças devem, desde cedo, 
entender que sem educação 
não conseguirão progredir na 
direção de seres humanos de 
valor, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéfi cos a si 
mesmos e ao planeta. 

A geração que agora galga 
a adolescência, e a anterior, 
não se sentem motivadas para 
estudar, avançar e progredir; 
ao contrário, se entregam ao 
prazer imediato e à revolta, 
pois não veem perspectivas. 
Uma boa saída seria a adoção 
de programas de participação 
nos resultados sem integrar 
o salário. 

Os salários tendem para o 
mínimo nesta fase de globali-
zação na qual se buscam tra-
balhadores de menores custos. 
Os encargos sociais pesam e 
vão parar nas mãos de maus 
gestores. A falta de preparo 
para a vida é cada vez maior, 
o que favorece o desperdício 
de mais uma geração e isso já 

está acarretando a fragilização 
e estagnação do Brasil. 

Facilmente as pessoas en-
contram justificativa para 
explicar a miséria e a precariza-
ção. Capitalismo, comunismo, 
neoliberalismo, são rótulos, 
pois por trás está o ser huma-
no e sua despreocupação em 
causar danos ao próximo para 
satisfazer a própria cobiça. A 
riqueza vem dos recursos na-
turais valiosos e escassos, mas 
que fi cam nas mãos de poucos. 

Adentramos numa tempo-
rada de juros baixos. Qual é o 
signifi cado? Um fôlego para a 
dívida elevada? Enfraquecer 
o dólar? Se isso tivesse sido 
praticado com antecedência, 
outro seria o status da ativi-
dade econômica. Banqueiros 
e gestores públicos imagina-
vam que, em não havendo 
dono para o dinheiro público, 
poderiam fazer o que bem 
entendessem com ele. 

Funcionou por décadas, mas 
com as transformações decor-
rentes da globalização, caíram 
a produção, os empregos, a 
renda e a arrecadação, e dessa 
forma o risco de insolvência se 
tornou real. Mas com a globa-
lização o remanejamento da 
situação fi cou difícil. A queda 
nos juros dá um fôlego, mas a 
conta bate mais forte sobre os 
mais fracos. Falha do Estado, 
falha dos governantes e da 
classe política? 

Já nos anos 1500 o europeu 
pensava em tirar o máximo 
de vantagem. Com isso, não 
se formou uma consciência 
nacional firme; mesmo no 
movimento de independência 
do Brasil havia os que eram 
contra. Permanecemos defi -
cientes na saúde, educação e 
na formação do país. 

O Estado fi cou na mão de um 
punhado de interesseiros que 
derrubaram D. Pedro II quando 
esse deu um basta ao trabalho 
escravo, mas o que se seguiu 
foi um completo abandono da 
população e continuada explo-
ração das riquezas do país para 
o benefício de poucos. 

Os jovens precisam conhecer 
a trajetória espiritual da huma-
nidade para saber o estágio em 
que nos encontramos, pois a 
prioridade básica para fortale-
cer as novas gerações e o país 
está no bom preparo para a 
vida. Uma nova ética deverá 
ser alcançada com o reconhe-
cimento das responsabilidades 
individuais de não causar da-
nos a outros para satisfazer a 
própria cobiça.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites (www.library.com.
br) e (www.vidaeaprendizado.com.

br). E-mail: bicdutra@library.com.br; 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A professora e diplomata 
de carreira Karen Longaric foi 
empossada como ministra das 
Relações Exteriores da Bolívia 
pela autoproclamada presidente 
do país, Jeanine Áñez. Longaric 
afi rmou que a Bolívia assumirá 
um papel “sem falso protagonis-
mo nem posturas histriônicas”, 
descartando a adoção de medidas 
consideradas histéricas e exage-
radas. “Não é um governo que 
quer voltar ao passado”, afi rmou.

A nova chanceler do país disse 
que espera a renúncia de embai-
xadores que não são diplomatas 
de carreira, mas que ocupam o 
cargo por indicações políticas da 
administração de Evo Morales. 
“Vamos mudar todos os embaixa-
dores que estão por designação 
política. Renovaremos, colo-
caremos as melhores pessoas, 
mais efi cientes, as que podem 
contribuir com o país”, afi rmou.

No entanto, pelo menos dois 
embaixadores já se manifesta-
ram contra a declaração da nova 
chanceler. Sacha Llorenti, em-
baixador da Bolívia na Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
e Ariana Campero, ex-ministra 
da Saúde e embaixadora em 
Cuba, afi rmaram que não vão 
renunciar. A nova chanceler 

Presidente autoproclamada 

Jeanine Áñez empossa nova 

chanceler da Bolívia.

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, determinou 
ao Banco Central (BC) que 
entregue cópias de relatórios 
sigilosos feitos nos últimos três 
anos pelo extinto Conselho de 
Atividades Financeiras (Coaf). 
Com isso, o ministro consegui-
rá ter acesso a dados sigilosos 
de cerca de 600 mil pessoas 
(412,5 mil pessoas físicas e 
186,2 mil pessoas jurídicas e 
empresas).

Segundo a matéria divulga-
da pelo jornal “Folha de São 
Paulo”, os nomes de alguns 
membros da família Bolsonaro 
estão mencionados nos rela-
tórios, que totalizam quase 20 
mil. A medida de Toffoli tem 
como objetivo compreender o 
processo de elaboração destes 
relatórios fi nanceiros.

O jornal ainda destacou 
que o pedido do ministro foi 

Objetivo do ministro é entender o processo de 

elaboração dos dados.
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A avaliação é de especia-
listas que participaram, 
no Senado, de mais uma 

edição do “Encontro Interle-
gis”, que reuniu o embaixador 
do Reino Unido no Brasil, Vijay 
Rangarajan, e o embaixador 
Carlos Perez, do Ministério das 
Relações Exteriores.

Perez trouxe uma visão 
otimista sobre o Brexit para 
o comércio exterior. Existem 
atualmente, disse, 77 acordos 
bilaterais firmados entre o 
Brasil e o Reino Unido. De 
acordo com o ele, trata-se 
de uma relação duradoura e 
consolidada. Os investimentos 
brasileiros no Reino Unido vêm 
crescendo exponencialmente 
desde 2016. Ao todo são 1.700 
empresas brasileiras investin-
do em solo britânico. Na sua 
opinião, quando o Brexit se 
concretizar, devem surgir mais 
oportunidades para aprofundar 
o comércio bilateral.

Debate realizado no auditório do Interlegis, no Senado, reuniu especialistas em relações internacionais.

A viabilidade econômica 
da reativação da hidrovia do 
São Francisco foi confi rmada 
por especialistas ouvidos pela 
Comissão de Transportes da 
Câmara. Dados apresentados 
mostram que uma barcaça, 
por exemplo, poderia levar 900 
toneladas de carga; quantidade 
que se transportada por terra, 
exigiria 35 carretas. A viabi-
lidade ambiental também foi 
confi rmada pelos debatedores: 
a emissão de poluentes é quatro 
vezes maior nas rodovias do que 
nas hidrovias.

Representante do DNIT, 
Karoline Lemos listou as inter-
venções necessárias para a re-
ativação: a retirada de material 
do fundo do rio; a implantação 
de sinalização, de guias-cor-
rentes e de diques de pedra 
que diminuem a necessidade 
de dragagem. “Pra que a gente 
chegue a dizer que temos uma 
hidrovia, a gente precisa ter 
uma via confi ável pra navega-
ção. Ela tem de ser segura, nós 
temos que prover serviços de 
manutenção, de operação das 
nossas eclusas, nós precisamos 

Uma barcaça pode levar 900 toneladas de carga, que se fosse por 

terra exigiria 35 carretas.
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Projeto que tramita na Câmara permite que 
governadores e prefeitos criem áreas especiais 
de interesse turístico, por decreto, com o obje-
tivo de estimular a atividade turística nos seus 
respectivos estados e municípios. As áreas po-
derão ser criadas em conjunto ou isoladamente.

Apresentada pelo deputado Felipe Carreras 
(PSB-PE), a proposta revoga a Lei que já trata 
da implantação de Áreas Especiais de Interesse 
Turístico por decreto do Poder Executivo, mas 
exige que elas sejam propostas pelo Conselho 
Nacional de Turismo. “Ao longo de 42 anos, 
as Areas Especiais permaneceram letra morta 

na legislação nacional, à espera de efetiva 
regulamentação e implantação”, argumentou 
Carreras.

As áreas de vocação turística poderão apre-
sentar em seu território paisagens notáveis, 
localidades naturais adequadas ao repouso e à 
prática de atividades recreativas, desportivas ou 
de lazer; bens ou locais de valor histórico, artísti-
co, arqueológico ou pré-histórico; manifestações 
culturais ou etnológicas; entre outros pontos de 
interesse. A proposta será analisada pelas co-
missões de Turismo; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça  (Ag.Câmara).

Distribuidoras de 
energia defendem 
ajuste na legislação 

Concessionários de distribui-
ção de energia elétrica pediram 
à Câmara o aperfeiçoamento das 
leis a fi m de permitir que o setor 
se ajuste aos desafi os do futuro. 
Representantes de distribuido-
ras que atuam em Minas Gerais 
(Cemig), São Paulo (CPFL), Rio 
Grande do Sul (Ceee e CPFL) 
e DF (CEB) debateram o tema 
em audiência pública da comis-
são especial que elabora uma 
proposta de Código Brasileiro 
de Energia Elétrica.

Gerente de regulação técnica 
e comercial da distribuidora 
gaúcha CPFL, Rafael Gomes 
afi rmou que o futuro do setor 
está associado ao chamado 
“smart grid”, rede elétrica inteli-
gente marcada por telemedição 
do consumo (“smart meter”). O 
consumidor vai não apenas con-
sumir, mas também vai querer 
injetar energia na rede. “O fl uxo 
será multidirecional: ele sai da 
distribuidora e vai até os consu-
midores; dos consumidores para 
alguns outros agentes; e depois 
de volta para distribuidora”.

De imediato, os distribuidores 
de energia elétrica cobram a 
simplifi cação das atuais regras, a 
fi m de se garantir modernização 
tarifária, atração de novos inves-
timentos e sustentabilidade eco-
nômica. O relator da comissão 
especial, deputado Lafayette de 
Andrada (Republicanos-MG), 
se comprometeu a simplifi car 
a regulação do setor, que hoje 
está dispersa em várias normas 
do Executivo sem força de lei.

“O Código Brasileiro de Ener-
gia Elétrica cumpre três funções 
primordiais: dar clareza para o 
setor; garantir estabilidade e 
segurança jurídica; e por fi m, 
em decorrência disso tudo, 
incorporar todas essas novas 
tecnologias”, afirmou (Ag.
Câmara).

Importação de cigarro 
eletrônico poderá ser 
contrabando

Projeto tramita na Câmara 
classifica como contrabando a 
importação de cigarro eletrônico. 
A proposta, do deputado Enéias 
Reis (PSL-MG), diz que poderá 
ser punido com reclusão de dois 
a cinco anos quem importar ele-
trônicos fumígenos saborizados, 
cigarros eletrônicos saborizados ou 
quaisquer dispositivos eletrônicos 
saborizados utilizados em substi-
tuição aos fumígenos.

Enéias lembra que os cigarros 
eletrônicos são proibidos no Brasil, 
mas acabam sendo comprados pela 
internet ou em lojas de produtos 
importados, principalmente por 
jovens. A ideia do parlamentar, com 
o projeto, é evitar danos à saúde 
dos usuários.

“Há diversos estudos que mos-
tram que os cigarros eletrônicos 
causam danos à saúde, em espe-
cial ao coração e ao pulmão, mas 
também à bexiga e ao estômago, 
mesmo se usados por pouco tem-
po (dois ou três meses)”, afi rma 
Enéias. O projeto será analisado 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça , antes de ser votado pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

Brexit pode incentivar mais 
acordos bilaterais do Brasil

Apesar da apreensão causada pela demora no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o 
Brexit pode abrir possibilidades comerciais para o Brasil

O embaixador Vijay Ranga-
rajan admitiu as difi culdades 
em se costurar um acordo de 
saída da UE e, ao mesmo tempo, 
preservar as relações com o 
continente sem fazer parte de 
uma estrutura supranacional. 
Ele afi rmou existir um estado 
de ansiedade entre as forças 

políticas britânicas para se 
decidir o impasse do Brexit e, 
fi nalmente, cuidar da agenda 
doméstica.

O diretor-executivo do In-
terlegis/ILB, Márcio Coimbra, 
explorou aspectos políticos do 
Brexit, pontuando que o proces-
so de saída da União Europeia 

é marcado pela polarização, 
dentro de uma sociedade sem-
pre conhecida pela prudência e 
consenso. Segundo ele, vivemos 
um momento histórico em que 
se discute a efi ciência de orga-
nismos supranacionais na tarefa 
de solucionar questões internas 
dos países (Ag.Senado).

Toffoli pede ao BC relatórios 
sigilosos de 600 mil pessoas

feito no dia 25 de outubro, no 
meio do processo que Toffoli 
suspendeu as investigações 
no país que usaram dados do 
Coaf sem autorização judicial, 
aceitando o pedido do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

O fi lho mais velho do pre-

sidente Jair Bolsonaro é 
alvo de uma investigação do 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro que apura operações 
bancárias suspeitas de 74 
servidores e ex-servidores da 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (ANSA).

Viabilidade econômica e ambiental 
da hidrovia no São Francisco

ter cartas náuticas atualizadas 
e precisamos executar os ser-
viços de dragagem”, destacou.

Para o deputado Paulo Gue-
des (PT-MG), presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa 
do Rio São Francisco, o proble-
ma também passa pela orga-
nização dos diversos setores 
do governo. “Faltam recursos 
fi nanceiros e falta entrosamen-
to, porque os próprios órgãos às 
vezes batem cabeça”, lamentou.

Raul Reis, prefeito de Lagoa 
dos Patos, no norte de Minas, 
enumerou as vantagens da re-
ativação da hidrovia. “Levaria 
turismo para a nossa região, 
em especial aos municípios 
que são ribeirinhos; levaria a 
um aquecimento na economia, 
onde a mercadoria chegaria 
naquela região num preço mais 
em conta; isso sem contar que 
ela poderia escoar a produção 
da nossa região” (Ag.Câmara).

Nova chanceler 
boliviana não quer 
voltar ao passado

disse que buscará reconstruir 
a política exterior e as relações 
“desgastadas” da Bolívia com 
outros países. 

“O diálogo implica que vamos 
fortalecer as relações com os 
países vizinhos. É importante 
conversar com o Chile, temos 
muitas questões que nos vincu-
lam na agenda bilateral e assim 
será”, disse. “É claro que forta-
leceremos nossas relações com 
os Estados Unidos, com a União 
Europeia e com todos os países 
em geral”, concluiu (ABr).

Criação de áreas turísticas por governadores e prefeitos
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Conceição Trucom – Alaúde – Posso afi ançar 
que não se trata de uma mera obra de dicas, 
sugestões ou coisa que o valha. Este escriba, 
com muita honra, conhece de perto os trabalhos 
da autora, endossando-os  . Nesta obra os “se-

gredos” dessa semente são desvendados. Seus benefícios 
e alguns malefícios são plenamente demonstrados. De 
fácil aquisição e utilização, poderá perfeitamente evitar 
e  curar algumas moléstias, que tanto a indústria farma-
cêutica explora. Inquestionável!

O Poder da Cura da Linhaça

Virgilio Galvão – Contexto – Jornalista 
paulista, residente nos USA desde 2015, 
escancara o sistema social americano. Uma 
obra de abrangência fundamental. O leitor 

terá com muita clareza um panorama muito diferente 
daquele que imaginamos. Normalmente, quando so-
mos acometidos por situações políticas adversas ao 
que pensamos, ou um lance na economia que gerará 
alterações detestáveis , etc , normalmente o pais sím-
bolo de riqueza, solidez , tranquilidade e liberdade e 
“otras cositas”, Tio Sam nos vem à mente. Esta obra 
levanta o tapete e desanuvia um verdadeiro cipoal de 
cuidados que o pretendente deverá levar em conta. 
Imparcial, o autor despeja uma enxurrada de água 
muito fria na fervura . O cinema nem sempre condiz 
com a realidade. Dicas , sugestões e valiosos conse-
lhos, bem como fatos bem relatados em cada página, 
farão o leitor iluminar caminhos e rever conceitos. 
Esclarecedor!

Estados Unidos na Prática: 
Como funciona a maior 
potência mundial

Luiz Fernando Prôa – Personal – Valeu 
a pena cada segundo, a esperar essa nova 
obra do celebrado poeta carioca. Poemas 
transversais, poesias leves, algumas nem 
tanto, todavia, sempre carregadas com muita 
emoção. Os micro poemas, simplesmente 

arrasam, pela espirituosidade , leveza e diametral 
profundidade. Pequeno livro, porém de grosso calibre. 
Para poucos.

Efeitos do Clímax

Matheus Macedo – Paulus – Um trabalho 
jornalístico na plena concepção do termo, 
produzido pelo laureado jornalista. Munido 
de muita coragem,  despojamento e uma 

qualificação profissional absoluta ,  enveredou pelas 
brenhas do Pará para descobrir a cruel realidade vivida 
por crianças, adolescentes e suas famílias, na maioria 
ribeirinhas. Os relatos são chocantes. Um Brasil que 
parece não nos pertencer, ao menos, gostaríamos que 
não fosse. O leitor, além de chocado, seguramente 
envergonhar-se-á. Temos culpa? Qual parte do ônus 
social nos cabe? Deve ser lido por todos nossos gover-
nantes e cidadãos de bem. Por demais impactante!

Filhos dos Rios: Pobreza, 
abuso e exploração sexual 
no Marajó(PA)

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Alfredo Soares – Gente –  Sabe aquela 
pessoa que não para um segundo? Sempre 
movimentando-se, questionando, jamais 
conformada com o status quo, que sabe que 
pode/deve melhorar o que está bom, pois é, 

essa é a personalidade que sentimos vibrar em cada 
linha que lemos nessa obra. O autor, no alto dos seus 
26 anos,  criou uma plataforma de vendas e-commerce, 
hoje considerada a maior e mais produtiva da América 
Latina. Ele acredita  no bom vendedor honesto, dentre 
tantas outras práticas. Formulou uma verdadeira Bíblia 
de procedimentos e atitudes, totalmente factíveis, que 
seguramente conduzirão à excelência e consequente 
sucesso! Muito útil!

A Melhor Estratégia é Atitude: 
Bora Vender

A produção de óleo e 

gás no Brasil vive hoje 

dois momentos bem 

distintos.

Por um lado, o Polígono 
do Pré-sal, a “menina 
dos olhos” das grandes 

operadoras, produz em média 
cerca de 25 mil boe (barril de 
óleo equivalente)/poço. Por 
outro lado, temos os campos 
maduros em terra e pós-sal, 
onde a maioria está com mais 
de vinte anos de operação e 
com produção em declínio 
acentuado. De acordo com a 
ANP, a produção do pós-sal 
offshore (em alto mar), nos úl-
timos cinco anos, e a produção 
terrestre, no período de 2010 
a 2017, tiveram uma redução 
de 30%. 

Se considerarmos que, tanto 
os grandes campos do pré-sal 
como uma grande parte dos 
campos maduros pertencem 
às mesmas empresas, e ainda, 
se pensarmos no retorno de 
futuros investimentos nesses 
ativos, pode-se inferir que o 
apetite dessas companhias nos 
campos maduros deve ser pe-
queno, principalmente, em um 
ambiente de capital escasso e 
óleo barato. 

Contudo, os campos madu-
ros no Brasil possuem poten-
cial de alavancagem do fator de 
recuperação (FR) levando em 
conta que a média brasileira é 
bem menor do que a mundial. 
Na Bacia de Campos, por 
exemplo, fi ca em torno de 24%. 
Ou seja, extraímos somente 
24% do total de petróleo exis-
tente em um campo, enquanto 
a média mundial é de 35%. 

Guardadas as devidas con-
siderações sobre as condições 
de exploração menos ou mais 
favoráveis de cada ativo, há 
muito o que se melhorar em 
termos de recuperação dos 
campos brasileiros em opera-
ção, e algumas empresas olham 
esse tema de perto como uma 
grande oportunidade de am-
pliar as receitas nesses ativos. 

Mas, o que isso significa 
fi nanceiramente? De acordo 
com a ANP, tomando a Bacia de 
Campos como exemplo, 1% de 
aumento no FR signifi ca US$ 
8 bilhões em investimentos e 
US$ 5 bilhões em royalties. 
Ou seja, aumentar a produção 
dos campos maduros ainda é 
atraente para o governo, e a 
ANP tem mantido contato com 
as grandes operadoras sobre 
o interesse delas em manter 
investimentos nesses ativos. 

A aparente estratégia do 
governo é que essas áreas 
sejam operadas por empresas 
focadas no aumento do FR, na 
extensão da vida útil dos ativos 
e nos custos menores de pro-
dução, fomentando, com isso, 
a participação de operadores 
que estejam dispostos a aplicar 
os recursos necessários para 
maximizar a recuperação dos 
volumes existentes. 

Dito isso, o governo vem 
apresentando uma série de 
iniciativas visando estimular as 
cessões de direitos de campos 

já em produção. A prorrogação 
da fase de produção, esten-
dendo a vida útil dos ativos, é 
uma delas, pois pode dar fôlego 
aos novos concessionários e 
viabilizar novos investimentos. 
Outra iniciativa importante 
é a redução da alíquota de 
royalties sobre a produção 
incremental, aumentando a 
atratividade pela busca de 
aumento de produção. 

Recentemente, a ANP publi-
cou a resolução 785 de 2019, 
que disciplina o processo de 
cessão de contratos de explo-
ração e produção de petróleo 
e gás natural, a constituição 
de garantias sobre direitos 
emergentes desses contra-
tos, a alteração do controle 
societário de concessionárias 
ou contratadas entre outras 
providências. 

A novidade é a possibilidade 
de usar as reservas existentes 
no campo como garantia de 
financiamento. Trata-se do 
Reserve Based Lending (RBL), 
uma opção já conhecida no 
mercado internacional e não 
permitida no Brasil até então. 
O fato é que todas estas ações 
do governo proporcionaram 
uma mudança no panorama 
dos campos maduros no país. 

Em um período menor que 
um ano, tivemos várias cessões 
de contrato concretizadas, em 
que empresas como a Perenco, 
Potiguar E&P, Trident Energy, 
Karoon e 3R Petrolleum adqui-
riram campos em operação no 
país. Há companhias estreando 
como operadoras e outras 
entrando agora no Brasil, o 
que signifi ca novos investi-
mentos, mais empregos e uma 
movimentação considerável na 
cadeia de fornecedores. 

Nesse caso, trata-se da regu-
lação além do compliance. É o 
governo utilizando a legislação 
para fomentar as políticas de 
desenvolvimento do mercado 
de óleo e gás bem como a re-
gulação para trazer segurança 
ao agente econômico. O que foi 
apresentado aqui é o resultado 
de iniciativas que deram certo 
e estão de fato alterando de 
maneira positiva o perfi l dos 
campos maduros no país. 

Estar familiarizado com o 
arcabouço regulatório existen-
te e com a agenda regulatória 
do governo para antecipar os 
impactos e incluir isso nas es-
tratégias corporativas decerto 
podem trazer benefícios às 
empresas, seja pela oportuni-
dade de novos negócios, seja 
pela defi nição de estratégias 
para diminuir os impactos nas 
operações realizadas no país. 

(*) - É sócio-diretor da KPMG e líder 
de regulação em óleo e gás. 

Vida longa aos campos 
maduros 

Antonio Souza (*)
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO 26/11/2019 - 08:55h  -  2º LEILÃO 27/11/2019 - 15:00h

EDITAL DE LEILÃO
Alexandre Travassos, -

Presencial 
e Online IMÓVEL

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/11/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão 
dia 27/11/2019, às 15:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: ANTÔNIO PÁDULA, 

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.021.284,68 (Dois milhões, vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos); 2º leilão: R$ 947.548,83 (Novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e 
três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-

-
-

-

OBSERVAÇÕES: 

-

-
-

. A concretização da 
Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por 
meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante 
será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre even-
tuais ações, ainda que não descritas neste edital. -

-
A mera 

existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desis-
tência da arrematação. -

-

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
da Associação Portuguesa de Desportos

A Associação Portuguesa de Desportos, por intermédio do Conselheiro João Carlos dos
Santos Bento, na qualidade de Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, convoca
os membros do Conselho Deliberativo para a Reunião Ordinária, a ser realizada no dia
10 de dezembro de 2019 (terça feira), em primeira convocação as 19h00, com metade
mais um de seus Conselheiros e em segunda convocação às 19h30 com no mínimo
50 (cinquenta) Conselheiros presentes, na Sede Social do Clube (no Salão Nobre) à Rua
Comendador Nestor Pereira, n° 33 - Canindé, São Paulo/SP. Da Ordem do Dia: - Votação
da ATA da Reunião Extraordinária de 30 de setembro de 2019. - Leitura, apreciação e
votação da ATA da Reunião Ordinária de 14 de outubro de 2019. - Dar posse aos novos
Conselheiros Efetivos com mandato de 2019 a 2025, eleitos na Reunião da Assembléia
Geral em 25 de novembro de 2019 e posse aos Conselheiros Vitalícios Suplentes.
- Eleição dos Candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes para o Conselho de
Orientação e Fiscalização - COF. - Eleição da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo.
- Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva. Atenciosamente,
Egrégio Conselho Deliberativo: Conselheiro João Carlos dos Santos Bento - Presidente
do Egrégio Conselho Deliberativo.

Sempre Engenharia,
Comércio e Representações Ltda.

CNPJ Nº 69.066.108/0001-83 - NIRE 35.2.1125817-1
Convocação para Reunião de Sócios para Exclusão de Sócio

Ficam convocados os sócios da Sociedade, para a Reunião de Sócios da Sociedade que
será realizada no dia 29/11/2019, às 10:00 hs., em 1ª convocação, e no dia 09/12/2019,
às 10 hs., em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar,
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, tudo em conformidade com os artigos
1.152, § 3º, 1.085 e 1.086 todos da Lei 10.406, de 10/01/2002, contando com a seguinte
ordem do dia: (i) Deliberar acerca da exclusão do sócio Luiz Tarcisio Muniz de Freitas,
brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, RG nº 13.038.239 SSP/SP e CPF nº
084.466.998-93 e no CREA/SP nº 0682451104/D, residente e domiciliado na Rua
Caravelas, nº 140, apartamento 105, Torre Livin, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP
04012-060 (“Luiz Tarcisio”), atualmente, titular de 105 quotas representativas do capital
social da Sociedade, equivalentes a 21% do total; (ii) Alteração e consolidação do Con-
trato Social, bem como a autorização aos administradores da Sociedade, conforme ade-
quado e necessário, para praticar todos os atos e providências cabíveis, na hipótese de
ser aprovada a exclusão do Luiz Tarcisio da Sociedade. Luiz Tarcisio poderá apresentar
sua defesa, na reunião de sócio que ora se convoca, por meio documental ou oral. A
exclusão de Luiz Tarcisio é fundamentada em atos que implicaram e implicam em risco
para a continuidade dos negócios da Sociedade, bem como que comprometeram e com-
prometem sua efetiva capacidade de cumprir o objeto social. É importante ressaltar que a
ausência de Luiz Tarcisio na reunião que ora se convoca implicará em sua revelia quanto
aos fatos que fundamentam a justa causa para sua exclusão, o que poderá implicar em
sua exclusão da Sociedade. São Paulo/SP, 13/11/2019 Eduardo Fanganiello Senra, Neila
Delgado Fanganiello Senra e Patricia Gonçalves - sócios administradores. (13, 14 e 15)

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

1º LEILÃO: 10/12/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 12/12/2019  - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e 

Online IMÓVEL: Apartamento nº 134, 

Obs.:
DATA DOS 

LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 12/12/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: AMANDA FERRAZ GIARDINO 
MOURA

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

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 268.953,67 (Duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centa-
vos) - 2º leilão: R$ 151.613,42 (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente via 

Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida 
due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

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

08/11/2019.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24/09/2019
Data: 24/09/2019; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, de-
monstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de
caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2018 e 31/12/2017, relatório da administração
e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Publicado no Diário Oficial Em-
presarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 12 de setembro de 2019; Presen-
ças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações ordinárias e prefe-
renciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Jair Lunhani; Ordem do
Dia e Deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Flu-
xos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demons-
trações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Contabeis em 31/12/2017 e 31/12/2018 e Relatório da Diretoria: - Aprovados por unanimidade com abs-
tenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destina-
ção do Resultado à Disposiçao da Assembleia: b-1) O valor de R$ 459.950,80 (quatrocentos e cinquen-
ta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos) equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, destinados ao fundo de reserva legal; b-2) O saldo do lucro líquido no valor de
R$ 8.739.065,17 (oito milhões, setecentos e trinta e nove mil, sessenta e cinco reais e dezessete centavos),
já descontado o prejuízo acumulado anterior no importe de R$ 3.721.124,47 (três milhões, setecentos e vin-
te e um mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) será contabilizado como reserva de
lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes
diretores: para o cargo de Diretor Industrial o Sr. Jair Lunhani, brasileiro, viúvo, tecnólogo, nascido em
01/05/1951, portador da cédula de identidade RG. 4.981.783-8 SSP/SP, expedida em 27/03/2017 inscrito no
CPF/MF sob o nº 560.398.088-53, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e
com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São
Paulo e para o cargo de Diretor foi eleito o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nasci-
do em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP, expedida em 11/09/2013,
inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São
Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de
São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R$ 40.790,00 (quarenta mil, setecentos e
noventa reais) valor base 31/08/2019 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e
correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas pro-
porções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente será obje-
to de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica. d) Declaração de
desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembléia, declaram, sob responsabilidade civil e
criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligên-
cia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não
estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por
lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia po-
pular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1011, § 1º
da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade
que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o proxímo exercício.
Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo neces-
sário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada
por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 24 de
setembro de 2019. (aa.) Dr. Gilberto Cipullo - Presidente; Jair Lunhani - Secretário, Drextom Finance S.A. -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Jair Lunhani - Diretor Industrial, Paulo Atadaine Sobrinho - Diretor. Os compo-
nentes da mesa declaram que a presente é copia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 24 de se-
tembro de 2019. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani - Secretário, Drextom Finance S.A. -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo. Diretores Eleitos: Jair Lunhani - Diretor Industrial, Paulo Atadaine Sobrinho.
JUCESP nº 557.293/19-4 em 22.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

De suma importância 

é a delimitação da 

responsabilidade dos 

cotistas.

A Lei da Liberdade Eco-
nômica, na esteira do 
fortalecimento da auto-

nomia patrimonial, introduziu 
os fundos de investimento, 
que eram disciplinados até 
então somente pela instrução 
normativa n.º 555 da Comissão 
de Valores Mobiliários, exceto 
os fundos de investimentos 
imobiliários que já possuíam 
lei própria, para dentro do 
Código Civil. 

Dentre as novidades trazidas 
pela lei, evidenciaremos a: (i) 
natureza jurídica atribuída 
aos fundos; (ii) delimitação da 
responsabilidade dos players 
do mercado; (iii) segurança ju-
rídica promovida; (iv) redução 
de desembolso fi nanceiro, e os 
impactos positivos causados na 
indústria de fundos. Ao incluir 
os fundos de investimento 
no Código Civil, o legislador 
optou por defi nir que se trata 
de “condomínios de natureza 
especial”, desmitificando a 
aplicação ou defi nição dos fun-
dos como natureza do regime 
geral de condomínio civil. 

Com isto, esse novo marco 
tende a mitigar o desalinho 
jurisprudencial, como acon-
tece atualmente, suavizando 
desta maneira a divergência 
nas decisões tomadas pelos 
juízes e tribunais. De suma 
importância é a delimitação da 
responsabilidade dos cotistas, 
gerando ainda mais segurança 
jurídica, na medida em que a 
responsabilidade de cada in-
vestidor fi ca restrita ao valor 
de suas quotas, caso assim 
esteja previsto no regimento 
do próprio fundo. Com isso, 
os investidores não serão mais 
obrigados a aportar capital 
adicional se eventualmente 
o patrimônio do fundo fi car 
negativo. 

Trata-se, por certo, de ponto 
fundamental para tomada de 
decisão de investidores. Ainda 
nessa linha, a responsabilidade 
dos prestadores de serviços 
(gestores e administradores 
do fundo) fi ca “a partir de ago-
ra” segregada, caso também 
esteja previsto no regimento, 
bastando apenas os fundos se 
adaptarem ao novo modelo 
benéfi co proposto. 

Essa segregação faz com 
que os gestores e administra-
dores respondam perante o 
condomínio especial e seus 

cotistas, e entre si, sem solida-
riedade, coibindo o excesso de 
responsabilidade atribuída na 
regulamentação vigente antes 
da nova lei. Assim, verifi ca-se 
uma notória diminuição de 
risco jurídico ao se optar por 
investimento em fundo, visto 
que não há mais a potencial 
chamada de capital perante 
cotistas em casos de patri-
mônio líquido negativo, bem 
como pela fragmentação de 
responsabilidades entre os 
prestadores de serviços.

Some-se a isso que a lei redu-
ziu os custos de constituição e 
manutenção dos fundos, atra-
vés da inovação dos registros 
de regulamentos diretamente a 
CVM, registro este que passa a 
suprir a exigência de publicida-
de e oponibilidade a terceiros, 
dispensando-se a obrigatorie-
dade de registro em cartórios 
de títulos e documentos. 

Também, há a possibilidade 
de geração de novos produtos 
e estrutura de fundos, sendo 
sufi ciente apenas constar nos 
regulamentos dos fundos de 
investimento a diferenciação 
entre classes de quotas com 
direitos e obrigações distintos, 
inclusive, podendo-se segregar 
o patrimônio do próprio con-
domínio.

Desta forma, é patente a 
transformação positiva em 
relação às normas anteriores 
empregadas para a indústria de 
fundos de investimento, impul-
sionando uma oportunidade de 
fomento de capitalização dos 
fundos no Brasil, bem como 
a equiparação às jurisdições 
mais desenvolvidas em relação 
ao mercado de capitais como 
um todo.

Portanto, a indústria de 
fundos de investimento deverá 
assumir um protagonismo ain-
da maior no desenvolvimento 
social nacional neste ciclo de 
retomada da economia, inclu-
sive pela alta taxa de cresci-
mento do mercado de fundos 
e de investidores, vista no ano 
de 2019. Basta os fundos se 
adequarem à nova realidade!

(*) - Sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

privado com foco em contratos, 
contencioso cível, arbitragem, 

imobiliário, família e sucessões 
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua na área do Contencioso Cível 
(fabiano.rodrigues@ffl  aw.com.br).

A nova regulamentação dos 
fundos de investimentos

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Fabiano Oliveira Rodrigues (**)

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

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: JULIO CESAR DOS SANTOS ALVES, nascido nesta Capital, Jaba-
quara - SP, no dia 17/03/1997, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Tadeu Alves e de Iraides 
Maria dos Santos Alves. A pretendente: MARJURY NUNES DA SILVA ALVES, nascida 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 31/03/1995, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidney Marcos Alves 
e de Itala Cristina Nunes da Silva Alves.

O pretendente: PYUNG GANG LEE, nascido em Won-Ju, República da Coreia, no dia 
14/06/1990, estado civil solteiro, profi ssão pastor, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Kum Sik Lee e de In Sook Kim. A pretendente: JULIANE 
DE OLIVEIRA MARQUES VIEIRA, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 
12/07/1990, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Norberto Marques Vieira e de Alesia de Oliveira 
Marques Vieira.

          
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

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ERIC ABRAHÃO ARAUJO, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marlene Silva Araujo. A pretendente: JAQUELINE 
ANDREATTA DIAS, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Xanxerê, SC, no dia (05/11/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Leopoldo Funquetto Dias e de Marlene Andreatta Dias.

O pretendente: FLÁVIO DALERA DE CARLI, de nacionalidade brasileira, professor, 
divorciado, nascido em Rio Grande da Serra, SP, no dia (07/05/1971), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ectore Antonio Pissi de Carli e de Beatriz 
Leticia Dalera. A pretendente: ELIZANE HENRIQUE DE MECENA, de nacionalidade 
brasileira, consultora educacional, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 
(17/11/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Henrique 
de Mecena e de Severina Maria Mecena.

O pretendente: DIEGO RAMOS DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, coorde-
nador técnico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Afonso Bitarães da Cunha e de Geralda 
Auxiliadora de Ramos Cunha. A pretendente: ELUCIELI DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, assistente de RTV, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Marcelo 
do Nascimento e de Ivanize Maria do Nascimento.

A pretendente: ALINE PRESOTTO E SILVA, de nacionalidade brasileira, analista 
de TI, solteira, nascida em Jundiai, SP, no dia (24/06/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Carlos Alexandre Silva e de Luciana Presotto Silva. A 
pretendente: VANESSA D'AGUIAR, de nacionalidade brasileira, analista de TI, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/01/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sueli D'Aguiar.

O pretendente: ESDRAS RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
oficial de manutenção, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1976), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Iran Batista dos Santos e de Agda 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: FABIANA CELINA DANTAS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em Coronel Fabriciano, MG, 
no dia (01/07/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marlice de 
Fatima Alves da Silva.

O pretendente: RODRIGO GALENTE, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Antonio Gonçalves Galente e de 
Elisabete Sujdik Galente. A pretendente: RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia (31/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manassés 
Gottschlisch de Oliveira e de Tania Cristina Correia Pereira de Oliveira.

O pretendente: CAIO FERNANDO GUILHERME LEAL ROQUE, de nacionalida-
de brasileira, fisioterapeuta, solteiro, nascido em Águas de Lindóia, SP, no dia 
(29/09/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Odair Roque e de 
Luciana Guilherme Leal. A pretendente: SILVIA DE PAULA E SILVA, de naciona-
lidade brasileira, pedagoga, solteira, nascida em Frutal, MG, no dia (02/02/1966), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio de Paula e Silva e de 
Wanda de Araujo de Paula.

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: LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 20/06/1995, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alaides Cruz de Souza e de 
Celma Maria de Sousa. A pretendente: MIRLLA THAMIRY DE ANDRADE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Alexandria, RN (registrada em 
Tenente Ananias, RN), no dia 11/02/1998, residente e domiciliada neste subdistri-
to, São Paulo, SP, filha de Antonio Gerlandio Alves de Sousa e de Maria de Jesus 
Carlos de Andrade Sousa.

O pretendente: VICTOR VINICIUS CALIXTO RODRIGUES, estado civil solteiro, pro-
fissão pesquisador, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 29/05/1991, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Marcos Rodrigues e 
de Valdenice Ana Calixto Rodrigues. A pretendente: JULIANA MACIEL FERREIRA, 
estado civil divorciada, profissão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
no dia 25/07/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Janio da Silva Ferreira e de Silmara Maciel Ferreira.

O pretendente: ANDREWS DA SILVA PRADO, estado civil solteiro, profissão técnico 
manutenção, nascido em Guarulhos, SP (1º Subdistrito), no dia 29/05/1987, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Benedito de 
Castro Prado e de Sueli Maria da Silva Prado. A pretendente: ALINE NASCIMBENE 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar fiscal, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha, SP, no dia 12/12/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Claudio Luiz Santos Silva e de Neusa Nascimbene Silva.

O pretendente: GLEDSON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia 21/07/1972, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes da Silva e de 
Neuza Ferreira da Silva. A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS MARIA, estado 
civil solteira, profissão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no 
dia 20/03/ 1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Carlos Roberto Maria e de Aparecida Benedita dos Santos Maria.

O pretendente: MAYCOW FURLANI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido nesta Capital, Barra Funda, SP, no dia 15/01/1994, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Aparecido Domingues 
de Oliveira e de Marcia Aparecida Furlani de Oliveira. A pretendente: CAMILA 
RODRIGUES ALMEIDA, estado civi l solteira, profissão professora, nascida nesta 
Capital, Casa Verde, SP, no dia 15/03/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Almeida e de Carmen Lucia Rodrigues Almeida.

O pretendente: VINICIUS EPAMINONDAS SILVESTRE CAVALCANTI, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 21/07/1982, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Josias Cavalcanti 
e de Rosemary Silvestre Cavalcanti. A pretendente: VALQUIRIA MARY SILVA, 
estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Presidente Prudente, SP, 
no dia 15/06/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria das Graças Silva.

O pretendente: ARTUR CARNEIRO CAMARGO, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 19/02/1991, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Julio Carneiro Camargo e 
de Neide Aparecida Santana Camargo. A pretendente: JAQUELINE CRISTIANO, 
estado civil divorciada, profissão engenheira mecânico, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 30/08/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Silvia Donisete Cristiano.

O pretendente: RAFAEL BUZZETTI VERNAGLIA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 08/06/1989, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Antonio Vernaglia e de 
Marcia Regina Buzzetti. A pretendente: PÂMELA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO, 
estado civil s olteira, profissão manicure, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, 
no dia 16/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de David Ribeiro e de Gloria Maria da Silva Ribeiro.

O pretendente: JOHN LENON REIS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em Uberlândia, MG, no dia 28/04/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Júnio dos Reis e de Eunice dos 
Santos. A pretendente: SULLIANDRA CRISTINA DOS SANTOS BELMIRO, estado 
civil solteira, profissão telemarketing, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 
10/07/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Rodinei 
da Silva Belmiro e de Elaine Cristina Correa dos Santos Belmiro.

O pretendente: RODRIGO MONTEIRO MARQUES, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 11/02/1993, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro 
Marques e de Maria Aparecida Borges Monteiro. A pretendente: JOSEANE FIGUEI-
REDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 09/05/1989, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Josias Leite dos Santos e de Elisa Regina 
de Figueiredo.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
analista de atendimento, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 08/02/1994, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jerson Cardoso 
de Jesus e de Marta Moreira dos Santos. A pretendente: CAMILA STEPHANIE 
DIAS CHAVES, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em São José 
dos Campos, SP (1° subdistrito), no dia 12/04/1996, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Camilo de Lelis Dias Chaves e de Andrelina de 
Oliveira Dias Chaves.

O pretendente: NILSON BENEDITO OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
securitário, nascido em Cambui, MG, no dia 15/05/1959, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Silva Oliveira e de Lavinia Paraizo 
Oliveira. A pretendente: ELAINE CRISTINA NUNES, estado civil solteira, profissão 
contadora, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 05/ 01 / 1 966, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Corrêa Nunes e 
de Catarina Leandro Nunes.

O pretendente: PATRICK PIERRE DELFOSSE, de nacionalidade brasileira, en-
genheiro, divorciado, nascido em Paris, França, no dia (08/06/1958), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de André Roberto Delfosse e de Gisele Berthe 
Apolline Bagarry. A pretendente: PATRICIA ANDREA NOTARI, de nacionalidade 
brasileira, decoradora, divorciada, nascida em Sorocaba, SP, no dia (28/02/1970), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Afonso Notari Neto e de Maria 
Irene Lemos Notari.

O pretendente: THIAGO APARECIDO BRAGA DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, segurança, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1985), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Pinheiro de Almeida 
e de Maria José Braga de Almeida. A pretendente: PAULA RENATA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, operadora de caixa, divorciada, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (22/06/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco 
Antonio da Silva e de Zilda Aparecida Nahrlich da Silva.

A pretendente: JÚLIA HELENA MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em Recife, PE, no dia (06/12/1993), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Candido da Silva Filho e de Edivane 
José de Moura. A pretendente: THAYS STEFFANY NASCIMENTO MONTEIRO, 
de nacionalidade brasileira, designer gráfica, solteira, nascida em Recife, PE, no 
dia (21/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vladimir Leite 
Monteiro e de Maria de Fatima Nascimento Monteiro.

O pretendente: JEFFERSON LUIZ DE SOUZA OLIVA, de nacionalidade brasi-
leira, funcionário público federal, viúvo, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(20/02/1956), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gladstone Oliva 
e de Nydia de Souza Oliva. A pretendente: SANDRA MARIA MARTINS ABIB, de 
nacionalidade brasileira, empresária agricola, divorciada, nascida em Itápolis, SP, 
no dia (06/10/1950), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Camargo Abib e de Maria Martins.

O pretendente: PAULO ROBERTO ARAUJO, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcio Araujo e de Rosiane da Silva Santos. A pretendente: 
GHIUWIA GABRIELA DOS SANTOS BITTENCOURT, de nacionalidade brasileira, 
tatuadora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Luiz Bittencourt e de Jacqueline dos 
Santos Bittencourt.

O convivente: SANDRO FERNANDES CHAIM, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1977), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Fernando Pires Chaim e de Marinês Fernandes Pires 
Chaim. O convivente: FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresário, nascido em Campo Grande, MS, no dia (02/02/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ênio Edson de Almeida e de 
Aparecida Lourenço Rodrigues. Obs.; Conversão de união estável em casamento

O convivente: LUCIANO TAIOLI TUCUNDUVA, de nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, músico, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1989) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cyro Tucunduva Junior e de Marcia Taioli Tu-
cunduva. A convivente: ARIELA ANUNCIAÇÃO BELLO, de nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, psicanalista, nascida em Alagoinhas, BA, no dia (26/06/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anibal Gomes Bello Junior e de 
Telma Anunciação Bello. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O pretendente: CLEUMILSON DONIZETE DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão maitre, nascido Terra Rica, PR, no dia 25/09/1964, residente e domicilia-
do neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino Rodrigues dos Santos e de 
Carmem Manzano dos Santos. A pretendente: CHRISTIANE DAMIGO, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 07/11/1970, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Oscar Damigo e 
de Terêsa Montesi Montesi Damigo.

O pretendente: LUIZ FERNANDO ESPADA DIAS, estado civil solteiro, profissão 
analista de serviços, nascido nesta Capital, SP, no dia 21/06/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Moises Espada Irahola 
e de Edinalva Dias Cortes Espada. A pretendente: NATALIA RODRIGUES RUANO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 29/05/1998, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Claudio Manoel Ruano 
e de Luci Rodrigues Ruano.

O pretendente: WIVALDO WILSON FERREIRA BORGES, estado civil solteiro, 
profissão taxista, nascido em Conselheiro Pena, MG, no dia 22/06/1955, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ilson Ferreira Borges e de 
Eurides Rosda de Souza. A pretendente: ANGELITA RODRIGUES XAVIER, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Ibotirama, BA, no d ia 25/04/1963, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joana Rodrigues Xavier.

O pretendente: DAVID DA SILVA NOBREGA, estado civil divorciado, profissão pro-
fessor, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia 20/04/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Domiciano Satiro da Nobrega e de Maria 
Lourdes da Silva Nobrega. A pretendente: LETHYCIA BUENO, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 11/05/1998, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mirian Bueno.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: ERIC ALEXANDRE MUNHOZ, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 03/10/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivonete Aparecida Munhoz. A 
pretendente: KELI CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Alves de Oliveira Junior e 
de Mauricéia Matias Martins de Oliveira.

O governo da Itália aprovou a 
declaração de estado de emer-
gência em Veneza e nas áreas do 
Vêneto atingidas por tempesta-
des e inundações nos últimos 
dias. A decisão foi tomada em 
uma reunião do Conselho dos 
Ministros em Roma, presidida 
pelo premier Giuseppe Conte. 

Além disso, o governo apro-
vou a destinação de 20 milhões 
de euros para Veneza, que 
enfrenta sua maior inundação 
desde novembro de 1966. Na 
Itália, a declaração de emergên-
cia é prerrogativa do governo 
nacional e tem como objetivo 
garantir intervenções imediatas 
em benefício dos territórios 
envolvidos, sob coordenação 
do Departamento de Proteção 
Civil.

A
N

SAItália declara estado de 
emergência em Veneza

Inundação histórica em Veneza jogou barcos para as ruas. 

“Deliberado pelo Conselho 
dos Ministros o estado de 
emergência para Veneza. Des-
tinados 20 milhões de euros, 
os primeiros recursos para 
intervenções mais urgentes. 
Estamos trabalhando em um 
plano para indenizar cidadãos 
e comerciantes”, disse Conte 
no Twitter.

A região do Vêneto, cuja 
capital é Veneza, ainda está 
em alerta vermelho devido 
ao mau tempo previsto para 
os próximos dias. Segundo o 
Centro de Previsões de Marés 
da Prefeitura, o nível da água 
pode subir até 145 centímetros, 
o que já seria sufi ciente para 
alagar boa parte do centro 
histórico (ANSA).
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durante 
o sono

Local de
filmagens

A linha
que forma 
um ângulo
de 90º com
a vertical
(Geom.)

Campeão da Liberta-
dores em 2013 (fut.)

Gás essencial à
combustão (símbolo)

Alvo de processo de
deportação nos EUA

Instrumentos colecio-
nados por Lulu Santos

Ao (?): a
esmo

Acessório
do gamão

Inglês
(abrev.)

Esquadrão
da FAB

Pinta
redonda
Sonda

injetável

Alugar
(?) pensar:

de jeito
nenhum!

Somei
Eros Ra-
mazzotti,
cantor

Associação
de normas
técnicas
(sigla)

Formato
do palito
Ensina;
instrui

Sufixo de
"febril"

Apelido de
"Edgar"

3/bug — eda — net — poá — rat — set — tor. 5/el cid. 9/dubiedade.
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INICÍO  A  COLUNA 
comentando a crise na Rede 
TV, emissora que esta prestes a 
completar 20 anos de existência, 
que começou a semana com uma 
lista de cortes no jornalismo.

NA ÚLTIMA segunda-feira 
foram demitidos apresentadores, 
repór teres ,  comentar i s tas 
e correspondentes. Entre os 
dispensados estão Fernando 
Navarro, Bebiana Bolson e Luiz 
Ceará, todos da área do esporte.

TAMBÉM ESTÃO na lista 
profi ssionais de vídeos que tiveram 
seus contratos encerrados os 
correspondentes: Luciano Jr 
(Paris), Luciana Camargo (Nova 
York) e Diego Molina (Chefe de 
Rede).

EM NOTA ,  a  emissora 
respondeu à coluna que o 
desligamento de profi ssionais no 
jornalismo é uma decorrência da 
crise econômica nacional. Não é a 
primeira vez que isso acontece na 
emissora.

PARA OS funcionários da Rede 
TV o momento é de indignação, 
revolta e decepção. Inclusive 
relataram a coluna que os donos 
da emissora tentam convencer 
os funcionários que a culpa da 
situação é a crise.

A JORNALISTA Glória Maria 
esta em recuperação no Hospital 
Copa Star, no Rio de Janeiro, 
após a retirada de um tumor no 
cérebro. A apresentadora do “Globo 
Repórter” passou mal em sua casa 
e foi internada.

A ATRIZ  Camila Pitanga 
assumiu que está namorando a 
artesã Beatriz Coelho há um ano. 
Reservada em sua vida pessoal, a 

atriz da Globo não fez publicações 
nas redes sociais, mas confi rmou 
através de sua assessoria de 
imprensa. Essa é a primeira vez 
que a artista de 42 anos revela um 
romance com uma mulher.

A CNN BRASIL anunciou nesta 
semana a contratação de Diego 
Rezende como correspondente 
na Argentina. Filho do jornalista 
Marcelo Rezende (1951-2017), o 
repórter fará matérias especiais 
em Buenos Aires.

ESTE COLUNISTA apresenta 
todas as sextas-feiras a partir das 
23h00 pela Rede CNT de Televisão, 
o programa “Qual Viagem”. O 
programa mostra as cidades mais 
bonitas do Brasil e do mundo.

FRASE FINAL:  Nunca quis 
usar a coroa de príncipe, porque 
desde pequeno tive que usar 
armadura para ser o guerreiro que 
sou hoje. 

EM NOTA ,  a  emissora 
respondeu à coluna que o 
desligamento de profi ssionais no 
jornalismo é uma decorrência da
crise econômica nacional Não é a

atriz da Globo não fez publicações 
nas redes sociais, mas confi rmou 
através de sua assessoria de 
imprensa. Essa é a primeira vez
que a artista de 42 anos revela um

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Confi ança. É um bom momento para começar a criar uma nova 
realidade. À medida que você continuar a passar pelas mudanças 
e transformações vibracionais, descobrirá que partes do velho 
você não são mais adequadas e esse é o momento perfeito para 
rever, e então defi nir suas intenções em relação aos seus objetivos 
e sonhos. Não pense pequeno, ou acredite que você não é digno, 
pois nada poderia estar mais longe da verdade. Veja isto como um 
renascimento na nova energia em que você já está vivendo, é que 
apenas alguns de vocês ainda estão aprendendo a andar de novo. 
Seja paciente consigo mesmo e com os outros enquanto você 
passa por esse processo. Libere as expectativas sobre o resultado, 
apenas mantenha seu foco no agora e siga o fl uxo. Um caminho 
mais fácil está diante de você. Pensamento para hoje: Eleve os 
seus padrões e ouse fazer as coisas de maneira diferente. É hora 
de criar uma nova realidade e manifestar a vida dos seus sonhos. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução:  Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONCEDER BONIFICAÇÃO
Empresa pode conceder bonificação para o funcionário sem encargos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O TEMPO PARA MANTER EM ARQUIVO OS REGISTROS DE 
BENEFÍCIOS RECEBIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS, COMO VR, VA OU VT?

A empresa deverá manter em arquivo por 5 anos todos os registros de 
benefícios concedidos, vez que é o prazo prescricional para reclamação 
de toda e qualquer questão de origem trabalhista, como previsto no 
artigo 7º, XXIX da CF/1988.

CÁLCULO DAS FÉRIAS APÓS LICENÇA
Empresa vai conceder as férias para funcionária após a licença mater-
nidade, o cálculo da média dos último 12 meses, incluir o período da 
licença? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESPESAS COM MEDICAMENTOS
Em caso de acidentes de trabalho, o funcionário precisando de medi-
camentos, as despesas devem ser assumidas pela empresa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RETORNANDO DE FÉRIAS POSSUI ESTABILIDADE? 
A estabilidade de retorno de férias, somente ocorrerá se previsto 
em acordo ou convenção coletiva, uma vez que não há previsão de 
estabilidade para o empregado que retorna de férias em legislação.

SALÁRIO BASE DO APRENDIZ
O salário base do aprendiz pode ser o salário mínimo federal ou tem 
que ser o piso salarial da categoria, inclusive receber TR? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CASAMENTO OCORRENDO NA 6ª FEIRA
Funcionário no matrimônio, terá direito ao abono de 03 dias úteis, 
quando o casamento ocorre na 6ª. feira, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Pesquisas neurocientífi cas 
apontam que aos 6 anos 
de idade a criança já 

pode ser incluída no processo 
sistemático de alfabetização, 
no entanto, o caminho utili-
zado para alfabetizar pode ser 
iniciado bem antes, aos 2 anos 
de idade.

Já aos dois anos de idade, a 
criança pode ser estimulada 
com cores, sons, letrinhas, 
trabalho da coordenação mo-
tora e outras ferramentas, de 
forma lúdica. Esse exercício 
constante é realizado para abrir 
uma janela no sistema cognitivo 
dos pequenos, possibilitando a 
assimilação do que é ensinado.

É importante promover a 
etapa da estimulação lúdica 
para preparar melhor a criança 
ao contato com a leitura e a 
escrita de forma mais efetiva e 
complexa, por volta dos 6 anos, 
e se efetivando no 2º ano do 
Ensino Fundamental, seguindo 
a Base Nacional Comum Curri-
cular, segundo a coordenadora 
do Ensino Fundamental Anos 
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Qual a idade certa para a alfabetização?
Quando uma criança está prestes a ser matriculada em uma escola, o mais comum entre os pais é se 
preocupar com a questão da alfabetização

Iniciais do Colégio Marista 
Champagnat, Teresa Cristina 
Citelli. 

“É a partir dessa idade que 
as sílabas mais complexas e 
as difi culdades de ortografi a 
podem ser trabalhadas com 
mais ênfase, aumentando o 
repertório da criança”, explica. 
Alfabetizar signifi ca ensinar a 
criança a codifi car e decodifi -
car o código da língua escrita. 
Portanto, ela irá aprender as 
características da tecnologia da 
escrita, que inclui letras, núme-
ros e acentuação, e a maneira 
como ela é estruturada. 

No processo de alfabetização, 
por exemplo, mostram-se de 
que forma as sílabas se juntam 
para formar palavras, e assim 
por diante até a construção de 
um texto. Isto é, a alfabetiza-
ção é o resultado do processo 
gradativo da construção e de-
senvolvimento da oralidade e 
escrita passando também pela 
coordenação motora.

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

Alfabetizar signifi ca ensinar a criança a codifi car e decodifi car o 

código da língua escrita. 
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O Facebook lançou o Facebook 
Pay, sistema que promete facilitar o 
envio e recebimento de pagamentos 
em todas as redes sociais e aplica-
tivos da empresa de Mark Zucker-
berg, como Instagram, Messenger 
e WhatsApp. O objetivo é oferecer 
para os usuários “uma experiência 
de pagamento conveniente, segura e 
consistente entre todas aplicações”. 

A ferramenta foi colocada em 
operação apenas nos Estados Uni-
dos, sem previsão para chegada em 
outras regiões. Segundo a empresa, 
o “Facebook Pay” é uma espécie de 
carteira digital que permite a intro-
dução dos dados de cartão de crédito, 
débito ou do PayPal, além de garantir 
que os internautas consigam fazer 
transferências e pagamentos entre 
si sem sair das redes sociais.

“Os usuários já usam pagamentos 
em nossos aplicativos para fazer 
compras, fazer doações por uma 

Lançado sistema de pagamento para WhatsApp e Instagram

Facebook Pay não está ligado ao projeto de moeda digital libra. 

Cientistas concluíram, em 
uma experiência com ratos, que 
o lítio pode reverter os male-
fícios da radiação no cérebro, 
podendo o seu uso ser promis-
sor para tratar crianças que 
foram sujeitas a radioterapia e 
desenvolveram posteriormente 
défi cits de memória e aprendi-
zagem. Os autores do estudo, 
publicado na última quinta-feira 
(14), na revista da especialida-
de Molecular Psychiatry, não 
esclarecem se os animais testa-
dos eram saudáveis ou tinham 
tumores na cabeça.

De acordo com os pesquisado-
res do Instituto Karolinska, da 
Suécia, citados em comunicado 
pela instituição, a capacidade 
de memória e aprendizagem 
dos roedores melhorou quando 
foram tratados com lítio (metal) 
após, numa fase inicial da vida, o 

causa ou enviar dinheiro. O Face-
book Pay facilitará essas transações, 
enquanto continuará a manter as 
informações de pagamento seguras 
e protegidas”, explica Deborah Liu, 
vice-presidente de marketplace e 
comércio do Facebook. 

Como forma de segurança, a fun-

cionalidade terá a opção de adicionar 
um PIN ou a biometria e identifi -
cação facial poderão ser usadas. O 
Facebook ainda explicou que o novo 
serviço utiliza estruturas fi nanceiras 
já existentes, e não está relacionado 
ao seu projeto da moeda digital libra, 
duramente criticado (ANSA).

Lítio reverte males de radiação no cérebro
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seu cérebro ter sido submetido 
a doses de radiação não espe-
cifi cadas. A equipe verifi cou 
aumento da formação de novos 
neurônios (células) em área 

do cérebro (hipocampo) que 
é importante para a memória, 
durante o período em que os 
ratos receberam lítio, na fase 
de crescimento até se tornarem 

quase adultos.
O comunicado ressalva, no 

entanto, que a maturação dos 
neurônios em células nervosas 
completas só ocorreu quan-
do o tratamento com lítio foi 
interrompido. Ainda assim, a 
autora principal do estudo, Giu-
lia Zanni, considera que o lítio, 
“dado segundo as diretrizes do 
modelo” testado em ratos, “pode 
ajudar a curar as lesões causadas 
pela radioterapia, mesmo ao fi m 
de muito tempo”.

O estudo concluiu ainda que 
apenas as células sujeitas a 
radiação são afetadas pela ação 
do lítio. O grupo de investigação, 
que pretende avançar para 
ensaios clínicos, já tinha suge-
rido anteriormente que o lítio 
protege o cérebro contra lesões 
se for administrado juntamente 
com a radioterapia (RTP/ABr).

De acordo com os pesquisadores do Instituto Karolinska, 

da Suécia, citados em comunicado pela instituição
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

O aniversário da Proclamação da 
República propicia avaliações sobre 
a atual situação política do Brasil

Carlos Penna Brescianini/Agência Senado

Em 15 de novembro de 1889, quebrou-se o equilíbrio 
de forças que manteve a Monarquia por quase quatro 
séculos — 315 anos como território colonial do Reino de 

Portugal, 7 anos como cabeça do Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves e 67 anos como Império independente.

A senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) avalia que, 
nestes 130 anos de República, a maior difi culdade tem 
sido em acabar com as desigualdades. Em 1889, o país 
tinha 14 milhões de habitantes, sendo quase 2 milhões de 
ex-escravos. Em 2019, são 220 milhões de habitantes, com 
13 milhões de miseráveis, segundo o IBGE. 

“As desigualdades no Brasil não diminuíram. A pobreza 
voltou a aumentar. E eu, que sempre trato de assuntos 
sobre mulheres, trato muito da questão da violência. E a 
violência tem aumentado. Isso é um refl exo direto da crise 
econômica. As reformas têm de favorecer aqueles que há 
anos querem ser atendidos pelo Estado”.

A Proclamação da República ocorreu um ano e meio após 
a abolição da escravatura. A própria princesa Isabel, que 
havia assumido a coordenação política da aprovação da 
Lei Áurea, sabia que estava incomodando profundamente 
os fazendeiros.

Em uma carta ao Visconde de Santa Vitória, sócio do Barão 
de Mauá, que tentava industrializar o Brasil, a princesa de 
Isabel de Orleans e Bragança relatou que a abolição deveria 
ser seguida de um programa de doação de verbas e terras 
aos recém-libertos:

“Deus nos proteja dos escravocratas, e os militares saibam 
deste nosso negócio, pois seria o fi m do atual governo e mesmo 
do Império e da casa de Bragança no Brasil”, ela escreveu. 
Pelos dois anos que se seguiram à assinatura da Lei Áurea, os 
escravocratas tentaram extrair do ministro da Fazenda, Ruy 
Barbosa, uma indenização pela perda da propriedade dos 
escravos. A demanda só se tornou inviável quando Ruy man-
dou queimar os registros cartoriais da escravidão, impedindo 
a apresentação dos comprovantes de compra dos escravos.

Entre 1889 e 1930, na chamada República Velha, houve 
uma série de confl itos sociais, com greves operárias e re-
voltas de ofi ciais militares. Esse período foi marcado pela 
inexistência de legislação trabalhista, que havia sido a pla-
taforma da segunda candidatura do senador Ruy Barbosa à 
Presidência da República, em 1919. Ruy tornara-se opositor 
dos governos que se seguiram por abandonarem a questão 
social. “Ao governo revolucionário [pós-Proclamação da 
República] sucederiam 29 anos de República organizada, 
com oito quadriênios presidenciais de onipotência, quase 
todos em calmaria podre”, criticou.

Ruy afi rmava que o abandono da questão social estava 
levando o Brasil ao caos e à estagnação econômica. Entre 
1920 e 1930, uma série de greves operárias no Rio de Janei-
ro, em São Paulo, no Recife e em várias capitais terminou 
em confl itos sangrentos.

O senador Paulo Paim (PT-RS), presidente da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH), afi rma que a grande crise 
atual da República está na questão dos direitos sociais.

“No Brasil, cada dia vem uma proposta nova visando 
suprimir direitos. Se a supressão dos direitos trabalhistas 
e previdenciários continuar, nós vamos voltar para o perí-

República completa 130 anos com 
problemas ainda à espera de solução

‘A Pátria’ (1909), de Pedro Bruno.

Museu da República

odo da República Velha, quando não havia direitos e uma 
massa de desempregados faminta se sujeitava a qualquer 
trabalho para sobreviver”.

Ao ser derrubado o Império e proclamada a República, o 
Brasil tinha uma dívida externa e interna que vinha desde a 
Independência (1822) e incluía os empréstimos para fi nan-
ciar a Guerra do Paraguai (1864-1870). Em 1889, havia uma 
dívida interna de mais de 435 mil contos de réis e uma dívida 
externa de mais de 270 mil contos, totalizando 705 mil contos 
de réis. O Orçamento da nação, porém, era de 153 mil contos.

Em 2019, a dívida pública chegou a R$ 4,5 trilhões e o 
Orçamento é de R$ 3,38 trilhões. A pressão sobre os cofres 
públicos tem sido determinante nas políticas econômicas. 
O senador Cid Gomes (PDT-CE) avalia: “Tem-se de fazer 
justiça às reduções dos juros que o Banco Central tem rea-
lizado. Entretanto, a diferença entre os juros que o Copom 
determina e os que são pagos pelos títulos públicos é muito 
grande. Os bancos, que não emprestam apenas para o go-
verno, mas para os cidadãos e as empresas, multiplicaram 
por cinco os seus lucros entre 2007 e 2019. A indústria e o 
comércio não têm esse lucro. Isso precisa ser enfrentado”.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende a 
proposta do governo Bolsonaro de realizar um novo pacto 
federativo para modifi car os gastos públicos através de três 
propostas de emenda à Constituição (PECs) apresentadas 
em 6 de novembro. “A descentralização dos recursos é uma 
proposta que há muitos anos é debatida no Congresso. Ao 
longo das últimas décadas, a centralização dos recursos 
impediu o desenvolvimento em muitas regiões do Brasil, 
especialmente no Norte e no Nordeste”.

Como uma das três PECs apresentadas pelo governo 
prevê a extinção dos fundos constitucionais, a reação de 
vários senadores é de cautela. Veneziano Vital do Rego 
(PSB-PB) afi rma: “A medida receberá de nós o apoio se, ao 
acabar com os fundos, permitir que esses recursos sejam 
acessíveis a investimentos de combate à extrema pobreza. 
Para amortização de dívidas e pagamento de juros, não”.

A questão da chamada promessa política, em que um governo 
eleito executa uma série de mudanças na legislação afi rmando 
que no futuro haverá uma situação melhor, é o que desperta a 
preocupação de senadores como Alvaro Dias (Podemos-PR). 
“No Chile e no Equador, hoje há uma cobrança de promessas 
antigas. Quando fi zeram suas reformas, foi dito que se estaria 
melhorando a vida das pessoas no futuro. Essas populações 
se sentem frustradas e as reivindicações estão ultrapassando 
as questões econômicas e indo para questões políticas”.

Finalmente, há ainda a questão da distribuição da renda. 
Segundo o IBGE, os 10% mais ricos da população controlam 
43% da renda do Brasil. A renda média dos mais ricos é de 
quase R$ 28 mil por mês, enquanto a dos mais pobres é de 
apenas R$ 820. O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afi rma 
que o sistema fi scal está montado para benefi ciar as classes 
mais altas, por meio de isenções, enquanto as classes mais 
baixas terminam pagando o grosso do Imposto de Renda.

“Em função de isenções existentes no nosso sistema 
tributário, os mais ricos do nosso país terminam por pagar 
proporcionalmente menos impostos do que os mais pobres, 
aprofundando o fosso da desigualdade. Esse desequilibro eco-
nômico ainda é intensifi cado com a cobrança de tributos, que 
proporcionalmente é muito mais pesada para os mais pobres”.

Assim, o Brasil, após 389 anos de Monarquia e 130 anos 
de República, ainda busca seu caminho para se tornar uma 
nação mais justa, que era o defendido pelos republicanos 
históricos, como Quintino Bocaiuva, Prudente de Moraes, 
Delfi m Moreira, Benjamim Constant e o próprio Ruy Barbosa.

Pintura de Benedito Calixto retrata a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889,
liderada pelo marechal Deodoro da Fonseca.

Reprodução
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