
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta-feira,
22 de novembro de 2019

Ano XVII – Nº 4.000

“No meio da confusão, 
encontre a simplicidade. 
A partir da discórdia, 
encontre a harmonia. 
No meio da difi culdade 
reside a oportunidade”.
Albert Eisntein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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Benefi ciada pelo comércio 
e pelos serviços, a cria-
ção de empregos com 

carteira assinada atingiu, em 
outubro, o sétimo mês seguido 
de crescimento. Segundo dados 
divulgados pelo Caged do  Mi-
nistério da Economia, 70.852 
postos formais de trabalho 
foram criados no último mês. 
O indicador mede a diferença 
entre contratações e demissões. 
Esse foi o melhor nível de aber-
tura de postos de trabalho para 
outubro desde 2016, quando 
as admissões superaram as 
dispensas em 76.599.

A criação de empregos 
totaliza 841.589 de janeiro a 

Caged registra criação 
de 70,8 mil postos de 
trabalho em outubro

outubro, 6,45% a mais que no 
mesmo período do ano pas-
sado. A geração de empregos 
atingiu o maior nível para os 
dez primeiros meses do ano 
desde 2014, quando tinham 
sido abertas 912.287 vagas no 
acumulado de dez meses. Na 
divisão por ramos de atividade, 
cinco dos oito setores pesquisa-
dos criaram empregos formais 
em outubro. O campeão foi o 
comércio, com a abertura de 
43.972 postos, seguido pelos 
serviços, 19.123 postos. 

Em terceiro lugar, vem a in-
dústria de transformação com 
a criação de 8.946 postos de 
trabalho. O nível de emprego 

aumentou na construção civil 
com a abertura de 7.294 postos 
e na indústria extrativa mineral, 
483 postos. No entanto, três 
setores demitiram mais do que 
contrataram: agropecuária, 
com o fechamento de 7.819 
postos; serviços industriais de 
utilidade pública, categoria que 
engloba energia e saneamento, 
581 postos, e administração 
pública, 427 postos.

Tradicionalmente, a geração 
de emprego é mais baixa em 
outubro. A agropecuária dis-
pensa empregados por causa 
do fi m da safra de diversos pro-
dutos, como a cana-de-açúcar 
e café. No comércio, a criação 

O nível de emprego aumentou na construção civil com a abertura de

7.294 postos e na indústria extrativa mineral, 483 postos.

de empregos foi puxada pelo 
segmento varejista, com a aber-
tura de 36.732 postos formais. 
O comércio atacadista gerou a 

abertura de 7.240 vagas. Nos 
serviços, os destaques foram 
venda e administração de imó-
veis, com 14.040 postos; trans-

portes e comunicações, 4.348 
postos, e serviços médicos, 
odontológicos e veterinários, 
3.953 postos (ABr).

O papa Francisco visitou 
ontem (21) o templo Wat Pho, 
em Bangcoc, para se encontrar 
com o patriarca supremo dos 
budistas tailandeses. Ele defen-
deu que as religiões sejam faróis 
de esperança e fraternidade. 
Francisco entrou no templo 
budista, construído em 1860, 
e saudou o patriarca Somdej 
Phra Maha Muneewng, de 92 
anos, que conheceu por ocasião 
de uma visita ao Vaticano, em 
novo passo no diálogo com 
representantes dessa Igreja.

Tal como os monges budistas, 
o papa e toda a delegação tira-
ram os sapatos para entrar no 
templo e, em seguida, na sala 
principal, onde foram feitos 
os discursos. Francisco afi r-

mou que o encontro pretende 
“acrescentar não só o respei-
to, como a amizade” entre as 
duas religiões, o que serve de 
exemplo num mundo em que 
“se criam e propagam divisões”.

“Quando temos a oportunida-
de de nos reconhecermos e de 
nos valorizarmos, inclusive nas 
nossas diferenças, oferecemos 
ao mundo uma palavra de espe-
rança capaz de animar e apoiar 
aqueles que são sempre preju-
dicados pela divisão”, defendeu 
e pediu que entre os fi éis das 
duas religiões sejam desenvol-
vidas “novas imaginações de 
caridade, capazes de gerar e 
aumentar iniciativas concretas 
no caminho da fraternidade” 
(RTP/ABr).

O papa visitou o templo budista Wat Pho, em Bangcoc, 

construído em 1860.A confi ança dos consumidores indica que as famílias estão 

suscetíveis a comprar mais.

O Ministério da Educação 
anunciou ontem (21) as 54 
escolas públicas selecionadas 
para o Programa Nacional das 
Escolas Cívico-Militares em 
2020. Destas, 38 são escolas 
estaduais e 16 municipais, 
localizadas em 23 estados e 
no DF. De acordo com a pasta, 
cerca de 1.000 militares, tanto 
da reserva como da ativa, vão 
participar do projeto-piloto, 
atuando na gestão educacional 
das instituições. 

Segundo o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, a 
escolha das escolas levou em 
conta a localidade, a partir de 
‘uma equação com variáveis 
com base em critério absoluta-
mente técnico’. “São as primei-
ras 54 escolas cívico-militares. 
Começam a funcionar já na vol-
ta às aulas. É um modelo que a 
gente acredita que vai ter amplo 

sucesso no Brasil. Nossa meta é 
ambiciosa e vamos ajustar esse 
método”, disse o ministro.

Os critérios foram detalhados 
pelo secretário de Educação 
Básica do MEC, Jânio Carlos 
Macedo. Segundo ele, foram 
priorizadas escolas em capitais 
e regiões metropolitanas em 
função do acesso a um número 
maior de estudantes. “Quando 
você faz a escolha por um mu-
nicípio que tem uma grande po-
pulação, obviamente você pode 
benefi ciar uma quantidade maior 
de alunos”, disse o secretário.

Entre as escolas escolhidas, 
19 estão localizadas na Região 
Norte; 12 na Região Sul; 10 na 
Centro-Oeste; 8 no Nordeste; e 
5 no Sudeste. Piauí, Sergipe e 
Espírito Santo fi caram de fora. 
Cada escola receberá R$ 1 milhão 
do governo, o que totaliza R$ 54 
milhões em recursos (RTP/ABr).

Cerca de 1.000 militares, tanto da reserva como da ativa,

vão participar do projeto-piloto.

A intenção de gastos das fa-
mílias brasileiras continua em 
crescimento em novembro. O 
índice Intenção de Consumo 
das Famílias, medido pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), apresentou 
a quarta alta seguida, com 
aumento de 1,3% em relação 
a outubro, chegando a 95,2 
pontos. Na comparação com 
novembro de 2018, a evolução 
chegou a 8,7%.

O resultado positivo reforça 
a confi ança dos consumidores 
e indica que as famílias estão 
suscetíveis a comprar mais. 
Ao contrário do primeiro 
semestre, quando as famílias 
se mostraram cautelosas, a 
economia tem dado sinais de 
reativação nos últimos meses, 
infl uenciando positivamente 

Prisão na segunda instância
O presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia, criou a comissão 
especial para analisar a proposta 
que permite a prisão após a con-
denação em segunda instância. 
A admissibilidade do texto já foi 
aprovada pela CCJ. Atualmente, o 
trânsito em julgado ocorre depois 
do julgamento de recursos aos 
tribunais superiores (STJ e STF), 
o que pode demorar anos.
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O dólar deve se manter no 
patamar de R$ 4 no próximo 
ano, segundo expectativa do 
presidente do Conselho de Ad-
ministração do BNDES, Carlos 
Thadeu de Freitas. “Hoje, o 
Brasil está bem. A infl ação está 
baixa e a alta do dólar vai trazer 
pouca pressão infl acionária, só 
um pouco. Vai sair de 3,2% para 
4%. Não é nada. O importante 
é que o dólar está em uma po-
sição muito boa e o comércio 
vai poder exportar bastante”, 
disse em palestra no Encontro 
Nacional de Comércio Exterior 
(Enaex), no Rio de Janeiro.

Para Thadeu, que também 
é chefe da Divisão Econômica 
da CNC, a perspectiva é de que 
não haja nova queda na taxa de 

Presidente do Conselho de Administração do BNDES,

Carlos Thadeu de Freitas.

Roque de Sá/Ag.Senado

O presidente-executivo da 
Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB), José 
Augusto de Castro, disse ontem 
(21), que 2021 será o ano do co-
mércio exterior do Brasil, uma 
vez que há uma série de ações e 
iniciativas, que começaram em 
2018 e 2019, que vão maturar 
daqui a dois anos, o que vai 
provocar a redução de custos 
tornando o produto brasileiro 
mais competitivo.

Castro disse que a competiti-
vidade se resume aos negócios 
específi cos com a Argentina ou 
com outros países da América 
do Sul. “Precisamos pensar 
em mercados como Europa, 
Estados Unidos e China. Em 
2021, a redução de custos vai 
viabilizar a exportação de pro-
dutos manufaturados do Brasil. 
Para as commodities, signifi ca 

maior rentabilidade. Para os 
manufaturados, signifi ca mais 
competitividade”, disse na 
Enaex 2019, no Rio de Janeiro.

De acordo com o empresário, as 
reformas trabalhista, previdenci-
ária e tributária, as privatizações 
e concessões de infraestrutura, o 
acordo de facilitação de comércio 
e o portal único de comércio 
exterior são fatores que quando 
estiverem maduros vão provocar 
forte redução de custos.

“Isso vai fazer com que o 
número de exportadores au-
mente e o valor das exportações 
também. O Brasil volta a ser 
um participante do mercado 
internacional efetivo e não 
apenas simbólico, como é hoje. 
A nossa participação é de 1,2% 
do mercado mundial, e nós já 
fomos 2,5%, 3%. Então é uma 
volta ao passado”, disse (ABr).

Presidente-executivo da AEB, José Augusto de Castro. 
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Intenção de consumo tem quarta alta 
consecutiva em novembro, indica CNC

descendente,  acréscimo 
de renda com os saques do 
FGTS e do PIS/Pasep, relativa 
segurança no emprego, juros 
primários tendentes para 
baixo, além do recebimento 
do 13º salário”, ressalta José 
Roberto Tadros, presidente 
da CNC, em nota.

“Impulsionadas pela Black 
Friday, as famílias permane-
cem com desejo de comprar 
eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos. Somam-se a isso as 
condições de compra através 
do parcelamento”, indica An-
tonio Everton, economista da 
CNC responsável pelo estudo, 
ressaltando que, apesar do 
aumento das intenções de 
compra de produtos duráveis, 
as famílias seguem endivida-
das (RTP/ABr).

as projeções de crescimento 
econômico para 2019, bem 
como a propensão de gastos.

“A boa performance do ICF 

em novembro está em linha 
com os bons sinais recentes 
da economia, proporcionados 
por fatores como inflação 

Papa Francisco visita 
templo budista em Bangcoc

54 escolas selecionadas para 
o programa cívico-militar

O ano de 2021 será 
‘o ano do comércio 

exterior’ do país

Presidente do conselho 
do BNDES prevê dólar 

a R$ 4 em 2020

juros. Ele acredita que há possi-
bilidade até de uma alta no ano 
que vem. “A expectativa é de o 
IPCA fechar o ano em torno de 
4%, e para o ano que vem isso 
vai cair mais um pouco no último 
semestre. Até lá, não há alter-
nativa, a não ser que o Banco 
Central possa vender mais dólar 
físico (reservas), mas isso só 
em casos excepcionais”, disse.

Thadeu não vê necessidade 
de interferência do Banco Cen-
tral vendendo dólar. “Vender 
dólar para quê? O país está bem. 
Essa área de R$ 4 ou R$ 4,20 
é muito boa para o Brasil. Deu 
muita sorte, porque como hoje 
tem baixas taxas infl acionárias, 
o dólar poderia cair um pouco 
mais. [O dólar] Não estar caindo 
é bom para o Brasil”, disse.

O presidente da Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA), 
Antônio Mello Alvarenga, des-
tacou que é preciso ter estra-
tégia para o mercado externo, 
com mais investimentos em 
inovação e tecnologia, diante 
de consumidores cada vez mais 
exigentes. “Eles querem cada 
vez mais produtos sustentáveis. 
Precisamos atender essas de-
mandas”, disse (ABr).
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News@TI
Aplicativo de educação fi nanceira aposta em 
gamifi cação para conquistar jovens
@A ATOM S/A, que atua como Mesa Proprietária listada na B3, 

acaba de lançar um aplicativo de celular que ensina como é 
investir na Bolsa de Valores. É o Trader’s Life que, por meio de gamifi -
cação, insere o jogador no dia a dia de uma operação de daytrade. Ao 
mostrar as fl utuações das ações em uma linha do tempo, a novidade 
orienta os jogadores na tomada de decisão de compra ou venda. A 
participação dos jogadores no Trader’s Life é acompanhada no início 
por um tutorial que apresenta um passo a passo para avançar no jogo, 
explicando cada conceito presente no dia a dia de operações reais de 
uma Bolsa de Valores. O aplicativo mostra, por exemplo, que se uma 
“Vela” (ou Candle, em inglês) de monitoramento de uma ação subiu, 
signifi ca que ela se valorizou. E, em contrapartida, ensina que se a ação 
desceu é porque houve perda de dinheiro (https://atompar.com.br/).

Epson aprimora impressoras através de parceria 
com a Arius Sistemas
@No Brasil, o varejo segue em constante crescimento. Para se 

ter uma ideia, em 2018, segundo a Abras, Associação Brasileira 
de Supermercados, o setor faturou R$ 355,7 bilhões, 0,7% a mais 
em relação ao ano anterior. Para 2019, espera-se que o setor cresça 
3%. E dentro deste contexto, a Epson, líder mundial em impressão, 
projeção e imagem digital, investe na parceria com Arius Sistemas, 
empresa referência de inovação no setor varejista. A ação conjunta 
visa ofertar aos supermercadistas equipamentos econômicos, com 
baixo índice de falha e alta performance. Além disso, a parceria tam-
bém possibilita que a integração entre fabricante e desenvolvedor 
de software seja feita a quatro mãos, garantindo um funcionamento 
contínuo do caixa (http://www.arius.com.br).

Parceria entre sindicato e startup oferece 100 
mil vagas gratuitas em cursos de programação
@NCom o intuito de formar  e identifi car novos talentos na área 

de programação, e conectá-los a empresas com demanda desses 
profi ssionais, a Digital Innovation  passou a oferecer em 2019, com 
o apoio do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e 
Serviços de Informática do Estado de SP (SEPROSP), uma série de 
cursos de tecnologia. Em dez meses mais de 35 mil alunos foram 
atendidos. O resultado de sucesso da plataforma de open education 
gratuita -que pretende ampliar e democratizar esse espaço de edu-
cação de desenvolvimento de software no país-, garantiu a renovação 
da parceria entre a empresa e o sindicato, mas com uma meta ainda 
mais ousada: alcançar 100 mil alunos com os cursos de programação 
(http://digitalinnovation.one).

COLUNA DO HERÓDOTO

O avião proveniente do 

sul do país pousa no 

aeroporto bem no centro 

da cidade. O velho líder 

está de volta com ampla 

cobertura da imprensa. 

Suas declarações o an-
tecedem e acendem os 
debates políticos entre 

os seus seguidores e oposito-
res. O velho populista está de 
volta à cena política, mas na 
prática mesmo isolado no sul,  
nunca se afastou dela. Seus 
admiradores iam e vinham 
com suas mensagens, tiravam 
fotos ao seu lado e publicavam, 
e o mantinha vivo na mente 
do povo de todo o Brasil. As 
entrevistas realizadas durante 
o período que esteve material-
mente isolado  fi zeram sucesso, 
especialmente em revista de 
circulação nacional. 

Assim, o “exílio “ forçado 
tinha sido habilmente conver-
tido em mote político. De lá 
comandava seus apoiadores 
e dava pitacos no governo 
federal. Por isso ninguém 
estranha que quando o avião 
pousa, e uma multidão o espe-
ra no aeroporto, a direção do 
partido já tenha uma agenda 
de viagens para as principais 
cidades brasileiras. Não fi ca 
estacionado em uma só capital.

O velho líder político reitera  
que quando governou o Brasil, 
foi o momento de maior cres-
cimento econômico, com o 
desenvolvimento da indústria 
e do agronegócio. Aos desassis-
tidos lembra constantemente 
que foi o momento de ascensão 
social de maior intensidade 
com muita gente adquirindo 
melhores condições de vida. 
Afi nal ele  vem do campo e 
muitas vezes é chamado de pai 
dos pobres. Nessa nova fase 
de sua longa carreira política 
repete os slogans mais conhe-
cidos e sua voz e entonação são 
nacionalmente identifi cados. 

Logo na primeira frase todos 
já sabem de quem se trata. 

Muitos artistas e humoristas 
o imitam e sua imagem não 
sai das charges publicadas na 
mídia. Não cansa de repetir 
que volta para conciliar o país, 
unifi car as divergências, sem 
rancor e sem ódios. Sente-se 
um jovem, apesar da idade, ca-
paz de liderar o povo brasileiro 
em direção a uma sociedade 
mais justa, igual e solidária. 
Nem bem está de   volta e já  
viaja e é recebido por multidão 
de admiradores.

As acusações de corrupção 
não se atenuam mesmo com 
sua volta. Pelo contrário ocupa 
amplos espaços na imprensa, 
e casos antigos são retomados 
e recontados com mais ênfase. 
Ele nega que tenha se favore-
cido e que jamais permitiu que 
seus parentes de aproveitas-
sem do poder para enriquecer. 
A atmosfera política se asseme-
lha ao campeonato de futebol, 
um verdadeiro Fla-Flu, e ao 
invés de conciliação o que se 
vê é a  radicalização. 

Seus apoiadores compa-
recem em manifestações e 
cantam o refrão “deixem o ve-
lhinho trabalhar“. Nunca se viu 
na história do Brasil a vida de 
um político que, teoricamente 
estaria morto, ressuscitar e 
mobilizar multidões. Teme-se 
que possa implantar uma nova 
ditadura populista como fez 
quando liderou o golpe que 
implantou o Estado Novo. 
Getúlio está de volta ao palácio 
presidencial e ninguém sabe se 
o se governo vai ou não chegar 
ao fi m. 

Os investimentos nacionais 
e estrangeiros estão ariscos, 
há uma desconfi ança sobre os 
destinos da economia, e um 
clima de instabilidade jurídica. 
Mas o cantor Francisco Alves, 
mantem nas paradas de suces-
so o hit “Bota o retrato do velho 
outra vez, Bota no mesmo 
lugar, o sorriso do velhinho, 
faz a gente trabalhar.”

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

(www.herodoto.com.br).

GGeral
COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Ele voltou ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Black Friday – A hora e a vez das 
empresas de Serviços

Marcos Santa Cecília (*)

Apesar de ser uma data relativamen-
te nova no Brasil, com as primeiras 
experiências realizadas em 2010, 

segundo levantamento do site Ebit, em 
2018 foram vendidos mais de R$ 2,6 
bilhões. No período, foram muitas expe-
rimentações e novidades, e entre elas, 
destacaram-se as empresas de serviços 
que passaram a fazer ofertas atraentes 
para os consumidores.

Por exemplo, agências de turismo 
que ofereciam uma diária adicional pelo 
mesmo valor. Academia de ginástica que 
isentava a taxa de matrícula, houve até 
consultoria de gestão que reduzia o valor 
para contratos fechados em determinada 
data. 

Com criatividade, planejamento e co-
municação assertiva, muitas empresas 
do segmento conseguiram aumentar 
as vendas durante a data, embora nem 
sempre isso possa ser quantifi cado porque 
na área de serviços, as negociações são 
mais longas e consultivas.

Mas, como a Black Friday ainda não 
é amplamente explorada pelas empre-
sas nacionais de serviços, elenco aqui 
algumas dicas para ajudar os gestores a 
aproveitarem as oportunidades que a data 
oferece. Em primeiro lugar, as empresas 
do setor precisam avaliar as soluções 
que disponibilizam ao mercado e de que 
maneira podem entregá-las em condições 
mais atrativas.

Entretanto, isso deve ser pensado sem 
colocar em risco contratos anteriores, 
fechados em condições normais, os 
resultados da empresa, assim como a 
satisfação dos clientes. Durante a Black 
Friday os consumidores esperam promo-
ções agressivas, com descontos e ganhos 
que realmente valem a pena esperar para 
tomar a decisão de compra.

As opções promocionais para o período 
são inúmeras. Mas antes de divulgar uma 
oferta de maneira aleatória, é funda-
mental que os gestores das empresas de 
serviços façam uma consulta às suas bases 
de dados e perguntem aos seus números 
onde é possível oferecer vantagens reais 
em preço, condições de pagamento e 
abrangência de serviços.

Um aplicativo de serviços fi nanceiros, 
por exemplo, pode reduzir suas taxas a 
qual patamar? Qual o menor valor que 
pode praticar, sem prejudicar a lucrati-
vidade, as metas mensais e os resultados 
traçados anteriormente? Uma consulta 
aos principais indicadores de vendas e 
receita pode contribuir para essa tomada 
de decisão. 

O grande desafi o é que, no caso das 
empresas de serviços, nem sempre os po-
tenciais consumidores estão pesquisando 
oferta que não sejam produtos, por isso 
a estratégia comunicacional tem que ser 
antecipada. Essa comunicação precisa 
mostrar de forma clara o diferencial. 

Outra questão que precisa ser observa-
da é que as vendas de serviços têm uma 
característica mais consultiva e especiali-
zada. Ofertas baseadas apenas em preço 
podem não ser as mais atraentes. Nesses 
casos, valoriza-se o conhecimento do 
consultor e sua capacidade de oferecer 
um serviço diferenciado.

Uma dica adicional é trabalhar com o 
sentimento de escassez. Oferecer deter-
minada condição promocional durante a 
Black Friday para os primeiros dez clien-
tes, ou exclusivamente para os clientes 
de maior valor. Essas estratégias podem 
provocar interesse por aumentar o rela-
cionamento ou transformar os clientes 
em embaixadores da marca.

Casablanca Turismo

Por fi m, engana-se quem pensa que 
Black Friday serve apenas para atrair 
novos clientes. O estudo dos indicado-
res de vendas, como relacionamento, 
renovação de contratos e evolução do 
cliente na base pode gerar insights para 
a criação de ofertas personalizadas para 
a Black Friday. 

No caso das vendas consultivas, o fato 
do cliente já ter escolhido sua empresa 
indica que ele tem propensão a ser 
convencido a continuar fazendo negó-
cios com você. Por isso, oferecer novas 
funcionalidades gratuitamente durante 
períodos experimentais, no caso de uma 
empresa de software ou de consultoria, 
por exemplo, é uma forma de movimentar 
a base para a Black Friday.

Os resultados de uma campanha bem 
planejada podem ser imediatamente 
sentidos no aumento de vendas, mas 
podem também abrir várias portas para 
negociações futuras.

Já passou da hora da área de serviços 
investir em ações promocionais e a Black 
Friday é uma das grandes oportunidades 
do ano para experimentar. Tem espaço 
(e consumidores ávidos por descontos) 
para todo mundo!

(*) É Especialista em Gestão na
Sankhya Gestão Empresarial.

Quem disse que promoções para a Black Friday são exclusivas para o varejo? A grande liquidação de 
fi m de ano, que antecede as vendas de Natal, pode se transformar em uma excelente estratégia para 
empresas de diversos segmentos, em especial o de Serviços

Estudantes desenvolvem aplicativo para ajudar 
mulheres em relacionamentos abusivos

Dados do Ministério da Saúde mos-
tram que a cada quatro minutos uma 
mulher sobrevive à agressão de pelo 
menos um homem. Diante desse cená-
rio, alunos do nono ano do Ensino Fun-
damental do Colégio Positivo - Santa 
Maria, de Londrina (PR) desenvolveram 
um aplicativo que ajuda na proteção das 
vítimas. O objetivo principal do projeto 
foi desenvolver um método de socorro 
mais rápido e eficaz para as mulheres. 

O aplicativo "Elas por Elas" tem como 
diferencial o uso de dispositivos que 
aumentam a segurança da vítima caso 
o agressor acesse seu celular. Segundo 
Nátaly Primo Dias, de 15 anos, aluna do 
Colégio Positivo e uma das desenvol-
vedoras, esse é um recurso essencial 
para a segurança da mulher. “Buscamos 
entender outros programas parecidos 
e vimos que, considerando o fator ciú-
mes, é importante que o parceiro não 
identifique essa ferramenta no celular 
da vítima”, explica.

Para chegar ao produto final, os alu-
nos contaram com o auxílio e encami-
nhamento de toda a equipe do Colégio 
Positivo. “Uma entrevista essencial para 
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O aplicativo "Elas por Elas" tem como 

diferencial o uso de dispositivos que 

aumentam a segurança da vítima caso o 

agressor acesse seu celular

o nosso desenvolvimento foi com o di-
retor de Segurança do Grupo Positivo, 
Fernando Brafmann, especialista que 
nos apontou a forma de garantir ainda 
mais a proteção da vítima, como a opção 
de avisar familiares e amigos próximos 
antes de contatar as autoridades”, 
conta Guilherme Oliveira Isprocati, de 
14 anos, outro aluno que participou do 
projeto. Além dele e de Nátaly, o projeto 
contou com a participação da estudante 
Eloisa Silva Costa, de 14 anos. 

A orientadora da equipe, Alessandra 
Mathias, reforça a importância de ações 
como essa dentro do ambiente escolar. 
“Quando vemos alunos engajados em 
causas sociais e que buscam um re-
sultado final cada vez mais evoluído, 
temos certeza que o ensino cumpriu sua 
função: fazer indivíduos melhores para 
construirmos um mundo melhor”, diz 
a professora, que contou com o auxílio 
do professor Fernando C. de Oliveira.

O protótipo do projeto foi apresen-
tado durante a Mostra de Soluções 
do Colégio Positivo Santa Maria, em 
outubro, e deve estar disponível em 
breve nas lojas online.
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mico, com o patrocínio da Embratel, realiza o seminário Lei Geral de 
Proteção de Dados, no Rooftop5. O encontro traz ao público os principais 
pontos que cercam o assunto: o seu impacto para o desenvolvimento das 
empresas, o peso da lei na transformação digital, como garantir o seu 
cumprimento, quais os riscos jurídicos para as empresas e necessidades 
de adequação dos contratos. A programação do evento conta com três 
painéis e é aberta ao público com inscrições gratuitas através do link 
(http://eventos.tmp.br/fi cha/visitantes/inicio.php).

E - Governança Fiscal
A Riachuelo é uma das três maiores lojas de departamento do Brasil e 
umas das razões de sua longevidade comercial é a logística inteligente. 
Diariamente, a varejista despacha dos seus centros de distribuição, 
localizados em São Paulo, Rio Grande do Norte e Amazonas, milhares 
de produtos para mais de 300 lojas. A Riachuelo também necessitava 
olhar para os processos internos e ir em busca de uma solução robusta, 
que atendesse às exigências de governança fi scal, com velocidade no 
processamento de um grande volume de dados. Para acompanhar este 
crescimento, a rede adquiriu o software Taxrules, da Taxweb, pioneira 
em soluções de Digital Tax para o Compliance Fiscal das empresas. 

F - Primeira Infância
Nos dias 2 e 3 de dezembro, no salão nobre da Faculdade de Direito da 
USP,  acontece o “Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância”.  
A psicanalista e perita, Renata Bento participa do evento, com o tema 
“Saúde Mental na infância e a importância da atenção primária”. O even-
to reúne ministros, juizes, políticos e autoridades que debatem temas 
como:  ‘A importância das políticas públicas para a proteção e promoção 
do desenvolvimento de crianças na Primeira Infância’; Acolhimento 
institucional, família acolhedora e adoção; Valorização da Paternidade, 
entre outros. Mais informações: (www.cnj.jus.br).

G - Limpa Nome 
A Recovery, empresa líder em gestão e administração de créditos em 
atraso, participa do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor, que 

A - Vivência e Relacionamento 
Segundo dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 
disponíveis na Rais, o número de pessoas com 65 anos ou mais em vagas 
com carteira assinada aumentou, saindo de 484 mil em 2013 para 649,4 
mil em 2017. Foi uma ampliação de 43% em quatro anos. Apesar de ainda 
existir preconceito com profi ssionais mais maduros, muitas empresas 
estão revendo este conceito e enxergando os benefícios de contratar 
pessoas experientes, com uma bagagem. O desafi o é manter o equilíbrio 
entre a necessidade de se atualizar com o novo e saber mesclar com as 
experiências acumuladas, reforça Vivian Wolff, Coach de Vida e Carreira 
pelo Integrated Coaching Institute.

B - Modalidade a Distância 
A Universidade Positivo oferece 37 cursos na modalidade a distância: 
são 22 graduações (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e 15 pós-
-graduações (especialização e MBA). Para os candidatos que pretendem 
começar os estudos ainda em 2020, é possível agendar as provas pelo 
site (www.up.edu.br) até 2 de março. Além disso, os alunos também 
podem tentar o ingresso na universidade por meio da nota do Enem 
de qualquer ano anterior. Já os cursos de pós-graduação, por serem 
modulares, têm entradas ao longo do ano todo.  

C - Leilão do BB 
Uma boa oportunidade para todos os perfi s de investidores é o próximo 
leilão do Banco do Brasil, marcado para o próximo dia 26, às 11h, com 
lances entre R$ 700,00 e R$ 15,9 milhões. Ao todo, serão oferecidos 17 
imóveis, entre terrenos, apartamentos, casas, prédios comerciais e agências 
desativadas do Banco, em cidades do Estado como Atibaia, Embu-Guaçu, 
Espírito Santo do Pinhal, Gália, Guaíra, Guarani D’Oeste, Guarulhos, Pirajú, 
Pirapozinho, São Joaquim da Barra, São Paulo, Sorocaba, Tambaú, Tatuí e 
Taubaté. A expectativa do Banco é arrecadar mais de R$ 23 milhões. Para 
a participação online fazer cadastro no site (www.lancenoleilao.com.br).

D - Proteção de Dados
Na próxima terça-feira (26), a partir das 08h30, o jornal Valor Econô-

acontece virtualmente até o próximo dia 30. Dessa forma os consumidores 
com dívidas em aberto podem negociar seus débitos com descontos de 
até 80%. O contato é feito diretamente pela internet, por meio de celular, 
computador ou tablet. Para participar, basta acessar o site (http://www.
serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/) e procurar pela Recovery 
na lista de participantes. Ao se cadastrar, o usuário será direcionado a 
uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas. 

H - Gestão e Negócios
A Pearson College London, que ocupa uma posição de destaque no mundo 
de negócios internacionais, oferecerá bolsas de estudo para estudantes 
e profi ssionais brasileiros em seus cursos de curta duração. Com sua 
estrutura moderna e corpo docente formado exclusivamente por PhDs 
e especialistas com experiência tanto acadêmica quanto profi ssional, 
a instituição oferece programas ministrados em inglês para alunos de 
diversas nacionalidades com interesse na área de administração. O 
benefício é de 50% para os cursos disponíveis. O candidato deve ter 
mais de 18 anos e estar cursando o quinto período da sua graduação. É 
só entrar na página da universidade (http://bit.ly/2NO1jSQ) escolher o 
curso desejado e preencher o Application Form. 

I - Voz e Texto
A TotalVoice, empresa da Zenvia especialista em aplicações de comu-
nicação por voz, anuncia Hackathon online de 28 de novembro a 12 de 
dezembro com premiação de R$ 10 mil para a equipe vencedora. Realizado 
por meio da plataforma Shawee, o evento é aberto a programadores, 
designers/UX e especialistas em negócio ou marketing. Objetiva criar 
novas soluções para a comunicação de voz e texto, e convida  os inte-
ressados a pensarem em um problema de comunicação e descobrirem 
uma forma de resolvê-lo utilizando as APIs da TotalVoice. Não conhece 
os recursos? No começo do hackathon, a empresa apresentará todas as 
soluções disponíveis. Inscrições e mais informações: (www.hackathon-
totalvoice.shawee.io).

J - Estudos Lúdicos 
Um dos principais destaques da “São Paulo Play Week”, maior evento 
brasileiro voltado à criação de games, jogos e brinquedos de impactos 
social e pessoal transformadores, que será realizada de 28 de novembro 
a 8 de dezembro, no Campus Butantã da USP, será o 6º Fórum Acadê-
mico de Estudos Lúdicos (FAEL), que acontece entre os dias 28 e 30. 
Organizado pela Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, o fórum trará a 
apresentação de trabalhos acadêmicos na área de jogos digitais e sociais, 
fi cção, humor  e entretenimento. Além disso, haverá uma exposição de 
produtos lúdicos selecionados pela comissão organizadora. Para saber 
mais, acesse (http://www.cidade.usp.br). 

mico, com o patrocínio da Embratel, realiza o seminário Lei Geral de 
Proteção de Dados, no Rooftop5. O encontro traz ao público os principais 
pontos que cercam o assunto o seu impacto para o desenvol imento das

A - Vivência e Relacionamento
Segundo dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 

Como afastar as 
pessoalidades

que interferem na
evolução das empresas? 

É extremamente 

comum profi ssionais 

acrescentarem ao seu 

discurso frases de 

impacto que já estão 

incorporadas ao mundo 

dos negócios

Frases são usadas como 
um mantra libertador, 
um carimbo de politi-

camente correto, como “não 
misturo relações pessoais e 
profi ssionais”, “trabalho com 
pessoas e não com números”, 
e por aí segue uma longa lista. 
Isso sem mencionar as infi ndá-
veis citações acerca do líder 
modelo. Não discuto a veraci-
dade dessas declarações, mas 
sim a sua efetividade. 

Mais do que nunca a socie-
dade como um todo vive uma 
era de merchandising em que 
a propaganda pessoal é prática 
em todos os âmbitos da vida. 
O objetivo disso é divulgar a 
própria marca, com cada pro-
fi ssional tentando fazer o seu 
próprio branding para elevar 
seu status para um patamar 
único e criar uma imagem tão 
positiva que o fará destacar-se 
em meio a um grupo de pares 
desatentos à sua propaganda 
pessoal. 

Nada contra o marketing 
pessoal, pelo contrário, é fun-
damental ser visto no ambiente 
de trabalho, no entanto, isso 
não pode se tornar uma verda-
de absoluta quando o assunto é 
medir desempenho. No Brasil 
é comum enaltecermos a fi gu-
ra do salvador da pátria, um 
único homem que vai colocar 
tudo nos eixos e alcançar os 
tão sonhados resultados, uni-
camente por suas qualidades 
pessoais e esforço diário.

Essa fi gura mítica no mundo 
dos negócios é impetrada em 
cada organização na pessoa de 
um manager. A atenção dis-

pensada ao marketing pessoal, 
ao conhecimento adquirido, 
sua bagagem e experiência 
são considerados a tábua de 
salvação para a maioria dos 
problemas. As companhias se 
impressionam com o discurso 
e quando começam a ver os 
resultados enaltecem a fi gura 
desse executivo. 

Obviamente, os profi ssionais 
de valor e qualidade merecem 
crédito pelos feitos de seu time, 
mas quanto mais atenção é 
dada ao colaborador por ele 
mesmo, menor é a atenção 
dispensada ao processo e sua 
efi ciência. Por isso, acredito 
que no mundo corporativo é 
preciso substituir a fi gura do 
herói e salvador pela fi gura do 
fl uxo efi ciente e bem defi nido, 
pois apenas assim será possí-
vel medir o real desempenho 
de cada trabalhador em suas 
respectivas funções, ao invés 
de creditar as melhorias ao 
discurso perfeito de um único 
profi ssional. 

Ser efetivo na medição dos 
resultados signifi ca enxergar 
que as relações são parte da 
construção de um processo 
efi caz e não fatores determi-
nantes na tomada de decisão. 
Afastar a pessoalidade é um 
desafi o diário nas companhias, 
bem como evitar o favoreci-
mento, o julgamento por afi ni-
dade e a decisão por impulso 
emocional. 

Ser mais racional no âmbito 
profi ssional é fazer uso de 
uma ferramenta, inserida em 
um contexto processual, para 
enxergar oportunidades e 
avanços de maneira científi ca 
e lógica, ao invés de optar pelo 
caminho indicado pelo herói 
da semana. 

(*) - É gerente sênior de Operações na 
Concentrix Brasil, companhia global 

especializada em outsourcing
e em prestação de serviços

(http://brazil.concentrix.com/).

Walter Soares da Silva Júnior (*)

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, cresceu 0,1% no terceiro 
trimestre, na comparação com o 
trimestre anterior. O dado é do 
Monitor do PIB, divulgado on-
tem (21) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Na comparação 
com o terceiro trimestre de 
2018, o PIB teve crescimento 
de 0,9%. Em 12 meses, a alta 
acumulada é de 1,1%. 

Ao analisar apenas o mês de 
setembro, as altas foram de 
2,1% na comparação com o 
mesmo período do ano passado 
e de 0,3% em relação a agosto 
deste ano. Na comparação do 
terceiro com o segundo trimes-
tre, a agropecuária apresentou 
alta de 1,1%. Nos serviços, o 
crescimento foi mais modera-
do, de 0,2%. Por outro lado, a 
indústria manteve-se estável 
no período.

Em 12 meses, a alta acumulada é de 1,1%.

O porta-voz da Presidência da Re-
pública, Otávio Rêgo Barros, afi rmou  
que o pagamento do benefício extra 
do Bolsa Família, a ser creditado em 
dezembro, está totalmente garantido. 
“O ministro Osmar Terra esclareceu 
algumas informações equivocadas 
em relação ao pagamento do 13º. 
Os recursos fi nanceiros existentes 
são sufi cientes para arcar com os 
pagamentos que têm início previsto 
para 11 de dezembro”.

Caso a reserva do programa Bolsa 
Família seja insufi ciente, o Ministério 
da Cidadania  pode remanejar dinhei-
ro de outras áreas.  

A declaração foi em resposta à 

uma reportagem do jornal Folha de 
S. Paulo, que apontou insufi ciência 
de recursos na dotação orçamen-
tária do programa. O pagamento 
da 13ª parcela do Bolsa Família 
foi anunciada em outubro, com a 
edição da MP Nº 898. O adicional 
totaliza uma injeção extra de R$ 
2,58 bilhões na economia.

O Bolsa Família atende atualmente 
cerca de 13,5 milhões de famílias que 
vivem em situação de extrema pobre-
za, com renda per capita de até R$ 
89 mensais, e de pobreza, com renda 
entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais por 
membro. O benefício médio pago a 
cada família é de R$ 189,21 (ABr).

O incremento do PIB do setor agropecuário 
neste ano e no próximo foi revisto para cima pelo 
Ipea. A previsão anterior era de crescimento de 
0,5% em 2019 e a nova projeção marca 1,4%. 
No caso de 2020, a projeção de crescimento 
vai de 3,2% a 3,7%, conforme o prognóstico de 
safra. Todos os percentuais estão acima do que 
é esperado para o conjunto da economia. 

Segundo o Ipea, em 2019 o PIB nacional deverá 
ter alta de 1%. Em 2020, o crescimento deve fi car 
em 2,3%. “O PIB do agronegócio vai puxar o cres-
cimento do PIB nacional”, ressaltou o presidente 
do Ipea, Carlos von Doellinger, em seminário sobre 

o agronegócio, em Brasília. “O setor agropecuário 
está tendo um comportamento com perspectiva 
muito favorável. É uma vocação do Brasil, o país 
sempre teve vantagem comparativa”, assinalou.

Apesar do histórico efeito no crescimento da 
economia, o impacto da agropecuária no con-
junto da atividade econômica não é linear, varia 
conforme produto e extensão de sua cadeia de 
produção. “Depende do que está sendo produzido 
para onde para qual mercado. A gente não tem 
como avaliar o impacto no PIB geral”, pontuou o 
diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
do Ipeaa, José Ronaldo Souza Júnior (ABr).

Confi ança do 
empresário 
industrial 

cresceu em 
novembro

O Índice de Confi ança 
do Empresário Industrial 
(Icei) em novembro au-
mentou 3,2 pontos frente 
a outubro e alcançou 62,5 
pontos, com o indicador 
7,9 pontos acima da média 
histórica de 54,6 pontos, 
informa a pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

“O aumento da confi ança 
estimula a recuperação 
da economia brasileira à 
medida que impulsiona o 
aumento da produção e a 
retomada do investimen-
to”, avalia a CNI.

O estudo destaca que o 
Índice de Condições Atuais, 
um dos componentes do 
Icei, alcançou 56,3 pontos, 
o maior nível desde outubro 
de 2010. O índice está 3,6 
pontos acima do registrado 
em novembro de 2018. O 
Índice de Expectativas, 
por sua vez, subiu para 
65,6 pontos neste mês e 
está 2,9 pontos abaixo do 
verifi cado em novembro do 
ano passado.

“A elevada confi ança está 
baseada tanto no sentimen-
to de melhora da situação 
corrente como nas expec-
tativas para os próximos 
seis meses. Em novembro 
de 2018, a percepção de 
melhora das condições cor-
rentes ainda era incipiente 
e a confi ança se baseava nas 
expectativas positivas, im-
pulsionadas pela eleição de 
um novo governo”, observa 
a CNI (ABr).

Isso ocorre porque estes 
programas instalados em 
dispositivos móveis tro-

cam informações com ende-
reços que não contam com 
o certifi cado de segurança 
SSL (Secure Socket Layer), 
certifi cado digital que auten-
tica a identidade de um site e 
criptografa os dados enviados 
para o servidor, protegendo a 
integridade e veracidade das 
informações que são trocadas 
na internet.

O grande volume de compras 
feitas via dispositivos móveis 
faz com que os consumidores 
precisem estar atentos. Uma 
forma de averiguar se o am-
biente é seguro é procurar 
pela informação nas Políticas 

Uma em cada cinco transações pode conter risco.
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Black Friday: 21,6% das transações 
podem estar desprotegidas

Um estudo da Serasa Experian aponta que 21,6% das transações feitas via aplicativos podem não estar 
seguras, o que representa uma em cada cinco realizadas no país

ao lado da URL na barra do 
navegador. Os consumidores 
também não devem baixar 
aplicativos fora das lojas dos 
sistemas operacionais.

Segundo o diretor de Certifi -
cação Digital da Serasa Expe-
rian, Maurício Balassiano, “o 
uso de celular para compras por 
meio de apps vem aumentando 
ano após ano, graças à rápida 
adesão dos brasileiros a novas 
tecnologias. Isso faz com que 
os fraudadores sofistiquem 
o phishinhg para capturar os 
dados dos consumidores em 
golpes. Isso só reforça a necessi-
dade de segurança na proteção 
da comunicação entre aplicati-
vos e servidores das empresas” 
(AI/Serasa Exérian).

de Privacidade. Caso os ter-
mos não deixem claro o uso 
de criptografi a, a recomen-

dação é que a compra seja 
via desktop, sempre de olho 
se há o símbolo do cadeado 

PIB cresceu 0,1% no terceiro 
trimestre, diz FGV

Na comparação com o terceiro 
trimestre do ano passado, houve 
altas de 3,2% na agropecuária 
e de 1,1% nos serviços. Já a 
indústria teve queda de 0,1%. 
Pelo lado da demanda, neste 
tipo de comparação, o consu-
mo das famílias cresceu 1,9% 

e a formação bruta de capital 
fi xo (investimentos), 2,5%. 
As exportações caíram 4,7%, 
enquanto as importações cres-
ceram 2,1% na comparação 
do terceiro trimestre com o 
mesmo período do ano passado 
(ABr).

Pagamento do 13º do Bolsa Família
‘está garantido’

Nova projeção para o PIB do agreonegócio
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Idosos e seus
direitos e deveres

Os direitos dos idosos, 

pessoas com 60 

anos ou mais, estão 

defi nidos no Estatuto 

do Idoso, e noutras leis, 

inclusive no Código do 

Consumidor

O idoso pode e deve 
usufruir de todos os 
direitos fundamentais à 

pessoa humana, especialmen-
te do direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao res-
peito e à convivência familiar 
e comunitária.

Vale lembrar, para o caso 
de precisar do Poder Judici-
ário, o idoso tem prioridade 
no andamento dos processos 
judiciais porque o artigo 71 do 
Estatuto do idoso, determina 
a prioridade na tramitação dos 
processos judiciais da pessoa 
com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, e ainda 
há a prioridade da prioridade, 
facultada para quem tiver 80 
anos ou mais. 

Para obter esse benefício, 
basta o advogado que cuida 
do processo judicial do idoso 
requerer à autoridade judi-
ciária competente, no caso 
o juiz da causa. Importante, 
por exemplo, o idoso recla-
mar à seguradora contratada 
os aumentos abusivos do seu 
plano de saúde, as negativas de 
atendimento ou tratamento e, 
se não der certo tratar assim 
diretamente, vale ingressar no 
Judiciário. 

Mesmo se o plano de saúde 
for contratado anteriormente 
ao mês janeiro de 1.999 pelo 
idoso, apesar desses contratos 
antigos terem cláusulas que 
excluem coberturas de doen-
ças, tratamentos e próteses, 
etc, reclamando essa injustiça 
na Justiça, na maioria dos casos 
o Poder Judiciário aplica o Có-
digo de Defesa do Consumidor 
e declara tais cláusulas abusi-
vas e, portanto, nulas.

Ademais, é o próprio Estatu-

to do Idoso orienta o seguinte: 
depois da pessoa completar 60 
anos só pode haver o reajuste 
anual permitido pela ANS, 
não pode ocorrer outro tipo 
de aumento no valor do plano. 
Outro tema que pode acabar 
no Judiciário, se não for bem 
resolvido em família, é com 
relação às pensões. Os idosos 
que não têm condições de se 
sustentar têm direito a pensão 
alimentícia paga pelos fi lhos. 

Os artigos 11 e 12 do Esta-
tuto do Idoso determinam que 
os alimentos devem ser pres-
tados como determinado no 
Código Civil e que a obrigação 
alimentar é solidária, podendo 
o idoso optar entre os presta-
dores. O direito à prestação 
de alimentos é recíproco entre 
pais e fi lhos.

Importante também tratar 
das indenizações que podem 
ser requeridas. Tombos são 
comuns para os idosos, ainda 
mais nas cidades brasileiras 
onde os buracos e os desníveis 
predominam. Tanto o idoso 
quanto qualquer cidadão com 
menos idade pode reclamar 
indenização ao Estado ou à 
Prefeitura nesses casos. Isso 
pode ser feito com o auxílio 
de advogados, da defensoria 
pública e também é possível o 
pedido nos Juizados Especiais 
da Fazenda.

Finalmente, quanto aos 
direitos e deveres dos idosos, 
para essa tarefa, há cartilhas 
tanto na internet, quanto em 
lugares como a OAB, ou mesmo 
na defensoria pública nos Tri-
bunais de Justiça, porque vale 
lembrar que, na contrapartida 
dos direitos, está o cumpri-
mento dos deveres. Portanto, 
trata-se de dever moral o ido-
so, ou os cuidadores do idoso 
incapacitado, conhecerem 
seus direitos e assim poderem 
reclamar o cumprimento dos 
mesmos, favorecendo nossa 
sociedade tornar-se melhor.

 
(*) - Advogada, Pós em Neurociências 

aplicadas à aprendizagem (UFRJ) e 
em Finanças, com ênfase em Gestão 
de Investimentos (FGV). Coach, é es-
pecialista em Mediação e Conciliação 

de Confl itos e Proteção Patrimonial.

Luciana Gouvêa (*)

Na semana passada, Bolsonaro anunciou a saída do PSL

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, rece-
beu na quarta-feira (20) de 
parlamentares o relatório fi nal 
da CPI da Câmara que apurou 
irregularidades no BNDES. O 
documento foi entregue pelo 
deputado Vanderlei Macris 
(PSDB-SP), que presidiu a 
CPI, e por outros integran-
tes do colegiado. Segundo a 
PGR, o relatório será agora 
encaminhado aos setores 
competentes do Ministério 
Público Federal (MPF), que 
deverão analisar as medidas 
cabíveis.

O relatório pede o indicia-
mento de 52 pessoas, entre 
ex-ministros da Fazenda, 
como Guido Mantega e Antô-
nio Palocci, ex-presidentes 
e ex-diretores do BNDES 
e executivos de empresas 
como Odebrecht e JBS, 
que teriam feito operações 
suspeitas com o banco. A 
lista chegou a contar com os 
nomes dos ex-presidentes 

Procurador-geral da República, Augusto Aras.

O ex-governador de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel 
(PT), foi condenado pela Jus-
tiça Eleitoral a 10 anos e seis 
meses de prisão por tráfi co de 
infl uência e lavagem de dinhei-
ro. O político poderá recorrer 
em liberdade. A sentença, da 
juíza Luzia Divina de Paula 
Peixôto, da 32ª Zona Eleitoral 
de Belo Horizonte, foi publicada 
na edição de ontem (21) do 
Diário de Justiça do TRE-MG.

De acordo com a sentença, 
os crimes foram cometidos 
quando Pimentel era ministro 
do Desenvolvimento no gover-
no Dilma Rousseff, entre 2011 
e 2014, portanto antes de ele 
assumir o governo de Minas 
Gerais, estado que governou 
entre 2015 e 2018. 

Segundo a denúncia do MPF, 
Pimentel usou de seu cargo 
na administração federal para 
negociar doações irregulares 
de campanha com o dono da 
empresa JHSF Incorporações.

Em troca de doações decla-
radas e não declaradas (caixa 
dois) para sua campanha a 

Ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT).

Em audiência pública na Co-
missão de Relações Exteriores 
do Senado, o professor Vinicius 
Mariano de Carvalho, do King’s 
College de Londres, defendeu 
uma maior valorização dos ex-
-combatentes brasileiros que 
atuaram na 2ª Guerra Mundial. 
O especialista da universidade 
britânica falou sobre a impor-
tância dos monumentos de 
guerra e, em especial, do Monu-
mento Votivo Militar Brasileiro, 
localizado na cidade de Pistoia, 
na Itália.

“A memória é um instrumen-
to da diplomacia porque nos 
ajuda a pontuar o presente e 
o futuro com base em relações 
passadas. E diplomacia é feita 
disso. Esses soldados que 
escreveram parte da história 
continuam sendo atores nesses 
memoriais e cemitérios, mesmo 
depois de mortos há tanto tem-
po”, afi rmou.

Na opinião do pesquisador, as 
escolas do Brasil nunca deram 
a devida atenção aos brasileiros 
que lutaram no maior confl ito 

bélico do século 20, pois o tema 
é pouco discutido no ambiente 
escolar.

“A gente nunca tratou da 
FEB nas nossas escolas e, para 
mim, foi uma grande surpresa 
descobrir quantos soldados 
foram para a Europa lutar e 
quantos deram sua vida pelo 
país e pela causa. São dados por 
vezes esquecidos, mas muito 
relevantes”, opinou.

A FEB chegou a ter um efetivo 
total de pouco mais de 25 mil 
homens, que durante sete meses 
estiveram em campos de batalha 
em solo italiano. Quase 3 mil fi ca-
ram feridos e 467 morreram em 
combate. O professor lembrou 
que o Monumento de Pistoia foi 
criado em 1945. Em 1960, com a 
construção do Monumento aos 
Pracinhas no Rio de Janeiro, o 
governo decidiu trazer para o 
Brasil os restos mortais dos sol-
dados lá enterrados. Seis anos 
depois, o terreno foi cedido para 
a construção de um memorial 
que marcasse a presença verde-
-amarela na Itália (Ag.Senado).

O professor Vinicius Mariano na audiência conduzida pelo 

senador Antonio Anastasia.

Senado 
celebra 170 

anos do 
nascimento 

de Ruy 
Barbosa

O Senado fará uma sessão 
especial em comemoração 
ao 170º aniversário de nas-
cimento de Ruy Barbosa 
(1849-1923), hoje (22). A 
homenagem foi requerida 
pelos senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Pau-
lo Rocha (PT-PA), Paulo 
Paim (PT-RS), Flávio Arns 
(Rede-PR), Izalci Lucas 
(PSDB-DF), Eduardo Go-
mes (MDB-TO) e Esperidião 
Amin (PP-SC).

Considerado o patrono 
do Senado, Ruy Barbosa de 
Oliveira foi senador entre 
1890 e 1923 e tem um busto 
no Plenário, acima da Mesa. 
Ele foi jurista, advogado, di-
plomata, jornalista, escritor 
e teve grande atuação na po-
lítica brasileira. Concorreu 
à presidência da República 
nas eleições de 1910 e 1919, 
perdendo a disputa para 
Hermes da Fonseca e depois 
para Epitácio Pessoa.

O patrono foi o primeiro 
ministro da Fazenda e da 
Justiça do período republi-
cano, e representou o Brasil 
na Conferência de Haia de 
1907, que estabeleceu im-
portantes normas de direito 
internacional. Além de mem-
bro fundador da Academia 
Brasileira de Letras, que 
presidiu entre 1908 e 1919. 
Barbosa nasceu na Bahia 
em 5 de novembro de 1849. 
A data do seu nascimento 
marca também o Dia da 
Cultura e da Ciência.

Em 1930, a casa onde Ruy 
Barbosa viveu de 1895 a 
1923, no Rio de Janeiro, foi 
transformada no Museu Casa 
de Rui Barbosa, hoje Fun-
dação Casa de Rui Barbosa. 
A organização conserva os 
móveis, os objetos de família, 
a biblioteca e os arquivos de 
Barbosa. Cabe à fundação 
administrar esse patrimônio, 
além de promover e publicar 
estudos e pesquisas sobre a 
atuação de seu patrono (Ag.
Senado).

“Não vamos ter a 
participação do go-
verno na criação do 

partido para evitar interpreta-
ção equivocada de que estou 
usando a máquina pública para 
formar um partido”, disse, ao 
deixar o Palácio da Alvorada.

A nova legenda vai respeitar 
a legislação. “O partido tem 
que estar voltado, no meu en-
tender, para suas atribuições 
legais: fi scalizar o Executivo, 
apresentar projetos, legislar”, 
explicou. Na semana passada, 
Bolsonaro anunciou a saída do 
PSL, partido pelo qual foi elei-
to, e a criação do Aliança pelo 
Brasil. Segunda maior bancada 
parlamentar na Câmara, o PSL 
conta com 53 deputados. No 
Senado, a legenda possui três 
integrantes.

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) 
criticou a matéria publicada pelo site 
The Intercept, cujo título vincula o 
patrimônio da família Alcolumbre à gri-
lagem de terras no Amapá. Na opinião 
do parlamentar, a matéria é “mentirosa” 
e tem objetivo de atacar a imagem de 
uma família de pioneiros daquele estado 
e atingir o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre. “Solidarizo com todos os 
amigos e, em especial, com o senador 

Davi Alcolumbre, a quem a matéria, de 
fato, desejava atingir, mas não conse-
guiu”, disse

Segundo Lucas Barreto, no caso espe-
cífi co o site não publicou a informação, 
mas a “deformação da verdade”.  Ele disse 
ainda que conhece a família Alcolumbre, 
e convive com ela desde a sua infância, 
o que lhe permite assegurar que não há 
qualquer mácula em suas condutas.

“Não sabe o autor da matéria da his-

tória de dona Júlia e Samuel, pais de 
Davi, que conheci ainda criança e que, 
até hoje, fazem parte do meu convívio. 
Não sabe ele das dificuldades pelas quais 
passaram e da riqueza que só existe 
na leviandade daquelas palavras e da 
sordidez de seu ato. Contrariando o 
dever de informar a verdade, sequer se 
preocupou em lhes dar a oportunidade 
de esclarecer os fatos”, disse o senador 
(Ag.Senado).
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Jair Bolsonaro: nenhum ministro 
fará parte do novo partido

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (21) que nenhum dos ministros de governo irá se fi liar ao seu 
novo partido, Aliança pelo Brasil, em fase de criação

o TSE autorize a coleta de as-
sinaturas por meio eletrônico. 
Caso seja manual, a criação da 
legenda deve fi car para o fi nal 
de 2020. Segundo Bolsonaro, 
“é impossível fazer em pouco 
meses”.

O presidente da República 
está disposto também a via-
jar pelo país para ajudar na 
mobilização em prol da nova 
legenda. “Estamos aguardando 
a decisão do TSE. De acordo 
com a decisão, a gente vai saber 
se forma [o partido] para março 
ou para o fi nal do ano que vem. 
Depende da decisão do TSE, a 
gente vai ter uma dinâmica para 
coleta das assinaturas”, disse 
Bolsonaro. “Se não for possível 
[criar até março] eu não vou 
entrar nas municipais ano que 
vem”, disse (ABr).

Para ser registrado ofi cial-
mente e poder disputar elei-
ções, ainda será necessária a 
coleta de 500 mil assinaturas 

em pelo menos nove estados. 
As rubricas precisam ser vali-
dadas, uma a uma, pelo TSE.  A 
expectativa de Bolsonaro é que 

Relatório da CPI do BNDES chega 
às mãos do procurador-gerala

Lula e Dilma Rousseff, mas 
a inclusão deles no rol de 
suspeitos acabou sendo der-
rotada na votação do relatório 
final. Outras nove pessoas 
também tiveram seus nomes 
retirados.

Segundo o documento, a 
comissão encontrou indícios 
de crimes de corrupção e for-
mação de quadrilha no âmbito 

do banco, em operações para 
internacionalização e o fi nan-
ciamento de obras no exterior 
de grandes empresas como a 
JBS. À época da aprovação 
do relatório, a holding J&F, 
controladora do frigorífico 
JBS, divulgou nota em que 
diz que “a empresa e seus 
acionistas colaboram com a 
Justiça” (ABr).

Justiça Eleitoral condena 
Pimentel a 10 anos de prisão

governador em 2014, o políti-
co teria infl uenciado, junto à 
Secretaria de Aviação Civil, a 
concessão de um aeroporto na 
região metropolitana São Paulo 
para a empresa.

“Pelo contexto probatório, 
restou confi rmada a infl uên-
cia que Fernando Pimentel 
exerceria para aprovação do 
projeto”, argumentou a juíza 
na sentença.

Procurado, o advogado Eugê-

nio Pacelli, que representa o ex-
-governador Fernando Pimentel, 
enviou nota em que afi rma que 
‘essa condenação ultrapassou 
qualquer limite do razoável’. 
“Nunca vi nada tão desproposi-
tado e tão contrário à prova dos 
autos. Colaboradores mudando 
versões, fatos claramente in-
ventados na polícia e em juízo, 
e desvendados em audiência. E 
acolhidos como verdade!”, disse 
o defensor (ABr).

Valorização da memória 
de ex-combatentes

da 2ª Guerra

Site The Intercept ‘agride a honra’
da família Alcolumbre



Um dos momentos 

mais desafi adores 

na carreira de uma 

mulher que se torna 

mãe é o retorno após a 

licença maternidade.

Voltar ao trabalho de-
pois de alguns meses 
totalmente focada em 

seu bebê é muito difícil para 
a maioria delas. Por isso, é tão 
importante que as empresas 
estimulem um período de 
adaptação saudável, tanto para 
que a mãe se acostume à sua 
nova rotina em casa, quanto 
para que ela se reintegre às 
suas atividades no trabalho. 

No entanto, nem todas as 
empresas têm empatia para 
lidar com esse momento tão 
delicado, no qual as questões 
emocionais e até hormonais 
estão abaladas. Tanto é que o 
número de mulheres que são 
demitidas assim que voltam da 
licença maternidade é enorme. 
Segundo dados de uma pesqui-
sa da FGV, cerca de 51% das 
mulheres não permanecem 
no mercado de trabalho num 
período de doze meses após a 
volta da licença. 

A maioria destas demissões 
ocorre por parte do emprega-
dor, que entende que a mulher 
será menos produtiva, colocan-
do o fi lho em primeiro lugar. O 
mais preocupante é que essa 
mesma pesquisa revela que no 
caso dos homens que se tornam 
pais, o comportamento é opos-
to: 92% dos homens com fi lhos 
de até um ano continuam atu-
ando no mercado de trabalho.

Outro ponto de atenção ain-
da é que no caso dos jovens pais 
é comum observarmos casos 
de promoções, aumentos sala-
rias e outros incentivos, visto 
que os gastos e as atividades 
de um pai de família aumentam 
consideravelmente. Contudo, 
se os homens são reconheci-
dos após a paternidade, por 
que também não vemos com 
frequência essa mentalidade 
ser aplicada às mulheres?

Essa é uma questão que, 
na minha opinião, precisa ser 
repensada. Grande parte das 
mulheres voltam ao trabalho 
com muito mais garra para 
trabalhar, pois agora possuem 
uma responsabilidade que an-
tes não tinham. O fi lho passa a 
ser um novo estímulo para o seu 
desempenho profi ssional. Há 
sim um período de adaptação, 
no qual a empresa e os colegas 
precisam ser compreensivos. 

É preciso respeitar o horá-
rio de amamentação previsto 
no artigo nº 396 da CLT, que 
garante dois intervalos de meia 
hora até o bebê completar 

seis meses de idade, além das 
empresas serem mais com-
preensivas com as ausências 
decorrentes de consultas 
médicas ou pequenos contra-
tempos típicos de qualquer 
recém-nascido.

Algumas grandes compa-
nhias dispõem de uma sala de 
amamentação ou até mesmo 
de creches. Quando isso não 
for possível, é necessário es-
timular o entendimento por 
parte de todos os membros de 
uma equipe composta por uma 
mulher que recentemente se 
tornou mãe. 

É preciso entender que, mui-
tas vezes, o bebê não dorme 
bem durante a noite, fazendo 
com que ela possa atravessar 
por períodos de queda de pro-
dutividade. Estimular a solida-
riedade é imprescindível para 
que a mãe se sinta acolhida.

Outra opção muito apreciada 
é o estímulo a uma jornada de 
trabalho com horários fl exí-
veis, além do home-offi ce, que 
amplia o contato entre mãe e 
fi lho. Nesse ponto, cabe desta-
car que a profi ssional deve ser 
avaliada pela sua capacidade 
de entrega e não necessaria-
mente pelo número de horas 
que passa dentro do escritório.

Vivenciei de perto essa ex-
periência com a minha esposa. 
A empresa que ela trabalhava 
não garantiu as condições 
necessárias nesse período e, 
ela acabou partindo para outra 
oportunidade, onde encontrou 
tudo o que precisava para 
manter um perfeito equilíbrio 
e harmonia entre a vida pessoal 
e profi ssional.

As empresas que valorizam 
as mulheres nesse momento 
tendem a se destacar, princi-
palmente porque essa fase de 
adaptação da mulher é muito 
curta em vista do tempo em 
que se espera que ela perma-
neça na empresa, que gira em 
torno de cinco a dez anos.

Quem tem consciência para 
enfrentar essa etapa, demons-
trando acolhimento à mãe e 
às necessidades de seu fi lho, 
tende a contar com uma pro-
fi ssional capaz de gerar ótimos 
resultados no futuro. 

Quem investe nelas, não 
costuma se arrepender, afi nal 
é sempre bom lembrarmos 
que o futuro da sucessão 
das empresas, da população 
economicamente ativa e da 
força de trabalho dependem 
da escolha dessas mulheres de 
quererem se tornar mães e de 
serem respeitadas e valoriza-
das por essa escolha.

(*) - Bacharel em psicologia e 
possui MBA em Gestão Estratégica, 

e é headhunter diretor da Trend 
Recruitment (https://www.
trendrecruitment.com/pt).

Como combater a 
demissão pós licença-

maternidade?
Marcelo Olivieri (*)
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Rio Jordão Papéis S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 20ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 27 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Sala A, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo
(SP). Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social.
Convocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 13, 14 e 15/08/2019. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: a) Relatório da Administra-
ção e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2018; b) Rerratificação das deliberações constantes no item “a” da Ata da 19ª
AGO, realizada em 08/11/2018, relativa à aprovação do Relatório da Administração e
Demonstrações Contábeis-Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016;
c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações
Tomadas Por Unanimidade: a) Aprovados integralmente o Relatório da Administração
e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2018, publicados no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do Estado
de São Paulo, em edição de 28/05/2019, bem como aprovadas sem qualquer ressalva ou
restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes ao
exercício acima mencionado; b) Aprovada a rerratificação das deliberações constantes
da Ata da AGO de 08.11.2018, item “a”, de modo a incluir a aprovação integral do Re-
latório da Administração e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados no Diário Oficial e Jornal Empre-
sas e Negócios, ambos do Estado de São Paulo, em edição de 20/04/2017, bem como
aprovadas sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela
Diretoria da Companhia referentes ao exercício acima mencionado. b.1) Em decorrência
da retificação, fica aprovada a ratificação para que o item “a” da Ata da 19ª AGO passe
a vigorar com a seguinte redação: “Aprovados integralmente o Relatório da Administra-
ção e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes aos exercícios sociais en-
cerrados em 31/12/2016 e 31/12/2017, publicados no Diário Oficial e Jornal Empresas e
Negócios, ambos do Estado de São Paulo, respectivamente em edições de 20/04/2017 e
18/05/2018, bem como aprovadas sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e
atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes aos exercícios acima menciona-
dos”; c) Em virtude da inexistência de alteração estatutária, deixa-se de promover a Con-
solidação do Estatuto Social da Companhia. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a
Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata
lavrada na folha 19 do Livro nº 02 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e
achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins
pela Jaar Administração e Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário.
JUCESP nº 555.096/19-1 em 18.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo 20 Dias. Proc. 1013123-15.2018.8.26.0100. A Drª. Adriana Barrea,  Juíza 
de Direito da 6ª VC do Foro da Capital, Faz saber  aos Correqueridos Antonio Marcos Pereira De 
Oliveira, CNPJ/MF Nº: 20.759.431/0001-43, Viviane Maria da Silva, CNPJ/MF Nº 26.437.488/0001-
02, e Anderson dos Santos Lopes, CNPJ/MF Nº 15.488.829/0001-52, que Adidas Ag e Adidas 
International Marketing B.V. ajuizaram-lhes ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação 
Perdas de Danos Materiais e Morais, também em face de Júlio Henrique da Silva Calçados –ME e 
de Mira Cell Comércio de Eletrônicos Ltda, sob a alegação de que os  requeridos estarriam 
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados, objetivando 
indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os correqueridos em local 
ignorado, foi deferida a Citação dos mesmos por Edital, para que Contestem a presente ação no 
prazo de 15 dias, que fluirão após o prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos na inicial, Deu á causa o valor de R$ 20.000,00. Será este edital afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, 03 de Setembro de 2019.   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002291-47. 2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o)Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131.579.958-80 
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
9.279,43, referente às da taxa de conservação do lote 09, da Quadra AR, do Empreendimento 
Terras de Santa Cristina III. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000983-57. 2017.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a). Eliza Amélia Maia Santos, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Machado Pereira, Bras., Casado, RG M77214835, CPF 563.664.266-
00, com endereço à Rua da Varginha, 65, centro, CEP 37110-000, Eloi Mendes - MG, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Cevasp Agrocomercial Ltda, alegando em síntese: Que 
a Autora é credora do Réu da importância atualizada de R$ 22.383,80, referente a dois cheques nº 
850209, no valor de R$ 5.658,00 e 850213, no valor de R$ 4.259,00, emitidos pelo Réu, que 
quando apresenta dos no Banco Bradesco S.A., foram devolvidos por insuficiência de fundos, e que 
após tentativas de recebimento amigável do crédito, não restou alternativa à Autora, que não a 
propositura da Presente Ação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007210-08. 2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandira Fátima da Silva RG Nº 13.681.320, CPF Nº 
049.633.458-11, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 3.194,78. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, da 
Quadra OJ, do Loteamento Terras de Santa Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Sta 
Cristina XIII). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileiro, RG 44.113.755-6, CPF 332.899. 
288-02, com endereço à Avenida do Cursino, 2846, Saude, CEP 04132-002, São Paulo - SP que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.074,24, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014500-71.2010.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). Daniela Martins Filippini, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) International Can Ltda, CNPJ 00.629.800/0001-76, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A, 
alegando em síntese: ser credor do valor de R$ 25.176,25 (em abril/2010), representado pelo 
Instrumento Particular de Confissão de Divida, o qual não foi quitado. Fica a Executada citada por 
meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias, após decorrido o prazo do edital ou 
garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos 
termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos 15 dias a 
partir da citação, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá 
requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital. Não sendo paga a dívida nem 
embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais  
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LIVORNO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº. 14.726.619/0001-92
 NIRE nº. 3522602501-1

Extrato da Ata de Reunião de quotistas realizada em 
02/05/2019, às 14h, na sede social, em Cajamar SP, 
com a presença do sócio detentor da totalidade do ca-
pital social: LAMOSO PARTICIPAÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS S/A. Presidida pelo Sr. Luiz 
Fernando Pires e secretariada pelo Sr. Luiz Alexan-
dre Monteiro Pires, que deliberaram e aprovaram o 
seguinte: redução do capital social da Sociedade, pas-
sando de R$13.780.162,00 (treze milhões e setecentos 
e oitenta mil e cento e sessenta e dois reais), para R$ 
10.980.162,00 (dez milhões novecentos e oitenta mil 
cento e sessenta e dois reais), alterando a cláusula ter-
ceira do contrato social. Encerramento: A Ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes que autori-
zaram sua publicação em forma de extrato. Cajamar/
SP, 02 de maio de 2019. Luiz Fernando Pires - Pre-
sidente. Luiz Alexandre Monteiro Pires - Secretário.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia

Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas)
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os titulares das debêntures emitidas no âmbito da
Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 06 de dezembro de 2019, às 14 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1,
Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de 
eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das
cláusulas 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução 
do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da 
comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas 
Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo
ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à celebração das 
deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato
de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado;
(4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de
Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.
A comprovação da condição de debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante 
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido
pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de  mandato. Neste caso, solicitamos o
depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como
o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. 
São Paulo, 22 de novembro de 2019. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia 

Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os
titulares das debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 06 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação
Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão;
(ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos
praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução
CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a
serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, 
pratiquem todos os atos necessários à celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009
e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado 
em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie
com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.. A comprovação da condição de debenturista poderá
ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, 
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato.  Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e 
dos  documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da  realização da assembleia. São Paulo, 22 de novembro de 2019.
Pentá gono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente  Fiduciário.

Segundo a pasta, a média 
histórica de exportações 
que nos últimos anos 

alcançou R$ 900 milhões 
está próxima de atingir R$ 
1,5 bilhão este ano. Para o 
secretário de produtos de De-
fesa do Ministério da Defesa, 
Marcos Degaut Pontes, até 
2022 esse valor pode chegar 
a R$ 6 bilhões. O secretário 
participou, ontem (21), do 
Enaex 2019, no Centro de 
Convenções Sul América, no 
Rio de Janeiro.

O secretário esclareceu que 
a produção brasileira nesta 
área é extensa e passa por 
aviões de treinamento até 
aviões de ataque leve, sistema 
de controle de tráfego aéreo 
e sistema de defesa. “Como 
se diz no jargão militar, do 
alfinete ao foguete”, frisou. 
O Brasil perdeu mercados 
importantes para este setor 
desde a década de 80 e agora o 
Ministério da Defesa trabalha 
em um planejamento estraté-
gico para reduzir os gargalos 
que impedem o crescimento 
das exportações.

Na visão dele, parte das 
dificuldades é que o setor 
não é visto como importante 
para a economia nacional. 
“A sociedade não entende o 
que chamamos de economia 
de defesa, ou seja, a parte in-
dustrial de defesa como gera-
dora de empregos altamente 
qualificados. É um setor que 
tem um efeito multiplicador 
sobre a economia, que gera 
um salto qual itat ivo em 

Brasil quer ser grande 
exportador ‘na área de defesa’
Informações do Ministério da Defesa apontam que o Brasil vai voltar a ser um grande exportador de 
produtos de defesa, como já foi um dia

termos de desenvolvimento 
tecnológico, que arrecada 
tributos, royalties, divisas, 
que tem potencial exporta-
dor”, indicou.

Segundo o secretário, em 
cada R$1 investido nessa in-
dústria o retorno é de quase 
R$10. “É importante que se 
discuta esse setor. Que se 
entenda a importância da 
economia de defesa para a 
economia nacional e para o 
comércio exterior brasileiro. 
O efeito multiplicador é de 1 
para 9,8, ou seja, cada real 
investido na base industrial 
de defesa gera em retorno R$ 
9,8. Não existe nenhum outro 

setor com esta rentabilidade”, 
disse ao destacar que o Brasil 
conseguiu eliminar alguns 
obstáculos no que diz respeito 
a financiamentos e garantias 
no setor. 

Os financiamentos são re-
alizados via bancos privados 
nacionais ou estrangeiros, 
mas as garantias, de um 
forma geral, são públicas. 
“Daí o papel importante de 
reduzir os obstáculos, porque 
não adianta o financiamento 
e não ter a garantia que o 
produto possa ser entregue. 
Garantia, no Brasil hoje, só 
as instituições oficiais”, in-
formou, acrescentando que 

há destaque para a produção 
de equipamento não letal, 
aviões, sistemas de controle 
aéreo e de monitoramento de 
fronteiras.

Degaut acrescentou que o 
setor tem uma peculiaridade. 
As vendas são feitas entre 
governos. “Essa é uma pecu-
liaridade do setor de defesa. 
Os negócios são de governo 
a governo. Não se vende pro-
dutos de defesa para o setor 
privado. Por meio do governo, 
vende para outro governo. Só 
quem tem esses produtos são 
governos”, revelou (ABr).

Segundo o secretário, em cada R$1 investido nessa indústria o retorno é de quase R$10.
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Uma forma interessante 

de inovar pode vir da 

observação.

Dados de uma pesquisa 
divulgada pela Asso-
ciação Brasileira de 

Franchising (ABF) em par-
ceria com a Confederação 
Nacional de Serviços (CNS), 
mostraram que do total de 
empresas franqueadoras, 
91,8% introduziram algum 
novo produto ou serviço entre 
2014 e 2016 na própria em-
presa, no mercado nacional 
ou internacional e que apenas 
8,2% delas não o fi zeram. 
Entre as que se mantiveram 
inovadoras, 37,4% disseram 
ter realizado mudanças sig-
nifi cativas em seus modelos 
de negócios no Brasil.

Inovar é inerente ao fran-
chising. Justamente por essa 
característica, o setor acaba 
ganhando destaque entre os 
diferentes setores da econo-
mia brasileira e a inovação 
acaba por se transformar em 
uma estratégia para fortale-
cer as marcas e tornar as em-
presas mais efi cientes. Uma 
forma interessante de inovar 
pode vir da observação. Pres-
tar atenção às necessidades 
e anseios dos clientes podem 
ser chaves importantes para 
o start dentro da empresa. 

No caso das franqueado-
ras, são dois os públicos que 
precisam ser observados: um 
é o consumidor fi nal, alvo de 
boa parte das companhias, e o 
outro é o potencial franquea-
do. Este último não pode ser 
esquecido por franqueadoras 
que desejam ampliar a pre-
sença da marca no mercado, 
crescer por todo o país e se 
consolidar em sua área de 
atuação.

Foi justamente ao observar 
o que meu público desejava, 
no caso, os potenciais fran-
queados, que consegui inovar 
com minha equipe e criar um 
posicionamento de mercado 
diferente para a minha rede 
de franquias. Dentro desse 

novo conceito, permitimos 
ao franqueado que ele cus-
tomize a sua unidade. Pode 
parecer estranho, uma vez 
que uma das regras principais 
do franchising é o padrão nos 
processo e na estética da 
unidade franqueada. 

Porém, vimos que é possível 
permitir que o franqueado dê 
um toque pessoal no negócio. 
Claro, os parâmetros para 
controle de qualidade, segu-
rança e gestão do negócio es-
tão mantidos e são imutáveis. 
Flexibilizamos escolhas como 
o tamanho da unidade fran-
queada, cores utilizadas para 
decoração dos ambientes, 
tipo de mobiliário, estilo de 
fachada, entre outros itens. 

Entendemos que usando o 
bom senso é possível negociar 
as adaptações pretendidas 
pelo nosso franqueado. Outro 
aspecto que vem fazendo 
a diferença é a inclusão do 
nome do franqueado na fa-
chada da unidade. Por meio 
de pesquisas, vimos que essa 
é uma maneira interessante 
de tornar a marca mais próxi-
ma do público que desejamos 
atender.

É interessante notar como 
essas inovações trouxeram 
impacto para a nossa rede 
e como, por meio delas, pu-
demos nos aproximar mais 
de pessoas que queriam se 
juntar a uma marca forte, 
com processos de gestão bem 
formatados, mas que não que-
riam perder a identifi cação 
com o público que já haviam 
cativado. 

A experiência vem sen-
do excelente. No fi nal das 
contas, em uma sociedade e 
em um mundo tão competi-
tivo quanto o que vivemos, 
inovar e ousar são passos 
importantes para seguir em 
crescimento.

 
(*) - Cirurgião dentista, especialista 

em “Administração Empresarial 
Internacional” pela FGV e em 
Marketing, é sócio-fundador 

e presidente da Ortoplan – 
Especialidades Odontológicas.

Inovação e franchising 
devem seguir caminhando 

juntos 
Faisal Ismail (*)
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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: RAFAEL RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistema, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 18/10/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Adriano Antonio Rodrigues e de Maria Aparecida Serafi m Rodrigues. A 
pretendente: CAMILA ESTEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de arte, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia 14/06/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz Alves de Oliveira e de Valeria Olivia 
Esteves de Souza Oliveira.

O pretendente: MYTHOVENS ANELUS, estado civil solteiro, profi ssão instrutor, nascido em 
L'Estere, República do Haiti, no dia 20/02/1995, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Venio Anelos e de Adeline Altidor. A pretendente: ELIZABETE DA 
SILVA EVANGELISTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Sobral, CE, no dia 24/07/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ernandes Matias Evangelista e de Edite Freire da Silva.

O pretendente: RENATO BIONDO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 05/07/1948, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Biondo e de Elvira Jarra Biondo. A pretendente: LIVONEIDE 
RODRIGUES SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
Santana do Ipanema, AL, no dia 11/03/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues Filho e de Flora Vieira Silva.

O pretendente: GENECI MENDES MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Arcoverde, PE (registrado em Sertânia, PE), no dia 02/01/1974, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur Mendes Monteiro e de 
Marinalva Eugenio Gomes. A pretendente: MAGALY LIMA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Viçosa, AL (registrada em Arcoverde, PE), no 
dia 04/08/1975, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Fabricio dos Santos e de Maria Madalena Lima dos Santos.

O pretendente: RENATO BATISTA SANT'ANA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
importação, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 10/09/1988, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Sant'Ana e de Maria Lucia 
Batista dos Santos Sant'Ana. A pretendente: DEISEANE NOBREGA DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão agente comunitário de saúde, nascida nesta Capital, Brasilândia, 
SP, no dia 13/02/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ernande Balbino de Jesos e de Maria do Socorro Nobrega.

O pretendente: PHILIP MACIEL DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Osasco, SP (registrado no RCPN do subdistrito da Brasilândia, Capital), no 
dia 26/05/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Florencio 
Teixeira de Sousa e de Helenita Maciel da Nobrega. A pretendente: ANDRESSA YOKO 
DE OLIVEIRA SHIMABUKORO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta 
Capital, Saúde, SP, no dia 10/08/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edison Yokiharu Shimabukuro e de Ivone Barros de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL MORAIS MARRESE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 30/07/1995, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Domingos Marrese e de 
Luciana Luzia Morais Marrese. A pretendente: BIANCA FIORI DIEB ALBUQUERQUE, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 21/12/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Abner Dieb Albuquerque e de Fabiana Elizangela Fiori.

O pretendente: VAGNER PEREIRA DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia 13/01/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Pereira da Silva. A pretendente: DIANA AMORIM DE LIMA, 
estado civil divorciada, profi ssão supervisora, nascida em Maceió, AL, no dia 16/10/1980, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Decio Rodrigues de Lima 
e de Katia Valeria Amorim de Lima.

O pretendente: MAURICIO DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 16/10/1987, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvando Souza Silva e de Maria Nilza Rosa de Jesus 
Silva. A pretendente: TATIANE BRANDÃO PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
secretária acadêmica, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 14/06/1983, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelino Pinheiro Filho 
e de Lucinda Maria Corrêa Brandão Pinheiro.

O pretendente: LUCAS ANDERSON FERNANDES LUSTOSA JUNIOR, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 
17/01/2000, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucas 
Anderson Fernandes Lustosa e de Zilda Maria da Silva Gonçalves. A pretendente: NA-
TALY PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 14/09/2000, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Pereira da Silva e de Maria Cristina da Silva.

O pretendente: CLEBER MENDES COUTO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/08/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Mendes Couto e de Alexandrina Rosa Mendes Couto. 
A pretendente: GISELA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de 
RH, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no d i a 15/01/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Silvio José de Oliveira e de Neide da Silva de Oliveira.

O pretendente: LUCIANO DE MELO NORONHA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
contábiI, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 11/05/1962, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Vital Alves de Noronha e de An-
tonia de Melo Noronha. A pretendente: MICHELE SAES PANTIGA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente contábil, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 29/04/1980, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gregorio Pantiga Filho 
e de Malta Maria Saes Pantiga.

O pretendente: MARCOS ROCHA DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público estadual, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 17/02/1974, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lellis de Paula e de Maria 
Magdalena Rocha de Paula. A pretendente: ANDREIA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida neste subdistrito, no dia 31/05/1972, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Abilio Inácio de Souza e de Geralda de Souza.

O pretendente: ALONÇO CONCEIÇÃO DE SANTANA, nascido em Euclides da 
Cunha - BA, no dia 18/07/1981, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro José de Santana e de Josefa 
Conceição de Santana. A pretendente: DAIANE DOS SANTOS ALVES, nascida em 
Euclides da Cunha - BA, no dia 18/03/1991, estado civil solteira, profi ssão promotora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Alves 
e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: FELIPE GUILHERME DE OLIVEIRA CUSSOLIM, nascido nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, no dia 10/03/1984, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público estadual, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldir 
Cussolim Junior e de Rosimere Alves de Oliveira Cussolim. A pretendente: JULIETE 
BATISTA DA SILVA, nascida em Pedras de Fogo - PB (Reg no 1º  Ofício) - PB , no 
dia 22/08/1994, estado civil solteira, profi ssão vendedora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luís da Silva e de Luciene Trajano Batista.

          
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
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Outros entram em pânico 
ao pensar no cirurgião-
dentista analisando suas 

bocas e dentes. A odontofobia é 
um temor comum entre as pes-
soas, mas que prejudica muito 
a saúde bucal. Estimativas da 
Pesquisa de Saúde Odontológica 
em Adultos, conduzida em 2015 
no Reino Unido, sugerem que 
uma em cada 10 pessoas tenha 
fobia de ir ao cirurgião-dentista, 
evitando visitas regulares ao 
profi ssional de Odontologia.

Para contornar esse medo 
e inquietação em relação a 
consultas odontológicas, pro-
fi ssionais apostam em métodos 
terapêuticos como solução, 
caso da Homeopatia. A espe-
cialidade se apoia no pilar de 
que toda substância que, ao ser 
experimentada, tenha capaci-
dade de gerar determinados 
sintomas em um indivíduo 
sadio, também poderá tratar 
estes mesmos sintomas quando 
fi zerem parte de um quadro 
clínico de uma doença. 

Os medicamentos homeo-
páticos são extraídos de ele-
mentos naturais, como fl ores 
e minérios, e passam por um 
processo próprio de preparo. 
Na Odontologia, a Homeopatia 
inclui, em sua anamnese, a 
capacidade de avaliar profun-
damente o paciente e, com isso, 

Homeopatia é uma opção 
para quem tem medo de 

cirurgião-dentista
Muitas pessoas fi cam desconfortáveis só de imaginar o barulho do motorzinho odontológico

Uma em cada 10 pessoas tem fobia de ir ao cirurgião-dentista.  

tratá-lo em suas queixas físicas 
e também em seu emocional, 
por muitas vezes acabando 
com o sentimento de pânico 
que sentar em uma cadeira 
odontológica gera.

“A consulta não consiste 
apenas nos medicamentos ho-
meopáticos, profi ssionais que 
praticam a especialidade na 
Odontologia buscam conhecer 
e entender os anseios, medos, 
angústias e quais os gatilhos 
para esses sentimentos. Às 
vezes, a inquietação do pacien-
te não é causada apenas pelo 
cirurgião-dentista ou procedi-

mentos, o que direciona o pro-
fi ssional a indicar o tratamento 
homeopático mais adequado”, 
explica a cirurgiã-dentista 
Jussara S. Giorgi, presidente 
da Câmara Técnica de Home-
opatia do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo. 

Fora o medo do motorzinho, 
a Homeopatia também pode ser 
utilizada, com sucesso, para tratar 
patologias agudas, crônicas e tudo 
o mais que possa ser medicado na 
terapêutica convencional, muitas 
vezes como protagonista e em 
outras como coadjuvante, mas 
sempre trazendo um ganho de 

saúde para o paciente. 
“A Homeopatia trabalha em 

situações agudas, receitando 
um medicamento para alívio 
mais rápido da dor. É nesse 
momento que o paciente ga-
nha confi ança na terapêutica, 
assim, em uma consulta futura, 
podemos realizar uma anamne-
se mais detalhada e seguir para 
o tratamento mais adequado, 
com auxílio de medicamentos 
homeopáticos próprios para a 
condição”, afi rma a profi ssional. 

Fonte e mais informações: (www.
crosp.org.br).

A CCJ da Câmara dos Deputa-
dos aprovou proposta que dá ao 
condutor que acumular mais de 
20 pontos na carteira por infra-
ções leves ou médias, a possibi-
lidade de trocar a suspensão do 
direito de dirigir pela prestação 
de serviços comunitários em 
diversas áreas, inclusive na pro-
teção e preservação ambiental.

A medida está prevista no 
projeto do deputado Roberto 
de Lucena (Pode-SP), que foi 

Pena alternativa à 
suspensão da carteira

de motorista

aprovado em caráter conclusi-
vo. A pena alternativa depende 
do aval da autoridade de trân-
sito, se considerar que esta 
providência será mais educativa 
de acordo com o prontuário do 
infrator. A proposta recebeu 
parecer favorável do relator, 
deputado Diego Garcia (Pode
-PR), que propôs mudanças na 
redação para adequar o texto 
ao Código de Trânsito vigente 
(Ag.Câmara).

Autoescola Online

A proposta recebeu parecer favorável do relator, 

deputado Diego Garcia (Pode-PR)
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O ministro do STF, Alexan-
dre de Moraes, votou ontem 
(21) a favor da validade do 
compartilhamento de dados 
fi nanceiros da Unidade de In-
teligência Financeira (UIF), do 
Banco Central (antigo Coaf), 
e da Receita com o Ministério 
Público sem autorização judi-
cial. Após o voto de Moraes, o 
julgamento foi suspenso e será 
retomado na próxima quarta-
feira (27). Faltam os votos de 
nove ministros.

Até o momento, há dois votos 
sobre a questão. Na sessão de 
quarta-feira (20), o presidente 
da Corte, ministro Dias Toffoli, 
relator do caso, entendeu que a 
UIF e a Receita podem repassar 

Moraes vota a favor do envio de dados da Receita e do Coaf
dados de pessoas e empresas ao 
MP, mas com algumas ressalvas, 
como a de que o MP não pode 
encomendar relatórios. 

Segundo a votar, o ministro 
Alexandre de Moraes divergiu 
parcialmente do presidente 
e disse que a Receita pode 
repassar todos dados ao Minis-
tério Público, e que a UIF pode 
enviar dados espontaneamente 
ou a pedido dos procuradores. 
Moraes afirmou que garan-
tias constitucionais de sigilos 
bancário e fi scal, assim como 
qualquer outro direito, não 
devem ser tidas como absolu-
tas e “não podem servir como 
escudo protetivo para a prática 
de atividades ilícitas” (ABr).Ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 E

59
1-

B3
8A

-3
3F

7-
B5

29
.



Página 7São Paulo, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

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

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

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exõesRefl exões
AS PORTAS ESTÃO SE ABRINDO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Os efeitos purgativos deste mês podem fazer com que você 
sinta que está passando por vários obstáculos, mas as mudanças 
resultantes serão para melhor. Sua energia pessoal está sendo 
fortalecida e as forças energéticas estão sendo reequilibradas 
dentro de você. Este processo irá gerar uma fonte abundante 
de energia e inspiração para iluminar as criações que você 
precisa trazer à luz. Isso pode não ser fácil, mas se você se 
render a isso, será um momento de crescimento catártico, 
libertador e estimulante. Seja gentil consigo mesmo, pois os 
problemas que estão surgindo para serem esclarecidos estão 
profundamente enraizados e são complexos. Mova-se com 
o que está chegando e as mudanças que você precisa fazer. 
Ao fazer isso, você permite que as portas para o seu destino 
se abram e a próxima fase de sua jornada evolutiva comece.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br 
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REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
Empresa deseja reduzir a jornada de trabalho e o salário, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS EM EMPRESA PÚBLICA, AS FOLHAS 
DEVERÃO SER ENVIADAS AO ESOCIAL?  

A empresa pública é considerada uma entidade empresarial e não 
faz parte do grupo da administração pública para envio do eSocial, 
entendimento que decorre da leitura do Anexo V da IN RFB nº 
1863/2018. Portanto, a empresa pública deve cadastrar o bolsista 
no evento S-2300 código 903 (bolsista lei nº 8.958/1994) e deve 
informar o valor da bolsa no evento S-1200.

INDENIZAR A ESTABILIDADE
Empresa pretende demitir funcionária durante a licença maternidade 
e indenizar a estabilidade, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBIMENTO DE COMISSÕES PENDENTES
Funcionária recebe salário fixo + comissão, entretanto as vendas 
são parceladas, recebendo a comissão após o pagamento. Na 
rescisão, como será pago as comissões pendentes, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL DEVE RETER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
(1,5%) MESMO SE O CLIENTE FOR ÓRGÃO PÚBLICO?

Considerando o produtor rural pessoa física vendendo sua produção 
rural para empresas ou pessoa jurídica, inclusive órgão público, com-
petirá a estes compradores fazer a retenção na fonte de 1,5%, caso o 
este produtor rural não tenho feito opção de recolhimento pela folha 
de pagamento, conforme previsto na Lei 13.606/2018, artigo 14.

COMPENSAR O VALOR TOTAL PAGO EM DUPLICIDADE
Empresa recolheu o INSS em duplicidade, pode compensar o valor total, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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A consultora internacional 
de negócios, Marcya Ma-
chado, CEO da Prospera 

USA, Inc, é uma das referências 
do mundo corporativo para os 
empreendedores que desejam 
investir no mercado estaduni-
dense. “Quando empresários 
me procuram com o objetivo de 
expandir seus negócios para o 
território americano, percebo 
que, para alguns, fi ca muito 
difícil compreender como uma 
economia pode crescer com 
estas características”, frisou 
Marcya. 

O salário, nos Estados Uni-
dos, é pago conforme acordo 
entre empregador e emprega-
do, e as faltas, mesmo aquelas 
com justificativas, não são 
consideradas para pagamento 
de salário. “Não há licença ma-
ternidade paga, no entanto, em 
algumas regiões há falta de mão 
de obra, desde a especializada 
a não especializada”, reiterou. 
Mesmo sem os chamados “di-
reitos trabalhistas”, há proteção 
à pessoa e aos seus direitos, 
regras que devem ser obedeci-
das, mas não há protecionismo.

Segundo a CEO, é importante, 
aos executivos/empresas que 
desejam expandir, investir neste 
país, é pensar na criação de em-

As diferenças trabalhistas entre 
os Estados Unidos e o Brasil

Como explicar uma baixíssima taxa de desemprego em uma cultura onde não há FGTS, Férias, 13º 
salário e desconto de INSS?

O salário, nos Estados Unidos, é pago conforme acordo entre empregador e empregado.

pregos e na geração de impostos. 
Com relação ao desemprego, 
conforme índices do Jornal Sen-
tinel Orlando, na Flórida, a taxa 
caiu para 3,2% em setembro de 
2019. Na área metropolitana de 
Orlando, a queda foi ainda maior, 
2,8%. A taxa nacional foi para 
3,5% em setembro. 

Os serviços de educação e 

saúde foram responsáveis por 
quase 60 mil  novos empregos 
em 2018, seguidos por 49.200 
em serviços profi ssionais e em-
presariais e 30.300 em áreas que 
envolvem lazer e hospitalidade. 
Já o segmento da construção 
gerou 16.200 empregos no ano 
passado. “Pelo que podemos 
constatar, estamos a alguns 

anos de conseguir chegar a 
este patamar, principalmente 
nas questões trabalhistas que, 
no Brasil, cada vez mais destrói 
empresas e, de forma alguma, 
garante a proteção dos funcio-
nários”, fi naliza.

Fonte: Marcya Machado, CEO da Pros-
pera USA, Inc.

A CCJ da Câmara aprovou ontem (21) 
o projeto que dispensa o uso de faróis 
baixos durante o dia em estradas e rodo-
vias integradas a áreas urbanas. O texto 
aprovado também exige que as luzes de 
rodagem diurna se tornem equipamentos 
obrigatórios nos novos veículos a partir 
do quarto ano de vigência da lei, na 
forma e no prazo a serem estabelecidos 
pelo Contran. 

Essas luzes equivalerão ao uso dos 
faróis quando em trânsito nas estradas e 
rodovias. Conhecidas no mercado auto-
motivo pela sigla em inglês DRL (Dayti-
me Running Light), as luzes de rodagem 
diurna são geralmente fabricadas em 
LED e contornam os faróis dos carros. 

Dispensa de farol aceso durante o dia em rodovias urbanas

Sa
la

 d
e 

Tr
ân

si
to Elas são aceitas como substitutas dos 

faróis baixos em rodovias durante o dia.
O texto aprovado pela comissão é 

o substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes, que foi elaborado pelo 
deputado Hugo Leal (PSD-RJ). A re-
latora na CCJ, deputada Renata Abreu 
(Pode-SP), acolheu as mudanças feitas 
por ele. Como foi aprovado em caráter 
conclusivo, o projeto deve seguir di-
retamente para análise do Senado.  O 
texto aumenta ainda a penalidade para 
quem trafegar com os faróis desligados 
durante a noite, para diferenciar da nova 
exigência de uso dos faróis durante o 
dia. A infração passa a ser considerada 
grave. Hoje, é média (Ag.Câmara).

Uso de faróis baixos durante o dia em 

estradas e rodovias integradas a áreas 

urbanas.
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ãoSegundo uma recente pesquisa 
da ConsenSys, o Brasil registra, no 
mundo todo, o maior domínio de bus-
cas pela palavra “Bitcoin” (88%) em 
relação a “Ethereum” (4%), “Cripto-
moedas” (1%) e “Blockchain” (7%). 
Além de o dado representar um forte 
indício do interesse brasileiro por 
este mercado, ele ainda serve de 
estímulo para que as pessoas tenham 
acesso a uma educação fi nanceira 
correta sobre o assunto. 

De fato, a falta de conhecimento 
pode afastar as pessoas desse tipo 
de investimento e contribuir para 
disseminar informações incorretas. 
Para desfazer mal entendidos e tirar 
as dúvidas sobre o assunto, Daniel 
Coquieri, que é COO da BitcoinTrade 
, explica abaixo os 6 principais mitos 
sobre Bitcoin. 

1. Bitcoin não é rastreável - As 
transações com Bitcoins podem sim 
ser rastreadas. As técnicas para isso 
são as mesmas usadas para rastrear 
um e-mail ou outras informações di-
gitais. Em todo caso, quem investe 
em Bitcoin em algum momento vai 
querer transformar suas criptos em 
moedas tradicionais, como dólar ou 
real. Para isso, a pessoa precisará 
ter uma conta em uma exchange 
(onde serão exigidos dados pesso-
ais) e ainda terá de declarar este 
criptoativo para a Receita. 

2. Bitcoin é ilegal - Apesar de 
ainda não existir uma regulação 
específi ca para criptomoedas no 
Brasil, é incorreto dizer que a 
operação com Bitcoins é ilegal. A 
moeda pode ser inclusive usada 
como pagamento de vários pro-
dutos e serviços (como viagens, 
imóveis, jóias, diárias em hotels, 
ingressos para shows, roupas, entre 
outros) e ainda deve ser declarada 
no Imposto de Renda. Certamente, 
nem todos os estabelecimentos 
aceitam compras com Bitcoins, 
mas esta é uma tendência que tem 
ganhado cada vez mais a atenção 
do comércio. 

3. Bitcoin é baseado em mera 

especulação - Assim como um 

Conheça os 6 maiores mitos sobre Bitcoin

metal precioso, o Bitcoin também é 
fi nito, pois sabemos que ele é limita-
do a 21 milhões de unidades. Não é 
à toa que a criptomoeda é chamada 
de “ouro digital”. Por isso mesmo, 
o valor do Bitcoin está vinculado 
a esta oferta e pode ainda sofrer 
alterações com base em fatores 
que não apenas especulação, como 
planos de regular a moeda digital, 
comentários de políticos sobre o 
assunto e a chegada de novos crip-
toativos no mercado, entre outros. 

4. É necessário ter o valor 

inteiro de um Bitcoin para co-

meçar a investir - Na verdade, 
é possível começar a investir em 
porções pequenas de um Bitcoin. 
Cada corretora do mercado estipula 
o valor mínimo para realização de 
aplicações. Nesse sentido, geral-
mente é possível começar investindo 
com valores pequenos, de R$50 a 
R$100, que irá permitir que o usuário 
compre algumas frações de Bitcoin. 

5. Investir em Bitcoin não é 

seguro - O Bitcoin funciona com 
base na tecnologia do blockchain, 
que é uma cadeia de blocos de in-
formações na qual as transações são 
compiladas de forma criptografada, 
como em um “livro contábil” que 

registra os valores que são enviados 
e recebidos. Dessa maneira, esses 
dados fi cam armazenados em várias 
“bibliotecas” diferentes, fazendo 
com que seja muito difícil apagá-las. 

Para acessar um bloco, é necessá-
rio decifrar seu algoritmo e também 
o do bloco anterior, que precisaria 
do antecedente e assim em diante. 
O blockchain ainda é público, o que 
signifi ca que todas as pessoas podem 
ter acesso às transações e também 
auditá-las. A segurança da Rede 
Bitcoin ainda pode ser confi rmada 
pelo fato de nunca ter sido hackeada 
desde sua criação, em 2009. 

6. Bitcoin é um esquema de 

pirâmide - Em um esquema de 
pirâmide, não há nenhum ativo 
envolvido e o dinheiro se acumula 
de acordo com a entrada de novos 
membros, que sustentam os ganhos 
dos mais antigos. O Bitcoin, por sua 
vez, funciona em uma lógica bem 
diferente. Trata-se de uma moeda 
virtual, com estoque fi nito com 
cotação altamente volátil, e que 
pode ser comprada e vendida, do 
mesmo modo que outras moedas 
no mundo. 

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

O Bitcoin é fi nito, limitado a 21 milhões de unidades.
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Especial
Entenda as 
discussões 
sobre a 
Cannabis 
medicinal
Os remédios à base de Cannabis 
sativa voltaram ao centro dos 
debates no país

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

Os senadores acabam de aceitar uma sugestão, apresentada 
por uma ONG, que libera o cultivo da planta exclusiva-
mente para a produção de medicamentos e a realização 

de pesquisas científi cas. Com isso, a sugestão virou projeto de lei 
(PL 5.295/2019) e agora será votada pelas comissões do Senado.

Na Câmara, os deputados criaram uma comissão só para dis-
cutir um projeto que facilita a entrada de medicamentos à base 
de Cannabis nas farmácias (PL 399/2015). A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), por sua vez, está prestes a votar 
resoluções que regulamentam tanto o plantio apenas por empresas 
farmacêuticas quanto o registro dos remédios.

Nenhuma das propostas em análise permite o uso recreativo 
da maconha ou o plantio individual da Cannabis, práticas que a 
legislação enquadra como crimes.

Mesmo não tendo como objeto a droga narcótica, a regula-
mentação da Cannabis medicinal é um tema controverso e tem 
levado a debates acalorados. Os críticos se dividem entre os que 
afi rmam que os estudos sobre a segurança não são conclusivos e 
os que acreditam que a disseminação dos remédios seria apenas 
o primeiro passo para a completa legalização da maconha.

Segundo os defensores, já há evidências científi cas sufi cientes 
a respeito da segurança dos remédios. Para eles, os doentes não 
podem mais esperar.

Apoiadora da liberação dos medicamentos, a senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP) cita seu próprio exemplo. Ela, que é tetraplé-
gica, faz uso de remédios à base de Cannabis para amenizar dores, 
impedir contrações musculares involuntárias e evitar convulsões:

— Alguém já me viu alucinando em algum canto do Congres-
so, falando besteira? Alguém tem algum senão quanto à minha 
seriedade no trabalho? Precisamos de mais amor e menos pre-
conceito. E não falo só por mim. Nós não podemos bater a porta 
na cara da sociedade. Não temos o direito de manter a dor de 
tantos brasileiros.

Entre os críticos, está o senador Eduardo Girão (Podemos-CE):

— A dita maconha medicinal é uma falácia que querem incutir 
na cabeça dos brasileiros, objetivando reduzir a percepção de 
risco dessa droga. A liberação do plantio no país poderá signifi car 
uma porta aberta para que, num futuro bem próximo, o mercado 
bilionário da maconha recreativa venha a criar tentáculos no Brasil.

Não há proibição aos remédios à base de Cannabis no Brasil. 
Em 2017, a Anvisa liberou a venda do primeiro — e por ora único 

— medicamento do tipo no país, o Mevatyl, prescrito para con-
ter os espasmos de pessoas com esclerose múltipla. O que está 
proibido são o plantio e o processamento no território nacional. 
Isso deixa de mãos atadas tanto a indústria farmacêutica quanto 
os cientistas brasileiros.

No exterior, há inúmeros remédios disponíveis, aprovados por 
agências como o FDA (equivalente à Anvisa nos Estados Unidos). 
O Mevatyl comercializado nas farmácias do Brasil é importado 
da Inglaterra.

Diante das restrições legais, aos pacientes com prescrição 
médica de tratamento com Cannabis restam alternativas ilegais, 
desgastantes, burocráticas ou caras. Alguns recorrem ao tráfi co 
para obter sementes, plantar a Cannabis de forma clandestina e 
extrair o concentrado medicinal. Outros pedem habeas corpus 
preventivos aos tribunais para cultivar a planta sem incorrer 
em crime. Há quem solicite à Anvisa autorização para importar 
medicamentos liberados em outros países. E existem pacientes 
que pedem à Justiça que obrigue a rede pública de saúde a 
fornecer-lhes gratuitamente esses remédios estrangeiros.

A demanda pela Cannabis terapêutica é crescente no Brasil. 
Em 2016, a Anvisa concedeu 450 permissões de importação. Em 
2018, foram 2.350. Os gastos do Ministério da Saúde para cumprir 
ações judiciais que determinam a entrega de remédios à base de 
Cannabis também subiram. Em 2017, o governo federal gastou 
R$ 280 mil. Em 2018, R$ 620 mil.

A ONG Abrace Esperança, da Paraíba, que conta com autoriza-
ção judicial para plantar Cannabis e vender os medicamentos a 
preço de custo a um grupo limitado de pacientes, tem uma lista 
com mais de cem médicos de todo o país que prescrevem esse 
tipo de tratamento.

Certos princípios ativos da Cannabis são capazes de amenizar 
dores musculares crônicas e infl amações resistentes aos me-
dicamentos convencionais, por exemplo. Em pacientes que se 
submetem a quimioterapia, ajudam a controlar as náuseas e os 
vômitos. Em doentes de aids que perderam muito peso, auxiliam 
no aumento do apetite. Crianças que sofrem múltiplas convulsões 
diárias passam a ter crises muito esparsas depois de iniciarem o 
tratamento com a Cannabis terapêutica.

A médica Carolina Nocetti, que integra o Laboratório de Estudos 
da Dor, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), diz:

— Os estudos científi cos e a prática médica mostram que os 
canabinoides são seguros. Não matam nem causam dependência, 
ao contrário do que pode acontecer com os analgésicos opioides, 
como a morfi na. É claro que os canabinoides podem provocar 
efeitos colaterais, como todo medicamento, mas são efeitos 
colaterais muito leves, como fome e boca seca.

No Brasil, a primeira autorização judicial para a importação 
de um remédio extraído da Cannabis foi concedida em 2014. 
A benefi ciada foi a menina Anny, que vive em Brasília e sofre 
de CDKL5, uma síndrome de origem genética que atrasa o de-
senvolvimento neuropsicomotor e provoca convulsões de difícil 
controle. A síndrome é tão rara que no Brasil só se tem notícia 
de 30 pessoas acometidas por ela.

O pai da menina, Noberto Fischer, soube do uso terapêutico da 
Cannabis por meio de famílias americanas que têm fi lhos com a 
mesma síndrome. Na época em que ele conseguiu a autorização da 
Justiça, Anny tinha 6 anos de idade e sofria em torno de 60 crises 
convulsivas por semana. Ela já havia experimentado inúmeros 
remédios e até usado um implante que libera impulsos elétricos, 
semelhante a um marca-passo, mas sempre sem sucesso.

— Foi um choque muito forte quando eu soube que o trata-
mento que estavam adotando nos Estados Unidos era à base de 
Cannabis. Eu tinha uma imagem muito cristalizada dessa planta 
como algo que é do mal e precisa ser mantido à distância. Mas, 
quando a sua fi lha está quase indo embora, perdendo a vida, 
porque os tratamentos não funcionam, você passa por cima de 
todo o medo e de todo o preconceito. Foi assim que consegui 
trazer a primeira remessa do medicamento para o Brasil.

Segundo Fischer, os resultados vieram logo. Em pouco mais 
de dois meses utilizando um remédio à base de Cannabis, as 
convulsões de Anny foram rareando e chegaram a desaparecer 
por um tempo. Hoje são raras. A menina voltou a se alimentar 
e a olhar os pais nos olhos. Depois de seis anos em constante 
estado de alerta, para socorrer a fi lha durante as crises, a família 
fi nalmente conseguiu ter uma noite inteira de sono.

— Acredito que, se não fosse a Cannabis medicinal, a Anny 
não estaria mais conosco. Proposital ou não, a vinculação equi-
vocada que fazem entre o uso medicinal e o uso recreativo ou 
adulto atrasa o processo [de regulamentação] e machuca muito 
o coração das famílias que precisam dos medicamentos para 
garantir a vida dos seus fi lhos.

Os remédios podem vir na forma de cápsula, óleo, pomada, 
vapor, spray nasal e gota sublingual. Cada medicamento tem uma 
formulação própria, com os princípios ativos em concentrações 
variadas, conforme a doença.

A maior parte dos tratamentos à base Cannabis não altera nos 
doentes a percepção da realidade, como faz o cigarro de maco-
nha. Em alguns remédios muito específi cos, porém, o objetivo é 
justamente esse, como aqueles prescritos para aliviar a dor e a 
ansiedade dos pacientes em estado terminal.

No Canadá, a produção de remédios à base de Cannabis foi 
regulamentada em 2001. Na Holanda, em 2003. Em Israel, em 
2012. O médico Ricardo Ferreira, especialista no manejo da dor 
e consultor da ONG Abrace Esperança, afi rma:

— Será que esses países não estão comprometidos com a 
saúde da sua população? Será que são coniventes com o tráfi co 
de drogas? É claro que não é nada disso. O Brasil precisa tirar 
proveito da experiência internacional. Não é justo que pacientes 
brasileiros não tenham acesso ao tratamento adequado e conti-
nuem sofrendo só por causa do estigma que a Cannabis carrega.

Norberto Fischer e a fi lha Anny, que deixou 
de sofrer 60 convulsões semanais após iniciar 

tratamento com remédio de Cannabis.
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No Rio de Janeiro, pais 
pedem liberação da 
Cannabis medicinal para 
tratamento dos fi lhos.

Isabela Vieira/Agência Brasil
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