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“Importante não é ver o 
que ninguém nunca viu, 
mas sim, pensar o que 
ninguém nunca pensou 
sobre algo que todo 
mundo vê”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão
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Estimativa divulgada 
ontem (28), pelo Mi-
nistério da Economia 

revela que o Custo Brasil 
consome das empresas R$ 1,5 
trilhão por ano, o que repre-
senta 22% do PIB. O cálculo 
foi feito pelo governo federal 
em parceria com o setor pri-
vado. Custo Brasil é um termo 
que descreve o conjunto de 
difi culdades estruturais, bu-
rocráticas e econômicas que 
encarecem e comprometem 
novos investimentos pelas 

Governo e setor privado 
estimam Custo Brasil em 
R$ 1,5 trilhão por ano

empresas e pioram o ambiente 
de negócios.

Segundo o secretário espe-
cial de Competitividade do Mi-
nistério da Economia, Carlos da 
Costa, essa estimativa refl ete o 
custo que as empresas brasi-
leiras têm acima da média dos 
países que integram a OCDE. 
“É um número que representa 
o peso da nossa burocracia, o 
peso de vários erros que foram 
cometidos no passado”.

Costa ressaltou que, entre 
os elementos que compõem o 

Custo Brasil, o que mais pesa 
para as empresas é o emprego 
de capital humano. “O Brasil, 
que precisa contratar pessoas 
para reduzir o índice de desem-
prego, tem como principal com-
ponente do Custo empregar 
capital humano. Cometemos 
erros no passado de qualifi ca-
ção de mão de obra, de educa-
ção e de excessivos encargos 
trabalhistas”, explicou.

Depois de divulgar a estimati-
va do Custo Brasil, o secretário 
lançou o Programa de Melhoria 

O número representa o peso da nossa burocracia, o peso de vários erros que

foram cometidos no passado.

Contínua da Competitividade, 
que  foi feito em parceria com 
entidades setoriais. “Vamos 
trabalhar para que nosso Custo 

Brasil se reduza o mais rápido 
possível”, disse, ao enfatizar 
que ainda não é possível calcu-
lar em quanto tempo o Brasil 

poderá reduzir seu custo, de 
modo que este entre na média 
dos países que compõem a 
OCDE (ABr).

A Coreia do Norte disparou 
ontem (28) pelo menos um 
projétil não identifi cado, numa 
ação que aparentemente pre-
tende pressionar os Estados 
Unidos a aceitar uma nova 
rodada de diálogo sobre o pro-
grama nuclear.

O Estado Maior Conjunto sul 
coreano limitou-se a afi rmar, 
através de um breve comu-
nicado, que se trata de um 
disparo de um projétil cujas 
características “ainda não são 

desconhecidas”, mas não for-
neceu mais informações sobre 
o lançamento.

O último ensaio dos norte-
-coreanos deu-se no dia 31 de 
outubro, quando o regime de 
Pyongyang fez um lançamento 
de um foguete. Os lançamentos 
são interpretados como tenta-
tivas para forçar Washington a 
aceitar as novas condições para 
o diálogo sobre o desarmamento 
que se encontra num impasse 
desde o início do ano (RTP/ABr).

O último ensaio dos norte-coreanos deu-se no dia 31 de outubro.

Parlamentares da Câma-
ra dos Deputados do Chile 
aprovaram, por unanimidade, 
uma medida transitória para 
reduzir à metade os salários 
e outras remunerações dos 
políticos, pelo período de 60 
dias. Prefeitos, vereadores 
e membros do Judiciário e 
do Ministério Público foram 
poupados. Ficou também 
aprovada a criação de uma co-
missão autônoma que definirá 
os valores dos salários para 
funcionários do Estado e para 
cargos de eleição popular.

O deputado Gabriel Boric, 
33 anos, é um dos políticos 
que lançou a iniciat iva. 
Ele afirma que os salários 
devem ser reduzidos, pri-
meiramente, para os cargos 

de representação popular e 
de confiança do presidente. 
Boric afirma que essa redução 
de 50% deve servir como “piso 
salarial” para as remunera-
ções do legislativo.

O Senado chileno aprovou a 
chamada “lei anti-capuz”, que 
estabelece penas mais severas 
a manifestantes que partici-
parem de atos com os rostos 
cobertos. O projeto reafi rma 
as garantias constitucionais 
de liberdade de reunião de 
pessoas de maneira pacífi -
ca, mas aplica sanções mais 
severas àqueles que causam 
distúrbios, crimes e excessos 
contra a ordem pública cobrin-
do o rosto com máscaras e/
ou capuz com o propósito de 
ocultar sua identidade (ABr).

O Senado chileno aprovou a chamada “lei anti-capuz”,

para manifestantes que participam rostos cobertos.

Emergência climática
O Parlamento da União Europeia 

aprovou ontem (28) uma moção 
que declara emergência climática no 
bloco, e pede à Comissão Europeia, 
poder Executivo da UE, que todas as 
propostas legislativas e orçamentá-
rias estejam em linha com o objetivo 
de limitar o aquecimento global neste 
século a 1,5ºC acima dos níveis pré-
-industriais. Essa é uma das metas 
do Acordo de Paris sobre o Clima, 
assinado em 2015.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, avaliou 
ontem (28) como positiva a 
aprovação da Medida Provi-
sória (MP) que criou o pro-
grama Médicos pelo Brasil, ao 
lembrar que havia indefi nição 
sobre a aprovação e o governo 
apelou aos líderes do Senado 
e da Câmara para que apro-
vassem o projeto, considerado 
forte para a saúde pública 
brasileira.

“O projeto vem com processo 
seletivo que não existia. Aque-
les que vão para as áreas mais 
críticas iniciam ganhando mais, 
e ganham mais por permanece-
rem lá. Também traz de volta 
a proteção da sociedade, com 
os registros dos médicos nos 
conselhos de medicina, para 
que sejam fi scalizados, acaban-

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O presidente Jair Bolsona-
ro disse, ontem (28), que os 
problemas burocráticos e de 
governança desestimulam os 
cidadãos a entrar na carreira 
política e a disputar cargos 
eletivos no Executivo. “O que 
leva ao desestímulo da carreira 
política, no caso o Executivo, 
são problemas que advém de-
pois do mandato. Vejo colegas 
que de boa fé exerceram seus 
mandatos, mas não por devido 
zelo e, muitas vezes, por desco-
nhecimento se veem enrolados 
com a Justiça e alguns levam 
10, 15 até 20 anos para voltar 
a ter paz”, disse.

Bolsonaro participou do 3º 
Fórum Nacional de Controle, 
organizado pelo TCU. Tam-
bém estiveram presentes o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e o vice-presi-
dente da República, Hamilton 
Mourão, no Instituto Serzedello 

O presidente Jair Bolsonaro participou da troca da guarda 

presidencial, que acontece a cada seis meses,

no Palácio do Planalto.

Pablo Sanhueza/Reuters

Rovena Rosa/ABr
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Problemas de governança desestimulam 
carreira política, diz Bolsonaro

nosso, nós temos que encarar 
isso tudo como pessoas de bem, 
com conhecimento de que a ad-
ministração pública não é fácil. 
Todo dia são dezenas de novas 
normas, novas recomendações, 
que é praticamente impossível 
tomar pé de tudo e poder go-
vernar dessa maneira”, disse.

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, destacou 
a importância desse diálogo in-
terinstitucional e permanente 
entre os órgãos de fi scalização 
e controle para melhorar a 
gestão pública. “Seja no Minis-
tério Público, seja como visto 
aqui, a vontade presente nos 
órgão que participam desse 
evento compreende a beleza 
e a importância desse dialogo 
interinstitucional como única 
forma de sobrevivência da de-
mocracia, pujante, sem temer 
as tensões permanentes que 
lhe são inerentes”, disse (ABr).

Corrêa, em Brasília. Coorde-
nado pelo ministro Augusto 
Nardes, o fórum tem o objetivo 
de integrar as instituições de 
controle externo e interno da 
União, estados e municípios, 
das três esferas de poder, por 
meio de ações de capacitação 

e controle.
Para o presidente Bolsonaro, 

o TCU é um dos órgãos mais 
importantes para a governança 
e integridade da máquina pú-
blica. “Eu encaro o que se faz 
aqui, essa busca de uniformizar 
procedimentos, como aliado 

Chile reduz salários 
de parlamentares à 
metade por 60 dias

Pyongyang disparou 
projétil “não identifi cado”

Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani recebe Donald Trump.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, fez 
ontem (28), Dia de Ação de 
Graças, uma visita surpresa ao 
Afeganistão, a primeira de seu 
mandato ao país, e anunciou a 
retomada das negociações de 
paz com o Talibã. As tratati-
vas haviam sido suspensas no 
início de setembro, quando 
o mandatário cancelou um 
encontro secreto com líderes 
do grupo fundamentalista na 
base militar de Camp David, 
nos EUA. 

Dias antes, um ataque ter-
rorista da milícia matara 12 
pessoas em Cabul, incluindo 
um soldado americano. “Eles 
querem um acordo, e estamos 
nos encontrando com eles”, 

disse Trump, durante uma 
reunião com o presidente do 
Afeganistão, Ashraf Ghani. O 
magnata também confi rmou a 
intenção de reduzir o número 
de soldados americanos no país 
de 12 mil para 8,6 mil.

Os princípios do acordo nego-
ciado com o Talibã no primeiro 
semestre previam a retirada 
inicial de 5,4 mil militares. O 
grupo islâmico governou o 
Afeganistão de 1996 a 2001, 
até ser derrubado pela invasão 
americana - Washington acusa-
va a milícia de dar proteção a 
Osama bin Laden, mentor dos 
atentados de 11 de setembro. 
Após sua queda, o Talibã iniciou 
uma insurgência que segue 
ativa até hoje (ANSA).

Trump visita 
Afeganistão e retoma 
conversas com Talibã

Elogiada a MP que cria 
o programa

Médicos pelo Brasil

do com os improvisos”, disse, 
após participar do 7º Congresso 
Nacional de Hospitais Privados, 
em São Paulo.

Segundo o ministro, o projeto 
garantirá para as áreas mais dis-
tantes três vezes mais médicos 
do que o programa anterior, já 
que reconhece a essencialidade 
do profi ssional para compor 
a força de tarefa do SUS nas 
áreas mais críticas do país. 
Ele ressaltou que o Brasil é um 
continente com diferenças de 
acesso aos serviços de saúde, 
principalmente no caso de algu-
mas especialidades, tornando 
um desafi o a criação de políticas 
que se encaixem nos diversos 
vazios assistenciais.

“Temos lugares do Brasil 
onde a pessoa tem que viajar 
praticamente dois dias para ter 
acesso a uma hemodiálise, por 
exemplo, e é difícil levar atedi-
mento para essas áreas críticas. 
“Estamos reorganizando o 
sistema na atenção primária, 
dividindo o país em regiões 
administrativas para criar salas 
de atendimento especializado”, 
afi rmou. O programa amplia em 
7,3 mil o número de profi ssio-
nais nas áreas mais carentes do 
país – 55% serão contratados 
para atender as regiões Norte 
e Nordeste (ABr).

Alex Brandon/ANSA/AP
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OPINIÃO
Emprego 4.0: não se 
preocupem com o 
futuro do trabalho 

“Em 2050 teremos 

bilhões de pessoas 

inúteis”. A afi rmação é 

de Yuval Harari, autor 

dos best sellers Sapiens e 

Homo Deus. 

Suas alegações são consi-
deradas exageradas por 
alguns, enquanto para 

outros é uma demonstração 
de coragem. A revolução 
cognitiva está produzindo, de 
forma acelerada, exemplos de 
atividades nas quais a máquina 
superou o homem. 

Recentemente, 20 advoga-
dos foram superados por um 
programa de machine learning 
na tarefa de avaliação de um 
contrato típico de confi den-
cialidade, tanto em termos de 
precisão quanto de velocidade. 
O aplicativo apresentou 94% 
de acerto contra 85% alcança-
do pelos advogados, com uma 
larga vantagem temporal: 26 
segundos contra 92 minutos, 
para a execução da tarefa por 
humanos. 

O fi m de diversas profi ssões 
por conta da tecnologia não é 
novidade na história humana. 
Para Klaus Schwab, presidente 
do World Economic Forum, a 
humanidade já demonstrou 
por três vezes sua capacidade 
de criar profi ssões e vagas de 
trabalho em volume superior 
ao perdido para a tecnologia. 
O problema, agora, é que esta 
nova revolução em curso pa-
rece destruir empregos numa 
velocidade muito maior do que 
a sociedade está sendo capaz 
de criar novos postos. 

Uma vez pacifi cado que o 
fi m dos empregos decorrente 
da automação não será uma 
fatalidade restrita às profi ssões 
do chão de fábrica é razoável 
questionar: em qual ambiente 
surgirão as oportunidades para 
a criação de novas profi ssões?  
Para George Westerman, 
cientista líder do MIT em Eco-
nomia Digital, e seus colegas, 
possivelmente as empresas 
hoje com melhores chances de 
serem relevantes no futuro são 
as que estão à frente dos seus 
pares nas transformações de 
suas operações. 

Aquelas capazes de usar a 
tecnologia para transformar 
suas operações em algo total-
mente novo. Os gestores não 
devem fi car presos a propostas 
de uso da tecnologia como 
meio para produzir uma lagarta 
mais veloz (Westerman, 2016), 
devem usar a tecnologia para 
com o objetivo de produzir uma 

borboleta. 
Uber, Aibnb etc. são exem-

plos de empresas que se 
aproveitam das tecnologias da 
quarta revolução para hackear 
ativos, deixando o problema 
para quem possui o ativo e 
fi cando com o lucro, na visão 
de alguns. Mas isso não deixa 
de ser um uso positivo da estra-
tégia de asset hacking, quando 
se considera que se entrega 
de fato uma maior efi ciência 
na utilização dos ativos para a 
sociedade. 

Quando se agrupa as etapas 
do processo de criação de um 
produto ou serviço digital em 
dois conjuntos, temos uma 
parcela grande de atividades 
de pesquisa e desenvolvimento 
que vem antes da desmoneti-
zação e uma outra após. Na 
parcela antes da desmonetiza-
ção, ligada à inovação, é onde 
teremos o campo de batalha 
pelos empregos no futuro. 
“Não conseguimos resolver um 
problema com base no mesmo 
raciocínio usado para criá-lo”, 
Albert Einstein. 

Parece que estamos seguin-
do por um caminho de forma-
tação de uma nova sociedade 
onde no fi nal o Brasil não se 
encaixa. Reverter o estágio 
atual de deterioração do pla-
neta é provavelmente o maior 
moonshot a ser perseguido 
pela humanidade. Moonshot, 
na defi nição oferecida pelos 
membros da Singularity Unive-
sity, é um projeto cujo impacto 
alcança bilhões de pessoas, 
cujas tecnologias necessárias 
podem ainda não existir e que 
envolve a colaboração de múl-
tiplas organizações (Berman, 
2017). 

A conclusão é óbvia: não se 
preocupe com os empregos, 
preocupe-se em inovar em pro-
dutos e serviços para antever 
as necessidades de um cliente 
cada vez mais exigente. O novo 
cliente, que rejeita o asset 
hacking no meio ambiente e 
exige que as externalidades 
negativas sejam compensadas, 
já é responsável por diversas 
novas funções e etapas nas 
cadeias de valor das empresas. 

Desde necessidades cada 
vez mais intensas em termos 
de segurança digital, design, 
storytelling, user experience 
e marketing, até novas etapas 
de processos como rastreabi-
lidade, certifi cações, pesqui-
sas, manipulação genética e 
reciclagem. 

(*) - São diretores de tecnologia da 
SPI Integração de Sistemas Ltda. 

(**) -  É consultor da People Strategy.

Élcio Brito, João Seixas (*) e Leandro Franz (**)
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News@TI
Solução digital de armazenamento e 
compartilhamento de dados para
pequenas e médias empresas

@A Embratel lança esta semana a solução digital Claro drive 
Negócio, que permite aumentar a produtividade de pequenas e 

médias empresas ao facilitar o armazenamento e compartilhamento 
de arquivos entre colaboradores. A nova solução está disponível 
com diversas opções de armazenamento: 250 GB, 1 terabyte e 1,5 
terabytes. Entre os diferenciais do serviço estão as ferramentas admi-
nistrativas de controle de usuários e utilização do espaço contratado. 
A solução pode ser instalada em qualquer dispositivo, como tablets, 
smartphones (Android e iOS) e PCs. Os arquivos das empresas são 
salvos na Nuvem da Embratel, com criptografi a de ponta a ponta. 
Como oferta promocional de lançamento, na aquisição de um plano 
a partir de 250 GB, o cliente receberá um plano adicional de 30GB..

Truque do “domínio falso” dobra ameaças 
virtuais on-line para compras

@A Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), 
fornecedor global líder em soluções de cibersegurança, divulga 

novo alerta para os golpes on-line durante o período de campanhas 
Black Friday em novembro. O "Dia Mundial das Compras" marca o 
início da temporada de promoções de novembro, seguido pelo Dia 
de Ação de Graças, Black Friday (29 de novembro) e Segunda-feira 
Cibernética (Cyber Monday). Compradores de todo o mundo par-
ticipam desse mega período de ofertas, com um número cada vez 
maior de consumidores realizando suas compras on-line, em vez de 
irem em lojas físicas.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Sociedade inteligente
Débora Morales (*)

O mundo enfrenta desafi os de larga 
escala, como esgotamento de 
recursos naturais, aquecimento 

global, crescente disparidade econômica, 
uma população em amadurecimento, taxa 
de natalidade em declínio.

Portanto, é de extrema importância 
aproveitar ao máximo as tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) para 
obter novos conhecimentos e criar valores, 
estabelecendo conexões entre pessoas e 
coisas e entre os mundos real e ciberné-
tico, como um meio efi caz e efi ciente de 
resolver problemas na sociedade.

Antecipando essas tendências globais, 
a sociedade 5.0 foi apresentada como um 
conceito central do quinto Plano Básico de 
Ciência e Tecnologia, adotado pelo gover-
no japonês em 2016, que pode servir de 
exemplo e ser aplicado por outros países.

A iniciativa da sociedade 5.0 está fun-
damentada no paradigma da indústria 4.0, 
embora as manifestações do modelo da 
indústria se concentram na aplicação de 
tecnologias emergentes para aprimorar a 
efi cácia e o desempenho fi nanceiro das 
organizações (fábricas inteligentes).

A sociedade 5.0 procura contrabalançar 
essa ênfase comercial, aplicando tecnolo-
gias emergentes relacionadas à robótica 
social, IA, inteligência ambiental e avanços 
nas interfaces homem-computador para 
melhorar qualitativamente a vida de seres 
humanos individuais e benefi ciar a socieda-
de como um todo (sociedade inteligente).

O objetivo é criar uma sociedade centra-
da no ser humano, na qual o desenvolvi-
mento econômico e a solução dos desafi os 
sejam alcançados, e as pessoas possam 
desfrutar de uma alta qualidade de vida 
totalmente ativa e confortável. Alguns 
campos estratégicos foram selecionados 
como capazes de alavancar os pontos 
fortes dessa iniciativa.

Assistência médica: por meio da inte-
ligência artifi cial, é possível cobrir aspec-
tos como dados pessoais em tempo real, 
informações de localização da assistência 
médica, informações sobre tratamento e 
informações ambientais. Além disso, a 
assistência possibilita uma vida saudável 

e a possibilidade de detectar doenças pre-
cocemente, por meio de exames médicos 
de dados fi siológicos e clínicos e oferecer 
um tratamento ideal.

Mobilidade: um novo valor pode 
ser gerado analisando, por meio de IA, 
bancos de dados que abrangem vários 
tipos de informações, incluindo dados 
de sensores de carros e informações em 
tempo real sobre clima, tráfego. Esse 
campo estratégico facilita as viagens e 
passeios turísticos que correspondem às 
preferências pessoais e tornam o movi-
mento agradável sem congestionamentos, 
além de reduzir os acidentes por meio da 
condução autônoma e da combinação de 
serviços de carros e transporte público.

Criação de cadeias de suprimentos 

de próxima geração: migrar de um 
modelo convencional (obtendo lucro 
simplesmente vendendo produtos) para 
um novo modelo (com lucro pelo serviço 
como um todo, incluindo atendimento e 
pós-venda), e materializar a produção em 
massa sob medida, atende as necessidades 
de cada consumidor.

Agricultura: aplicando IA e big data 
para aspectos como dados meteorológi-
cos, crescimento de culturas, condições 
de mercado, tendências e necessidades 
alimentares, é possível maior oportunida-
de de emprego e alta produtividade por 
meio de soluções como tratores robóticos 
e automatizar a integração de dados de 
culturas com o uso de drones. Outras 
aplicações incluem operação e automação 
do gerenciamento da água e aprimorar 

Smart City Laguna

sua capacidade com base em previsão 
do tempo e dados de águas subterrâneas.

Energia: analisar dados meteorológi-
cos, status operacional de usinas, status 
de descarga/cobrança de veículos elétricos 
(VE) e condições de uso de energia de cada 
domicílio contribui para o fornecimento de 
suprimento de energia estável por várias 
fontes de energia, com base em previsões 
precisas de demanda, além de reduzir a 
carga ambiental, diminuindo as emissões 
de gases do efeito estufa (GEE).

FinTech: possibilitada pelas tecnolo-
gias emergentes, será possível apoiar os 
negócios fi nanceiros existentes e trazer 
benefícios econômicos, fornecendo bens e 
serviços necessários às pessoas que preci-
sam, facilitando a prosperidade humana.

As iniciativas não são para o desenvol-
vimento de um único país, mas para gerar 
resultados positivos globalmente. Isso 
implica que o mundo inteiro se benefi ciará 
da sociedade 5.0, que busca integrar as 
tecnologias desenvolvidas em diferentes 
setores, bem como nas diversas ativida-
des, para alcançar o desenvolvimento 
econômico para um grande número da 
população (e não para poucas pessoas), 
fornecer soluções paralelas aos proble-
mas e promover uma sociedade em que 
as pessoas aproveitem a vida ao máximo.

(*) É mestra em Engenharia de Produção (UFPR) 
na área de Pesquisa Operacional com ênfase a 
métodos estatísticos aplicados à engenharia e 

inovação e tecnologia, especialista em Engenharia 
de Confi abilidade (UTFPR), graduada em Estatística 

e em Economia. Atua como Estatística no Instituto 
das Cidades Inteligentes (ICI).

Vivemos em uma nova era, em que a globalização e a rápida evolução de tecnologias digitais, como a 
internet das coisas (IoT), inteligência artifi cial (IA) e robótica estão trazendo mudanças signifi cativas 
para a sociedade. O ambiente e os valores das pessoas estão se tornando cada vez mais diversifi cados 
e complexos.

3 plataformas para quem busca se tornar
um empreendedor

Hoje em dia, ser empreendedor é um 
sonho de muitas pessoas. Nada como 
ter seu próprio negócio, possivelmente 
ganhar  mais dinheiro, ter autonomia, 
fl exibilidade e mais independência. Além 
de ter uma empresa com seu nome e fazer 
as coisas do seu jeito. Segundo pesquisa 
da GEM, o Brasil chegou a 38% na taxa 
de empreendedorismo total - o número 
mostra que em torno de 52 milhões  de 
brasileiros possuem seu próprio negócio.    

Apesar de parecer uma tarefa fácil, abrir 
o seu próprio negócio requer muito estudo 
e dedicação. Pensando nisso, listamos três 
plataformas que vão ajudar quem quer se 
tornar um empreendedor. Veja abaixo.

eNotas

Todo  empreendedor deve se preocupar 
com a prestação de serviços e a emissão 
de notas fi scais. Pensando nisso, tem 
a plataforma eNotas  - que consegue 
identifi car todos os serviços prestados 
pela empresa por meio de um sistema 
de comunicação com os principais meios 
de pagamento. Assim, pode automatizar 
o processo e garantir a regularidade e 
crescimento da empresa.   

Simplic

Para quem precisa de dinheiro rápido 
para começar a vender online ou abrir 

Loja  Integrada 

Para  quem busca abrir um e-commerce, 
sugerimos a  Loja  Integrada. Ela é a úni-
ca plataforma gratuita  do mercado que 
oferece recursos para a criação de lojas 
virtuais - de maneira prática e intuitiva. 
Quem começa no plano grátis, por exem-
plo, pode “subir” no site 50 produtos e já 
começar a vender. Não é preciso ter co-
nhecimentos técnicos sobre e-commerce.

 É uma opção para quem quer empreen-
dedor online, completar renda e até mesmo 
driblar o desemprego. A Loja Integrada já 
possui mais de 1 milhão de lojas criadas 
e já são mais de 8 milhões de produtos 
vendidos - com faturamento total dos 
lojistas de mais de 500  milhões de reais.

uma loja física, mas precisa de uma “gra-
na” inicial para o estoque de produtos, o 
crédito online é uma boa opção. A Simplic  
é a primeira fi ntech no Brasil a oferecer 
empréstimo 100% online para pessoas 
físicas com valores que variam de R$ 500 
a R$ 3.500. De acordo com dados da em-
presa, em 2019, mais de 100 mil brasileiros 
solicitaram e receberam um empréstimo 
online com o objetivo  de abrir o próprio 
negócio. 

O  processo fácil: o cliente faz a simu-
lação de crédito no site pelo computador 
ou celular. Depois da análise de crédito 
ter sido feita e seu empréstimo apro-
vado. O dinheiro cairá na conta em até 
um dia útil. 
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Internacionalização das Empresas e Profi ssionais, a partir das 08h30, 
no Hotel Tivoli Mofarrej. A programação trará informações para as 
empresas que têm interesse em expandir o negócio para o mercado 
internacional, analisando todo o processo, desde a ideia até a tomada 
de decisão. O seminário é aberto ao público com inscrições gratuitas 
através do link (http://eventos.tmp.br/fi cha/visitantes/inicio.php) ou 
pelo telefone (11) 2875-4161.  

E - Organizações de Jovens 
Cerca de 400 participantes de mais de 170 países são esperados para o 
3.º Fórum Mundial de Educação Não Formal, no Rio de Janeiro, entre 
os dias 9 e 11 de dezembro. Mais de 30 organizações internacionais 
discutirão os desafi os e o papel do modelo não formal na agenda da 
educação em todo o mundo. O evento é uma iniciativa da Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro, movimento educacional de jovens que 
tem grande representatividade no mundo todo, e parceria com mais de 
30 organizações internacionais, entre elas o Unicef. Em paralelo, acon-
tece o 3° Congresso Mundial de Educação Escoteira. Mais informaçoes: 
(https://worldnfeforum.com/).

F - Profi ssionais de TI 
A Semantix, referência na oferta de tecnologia em big data analytics 
e inteligência artifi cial, está contratando diversos profi ssionais de 
tecnologia para auxiliar em seu processo de crescimento no próximo 
ano. As posições são para início imediato. No total, há 70 vagas dispo-
níveis. As posições ofertadas são: analista de segurança da informação, 
Scrum master, analista de processos, engenheiro de software, analista 
de programação back-end, analista DevOps, UX designer, analista de 
dados, engenheiro de dados, administrador de big data e cientista de 
dados. Iinteressados podem mandar currículo para o e-mail (selecao@
semantix.com.br). 

G - Adequações à LGPD 
Em 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em vigor 
no Brasil e a medida ainda traz incertezas sobre o que as empresas 

A - Hospital na Praia Grande
Nesta terça-feira (5), o Grupo Trasmontano Saúde realiza um encontro 
para o lançamento das obras de seu mais novo Hospital IGESP na Praia 
Grande. O evento terá início às 10h, no Buffet Paraíso Prime e contará 
com a presença da diretoria do Grupo e da construtora Athie Wohnrath, 
responsável pelo empreendimento, além do Prefeito da cidade, Alberto 
Pereira Mourão. Os porta-vozes falarão dos investimentos - previstos na 
casa dos R$210 milhões – das oportunidades de emprego geradas, dos 
benefícios para a população, início das obras e previsão de inauguração. 

B - Startups de Energia
O Free Electrons, programa global de aceleração focado em startups de 
energia em fase de scale up em mercados internacionais, está com inscri-
ções abertas. A iniciativa, que está na quarta edição busca apresentar as 
mais promissoras startups do setor elétrico em todo o mundo às 10 utilities 
líderes do setor. Ao todo, o programa vai selecionar 30 empresas que terão a 
oportunidade de apresentar suas ideias em um Bootcamp, que acontece em 
março, em Singapura, apenas 15 passarão para a próxima fase. As inscrições 
podem ser realizadas até 31 de janeiro no link (https://freeelectrons.org/). 

C - Fórum de Empreendedores
Em parceria com a Câmara Municipal, a FecomercioSP realiza na próxima 
segunda-feira (2), às 9h, a cerimônia de posse dos novos membros do 
Fórum de Empreendedores. O objetivo é criar um espaço permanente 
de encontro, colaboração e diálogo para os empresários da cidade, com 
representantes de diferentes setores da sociedade. Composto por mem-
bros do Poder Público, entidades, instituições acadêmicas e de pesquisa, 
movimentos sociais, organizações não governamentais e outras lideranças, 
o fórum fi cará aberto para receber demandas e desenvolver projetos que 
possam auxiliar empresários, , incentivando a formalização e a regulari-
zação dos seus empreendimentos. Inscrições: (https://bit.ly/2QUUiSh).

D - Internacionalização de Empresas 
Na próxima terça-feira (3), o jornal Valor Econômico, em parceria 
com a Hayman-Woodward Global Mobility Services, realiza o seminário 

e profi ssionais devem fazer para se enquadrarem adequadamente às 
regras. Com uma proposta de apoio aos envolvidos no processo, a P&B 
Compliance, empresa especializada em consultoria, gerenciamento, 
análise, redução de riscos nos processos administrativos e proteção de 
dados, realiza no próximo dia 7, das 9h às 13h, na Associação dos Ex-
-alunos do Colégio Dante Aligheiri (Al. Jaú,1135), um curso de conceitos, 
riscos e impactos que a LGDP trará para as empresas. Saiba mais em: 
(www.sympla.com.br).

H - Motéis na Segunda
Mais de 100 motéis espalhados pelo Brasil participarão da 6ª edição do 
Motel Black Monday, ação que será realizada na segunda-feira (2). A 
iniciativa é realizada pela Associação Brasileira de Motéis em parceria 
com o Guia de Motéis. O projeto oferecerá aos frequentadores dos motéis 
50% de desconto em todas as suítes e períodos (incluindo pernoite). 
O desconto será válido somente para a hospedagem. Gastos com ali-
mentação, acessórios e bebidas deverão ser pagos em seu valor integral 
durante o período da campanha. Interessados, atenção:  é necessário 
acessar o site (www.motelblackmonday.com.br) e baixar o cupom de 
desconto do motel desejado. 

I - Vagas para Programadores 
A Cognizant, empresa líder em tecnologia e negócios, realiza nos dias 
30 de novembro e 1.º de dezembro, o primeiro Hackathon Day, com o 
objetivo de desenvolver profi ssionais que estão iniciando a carreira na 
tecnologia Mulesoft. O evento reúne programadores para trabalhar em 
grupo, com um case específi co ou em soluções para um ou mais projetos, 
o que permite o desenvolvimento de habilidades técnicas e pessoais, 
como trabalho em equipe e pensamento ágil. Os estudantes precisam 
ter experiência em desenvolvimento de software, inglês intermediário 
e se candidatarem por aqui: (http://bit.ly/hackathon_day). 

J - Proteção de Dados
Assim como outras áreas de atuação, o Direito vive um período de 
intensas transformações. Nesse percurso rumo ao mundo digital, o 
“juridiquês” dá lugar à criatividade, à fl exibilidade e a um olhar mais 
atento ao cliente fi nal. Para falar sobre essas mudanças, bem como 
sobre uma das discussões mais atuais no mundo jurídico, a proteção 
de dados pessoais, a AASP promove o curso “Privacy by Design”, em 
parceria com a plataforma educacional Legal Creatives, entre 3 e 5 de 
dezembro, na Unidade Jardim Paulista da entidade. Objetiva atualizar 
os participantes a respeito do GDPR, da União Europeia, e da LGPD, 
legislação nacional que entra em vigor em agosto de 2020. Outras in-
formações no site: (www.aasp.org.br).

Internacionalização das Empresas e Profi ssionais, a partir das 08h30,
no Hotel Tivoli Mofarrej. A programação trará informações para as
empresas que têm interesse em expandir o negócio para o mercado

A - Hospital na Praia Grande
Nesta terça-feira (5), o Grupo Trasmontano Saúde realiza um encontro 

Quando o muro caiu
O desafi o do mundo 

é o da liberdade com 

garantias mínimas de 

uma vida digna

O Brasil se preparava para 
o segundo turno das 
eleições presidenciais, 

entre o metalúrgico socialista 
Lula e a incógnita liberal salva-
cionista Collor de Melo, quando 
a televisão anunciou a queda 
do muro de Berlim. 

Era o dia 9 de novembro e o 
jornalista Pedro Bial, em cima 
do muro cercado de gente 
eufórica comemorando o fi m 
da parede de concreto e da 
divisão simbólica que separava 
o “paraíso” comunista do “in-
ferno” capitalista, dizia: “vejo 
a história acontecendo diante 
dos meus olhos”. 

No entanto, as pessoas que 
queriam romper o muro, fazer 
desaparecer o muro, apagar o 
muro, (mas não esquecer do 
muro), não viam nada disso 
como a vitória do capitalismo, 
mas como a vitória da liber-
dade contra a violência brutal 
e desumana do totalitarismo. 
Mesmo assim, os capitalistas 
comemoraram como se fosse 
por eles (e para eles) que o 
muro caiu. Há trinta anos. 

Hoje, diante dos recordes 
de desigualdade social, nada 
do que vemos permite dizer 
que foi isso que realmente 
aconteceu. Da mesma forma 
que a vitória das ideias de 
Collor não sobreviveram a uma 
investigação do Congresso, a 
queda do muro só foi capaz 
de trazer novas perguntas ao 
mundo. E agora, sem muro, o 
que fazer para que a grande 
praça pública abrigue a todos, 
atenda a todos com o mínimo 
de dignidade? 

Pois é sabido que os países 
chamados de comunistas 
proporcionavam o mínimo de 
bens, embora seja óbvio que 
pão é fundamental para a fome 
mas a fome de ninguém acaba 
com o pão. Continua com a 
vontade de criar, expressar-se, 
viajar, maravilhar-se, discursar, 

inventar, criticar, manifestar, 
ou mesmo fi car quieto em seu 
canto. 

Acontece que sem o pão, 
com a barriga roncando, e 
sem saúde, com o corpo todo 
doendo, aí as outras fomes se 
calam. O desafi o do mundo é 
o da liberdade com garantias 
mínimas de uma vida digna. 
E nesse aspecto há ainda 
muitos muros levantados, 
muros verdadeiros como os da 
Cisjordânia e da fronteira do 
México, muros invisíveis como 
os que separam a pobreza da 
cidadania, a cidadania dos ser-
viços públicos, os talentos da 
boa escola, os gênios do apoio, 
os cientistas de verbas e as 
minorias de reconhecimento.

Há trinta anos, o muro de 
Berlim caiu e um intelectual 
norte-americano, Francis 
Fukuyama, disse que a Histó-
ria havia terminado, que não 
haveria mais confl itos capazes 
de transformar o mundo e que, 
“agora”, navegaríamos em um 
mar de economias liberais con-
tínuas, uma marolinha aqui, 
uma chuva mais forte ali, mas 
todos os barcos teriam como 
destino os mesmos portos. 

E trinta anos depois, nenhu-
ma paisagem é mais conhecida 
do que a do mar revolto da 
economia mundial, da ascen-
são dos governos nacionalistas, 
dos discursos autoritários 
contra imigrantes fugidos das 
guerras em seus países - guer-
ras alimentadas pelas políticas 
armamentistas das mesmas 
nações que tentam evitar a 
entrada dos fugitivos. 

Também há fortes ventos no 
comércio, com novas medidas 
protecionistas, sobretaxas, 
acordos bilaterais, guerra co-
mercial. Tudo aquilo que o ca-
pitalismo negava e pregava ser 
coisa do outro lado do muro. 

Mas o muro caiu. Mas o muro 
não caiu. Ou são as pedras do 
muro caído ainda a atravancar 
o caminho.

(*) - É doutor em Educação Histórica 
pela UFPR e professor de História

no Curso Positivo.

Daniel Medeiros (*)

O Índice Geral de Preços–
Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste de contratos de aluguel, 
registrou infl ação de 0,30% em 
novembro. A taxa é inferior ao 
0,68% de outubro, mas supe-
rior ao índice de novembro do 
ano passado (-0,49%). Com o 
resultado, o IGP-M acumula 
infl ação de 5,11% no ano e de 
3,97% em 12 meses.

A queda da taxa de outubro 
para novembro foi puxada 
pelos preços no atacado. A 
inflação do Índice de Preços 

ao Produtor Amplo, que mede 
o atacado, caiu de 1,02% 
em outubro para 0,36% em 
novembro.

O varejo e a construção tive-
ram alta no período. O Índice 
de Preços ao Consumidor, que 
mede o varejo, teve infl ação de 
0,20% em novembro, após uma 
defl ação (queda de preços) de 
0,05% em outubro. Já a infl ação 
do Índice Nacional de Custo 
da Construção subiu de 0,12% 
em outubro para 0,15% em 
novembro (ABr).

Crescem também os ris-
cos de exposição a frau-
des e golpes fi nanceiros. 

Um levantamento realizado 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela 
que em cada dez brasileiros, 
dois (19%) foram vítimas de 
alguma fraude fi nanceira nos 
últimos 12 meses.

Os dados mostram que o 
principal problema enfrentado 
pelos consumidores fraudados 
é o não recebimento de algum 
produto que deveria ter sido 
entregue em sua residência 
(34%). Outros golpes mais 
comuns envolvem a entrega 

O principal problema enfrentado é o não recebimento

de algum produto.

O Índice de Confiança 
da Indústria, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), avançou 1,7 ponto na 
passagem de outubro para 
novembro deste ano. Com o 
resultado, o indicador chegou 
a 96,3 pontos em uma escala 
de zero a 200 pontos. Esse é 
o maior nível desde maio de 
2018 (97,2 pontos).

A confi ança dos empresários 
avançou em 15 dos 19 segmen-
tos industriais pesquisados em 
novembro. O Índice de Expec-
tativas, que mede a confi ança no 
futuro, subiu 2,9 pontos, para 
96,8 pontos, o maior nível desde 
abril de 2019 (97,4 pontos).

O Índice de Situação Atu-
al, que mede a confi ança no 
momento presente, cresceu 
0,4 ponto, para 95,8 pontos. 
Segundo a pesquisadora da 

Indicador avançou em 15 dos 19 segmentos pesquisados.
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Fim de ano é época propícia 
para ação de fraudadores

As transações fi nanceiras pela internet e a circulação de consumidores nos centros de compras crescem 
consideravelmente com a chegada de datas importantes para o varejo, como a Black Friday e o Natal

sos usados na realização de 
compras (15%) e pessoas que 
notaram transações bancárias 
não autorizadas em suas contas 
(15%).

De acordo com o levanta-
mento, quase um terço (30%) 
dos consumidores foram víti-
mas de fraude em transações 
ou compras feitas pela inter-
net. Outros 15% relatam que 
os golpes aconteceram nas 
operações realizadas em ban-
cos, sejam agências ou sites e 
10% em lojas físicas de grandes 
varejistas. Há ainda 6% que 
citam golpes em operações 
com fi nanceiras e outros 6% 
em pequenos comércios (AI/
CNDL/SPCBrasil).

de um produto com caracte-
rísticas diferentes do especifi -
cado pelo vendedor (28%) e a 

clonagem do cartão de crédito 
ou débito (27%). Há vítimas 
que tiveram documentos fal-

Confi ança da indústria atinge 
maior nível desde maio de 2018

FGV Renata de Mello Franco, 
apesar de o indicador per-
manecer em nível baixo em 
termos históricos, “o avanço 
de novembro foi expressivo e 

bastante disseminado entre 
os setores industriais”. O Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada recuou 0,5 ponto 
percentual, para 75,3% (ABr).

IGP-M acumula infl ação de 
3,97% em 12 meses

A Petrobras prevê investimentos de US$ 75,7 
bilhões nos próximos cinco anos, a partir de 
2020. O novo plano de negócios foi aprovado 
ontem (27), pelo Conselho de Administração 
da companhia. Segundo a estatal, 85% dos 
investimentos serão alocados no segmento de 
exploração e produção. 

O volume de investimentos previstos é infe-
rior ao plano anterior, de US$ 84,1 bilhões para 
o período de 2019 a 2023. Os desinvestimentos 
(venda de ativos) previstos no plano variam 
entre US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões para o 
período 2020-2024, “sendo a maior concen-
tração nos anos de 2020 e 2021”.

Para óleo e gás natural, a Petrobras estima 
a produção de 3,5 milhões de barris de óleo 
equivalente ao dia em 2024 ante 2,7 milhões 
em 2020. Apenas para a produção de petróleo, 
a estatal prevê que o volume aumente de 2,2 

milhões de barris de óleo equivalente ao dia 
em 2020 para 2,9 milhões em 2024. “Para a 
meta de produção de 2020 consideramos uma 
variação de 2,5% para mais ou para menos”, 
informa a companhia.

A Petrobras diz que o novo plano está em 
linha com o posicionamento estratégico da 
companhia, em que busca “ser a melhor em-
presa de energia na geração de valor para o 
acionista, com foco em óleo e gás e com segu-
rança, respeito às pessoas e ao meio ambiente”. 

Além disso, o plano está consistente com 
os cinco pilares estratégicos que defi nimos: 
i) maximização do retorno sobre o capital 
empregado; ii) redução do custo de capital; 
iii) busca incessante por custos baixos; iv) 
meritocracia; v) respeito às pessoas, meio 
ambiente e segurança”, diz nota da empresa 
(ABr).

Cooperativa 
de crédito e o 
fi nanciamento
de imóveis

As cooperativas de crédito 
poderão captar depósitos da 
caderneta de poupança para 
fi nanciar a venda de imóveis, 
decidiu ontem (28) o Conselho 
Monetário Nacional (CMN). A 
medida pretende aumentar a 
concorrência no crédito imo-
biliário. Para atuar nesse ramo, 
no entanto, as cooperativas 
precisarão estar enquadradas 
em critérios mínimos de porte 
e categoria. 

Para as cooperativas singu-
lares que integram sistemas 
cooperativos de três níveis (co-
operativas singulares, coopera-
tivas centrais e confederações), 
será necessário patrimônio 
líquido ajustado combinado de 
pelo menos R$ 900 milhões. O 
patrimônio mínimo cai para R$ 
600 milhões para as cooperati-
vas em sistemas de dois níveis 
(singulares e centrais, mas sem 
confederação). A exigência 
cai para R$ 300 milhões para 
cooperativas não integrantes 
de sistema cooperativo, desde 
que estejam classifi cadas na 
categoria de cooperativa plena.

Para facilitar a captação de 
recursos pelas cooperativas de 
crédito, o CMN também autori-
zou essas instituições a emitir 
letras imobiliárias garantidas 
(LIG). Criadas em 2014, são tí-
tulos de renda fi xa destinados a 
fomentar o mercado imobiliário 
com prazo mínimo de dois anos. 
Caso a instituição fi nanceira 
que emitiu o título vá à falência, 
a bolsa de valores terá acesso 
aos imóveis e aos empreendi-
mentos que as LIG fi nanciaram 
e que servem como lastro do tí-
tulo. Assim, o investidor passará 
a ser detentor desses ativos no 
lugar do banco (ABr).

Plano da Petrobras prevê 
investimentos de US$ 75,7 bilhões
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Segurança: prevenir para 
não precisar remediar 

Como os nossos estados 

ou cidades se preparam, 

hoje, para evitar, 

impedir e se precaver da 

violência? 

A segurança é uma das 
principais demandas da 
população e está estam-

pada nas campanhas eleitorais. 
Mas o que é feito, de fato?

Segundo dados do Anuá-
rio do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, os gastos 
do governo com segurança 
pública no Brasil totalizaram 
R$ 91,2 bilhões em 2018, o 
equivalente a 1,34% do PIB 
ou R$ 409,66 por brasileiro. 
Em relação ao ano anterior, 
o país aumentou as despesas 
com a área em 3,9%.

O porquê o investimen-
to cresce, mas a sociedade 
continua com a sensação de 
insegurança? Não é por falta 
de alternativas.

O mercado de empresas de 
segurança prevê um cresci-
mento de 10% até o fi m de 
2019, segundo a Associação 
das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança 
(Abese). 

Cerca de 95% das empresas 
que atuam no Brasil lançaram 
novas soluções, sendo algumas 
com tecnologia ponta utilizada 
no combate ao terrorismo fora 
do país. Mas quantas delas 
vemos usadas no dia a dia das 
nossas cidades para evitar 
ações criminosas?

A Torre Eiffel, por exemplo, 
possui um sistema de controle 
de acesso e segurança com alta 
tecnologia e é um monumento 
do governo. Já cidade de Can-
nes, também na França, possui 
pilares retráteis por toda a sua 
extensão, protegendo locais 
públicos de invasão de carros 
não autorizados. O que estes 
dois pontos tem em comum e 
que poderiam servir de exem-
plo para o Brasil: são públicos 
e o investimento foi feito pelo 
poder público.

Embora o gasto com segu-
rança no Brasil cresça a cada 
ano, andamos no caminho in-
verso: oneramos nossos cofres 
com tentativas de soluções 
para remediar. Armas não são a 
única forma de segurança. Um 
exemplo claro de como a verba 
é mal investida foi o assalto ao 
aeroporto de Viracopos, em 
Campinas, no mês passado. 

Os criminosos entraram na 
pista, roubaram uma carga 
em dinheiro que iria entrar 
em um avião e fugiram. E 
não é a primeira vez que isto 
acontece. Não havia barreiras 
para impedir o acesso a pista, 
e tampouco câmeras de iden-
tifi cação. Quando fugiram, a 
polícia foi atrás, seguindo e 
deixando um rastro de ações 
para remediativas.

Assim agimos nas favelas 
também. Não impedimos a 
droga de chegar lá, não evi-
tamos as facções criminosas 
de atuar no país inteiro, mas 
subimos atirando e colocando 
as vidas de inocentes em risco. 
O Anuário do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública também 
mostra que os gastos com in-
teligência reportados pelos es-
tados brasileiros, os principais 
responsáveis pela entrada de 
recursos na segurança pública, 
foram na ordem de 0,6%.

Temos as tecnologias, temos 
o dinheiro, mas não existe in-
teligência ou estratégia. Pode 
dar certo em uma ação, mas 
a tendência, em longo prazo, 
é sempre estarmos atrás do 
crime, que se atualiza e se ex-
pande a cada dia. No português 
claro, usamos armas de fogo, 
mas não pensamos em como 
usá-las. 

Remediamos o problema, 
mas não evitamos. Tampamos 
o vazamento com uma fi ta, mas 
não o consertamos. Em pouco 
tempo devemos nos afogar.

 
(*) - Mestrado em administração 
de empresas, MBA em fi nanças 
e diversas pós-graduações nas 

áreas de marketing e negócios, é  
especialista em segurança e diretor 

da CAME do Brasil.

Marco Antônio Barbosa (*)

O candidato governista 
Daniel Martínez reconheceu 
ontem (28) a vitória do con-
servador Luis Lacalle Pou nas 
eleições para presidente do 
Uruguai, cujo segundo turno 
ocorreu no último domingo 
(24). Em uma mensagem no 
Twitter, Martínez, apoiado 
pelo presidente Tabaré Váz-
quez, disse que a evolução da 
apuração dos votos “não mo-
difi ca a tendência” de triunfo 
do opositor. 

“Portanto, saudamos o 
presidente eleito Luis Lacalle 
Pou. Agradeço de coração 
aos que confi aram em nós”, 
afi rmou. A Corte Eleitoral do 
Uruguai havia adiado a divul-
gação dos resultados ofi ciais 
do pleito por conta da pequena 
margem de diferença entre 
os dois candidatos, que era 
de 28,6 mil votos válidos, em 
um universo de 2,3 milhões.

O tribunal iniciou então uma 
contagem dos “votos observa-
dos”, feitos por pessoas fora de 
suas zonas eleitorais, idosos 
e eleitores com necessidades 
especiais. Essas cédulas, que 
totalizam 35 mil, exigem uma 

Luis Lacalle Pou assumirá Presidência do Uruguai em março.
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O presidente da Comissão 
de Defesa Nacional do Senado, 
Nelsinho Trad (PSD-MS), mar-
cou para terça-feira (3) a vota-
ção do projeto que reestrutura 
a carreira militar. A proposta 
também estabelece sistemas 
de seguridade social para as 
Polícias Militares e os Corpos 
de Bombeiros estaduais. O 
relator, senador Arolde de Oli-
veira (PSD-RJ), apresentou o 
relatório e admitiu que diversos 
segmentos da carreira militar, 
especialmente nas baixas pa-
tentes, estão insatisfeitos com 
o projeto. 

“Com relação a pontos ex-
postos que prejudicam alguns 
quadros de militares das For-
ças, senadores já negociam 
com o governo federal para 
que sejam corrigidos em outra 
proposta. Esta reestruturação 
determina reajustes em soldos 
e adicionais já a partir de 1º de 
janeiro de 2020, então precisa 
ser aprovada ainda este ano. 
Por enquanto, a melhor solução 
para mudanças será a encontra-
da em diálogo com o governo 
federal”, explicou Arolde.

Entre outras mudanças, o projeto cria o Adicional de 

Compensação de Disponibilidade Militar.

Vetada isenção 
de imposto para 
energia solar

No DOU de ontem (28), o 
presidente Jair Bolsonaro co-
munica o veto total a um projeto 
aprovado pelo Senado e pela 
Câmara que previa a isenção 
do Imposto de Importação para 
equipamentos e componentes 
de geração elétrica de fonte 
solar. O Executivo alega que, 
após ouvido o Ministério da 
Economia, concluiu que não há 
indicação das correspondentes 
medidas de compensação para 
efeito de adequação orçamen-
tária e fi nanceira.

O projeto de autoria do 
ex-senador Ataídes Oliveira 
estabelecia que seriam isentos 
do Imposto de Importação 
os produtos classifi cados na 
posição 8541.40 (dispositivos 
fotossensíveis semiconduto-
res, diodos emissores de luz, 
células solares, vidros solares 
etc.) da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (Tipi). Pelo 
projetp, a isenção somente seria 
aplicada quando não houvesse 
similar nacional, a fi m de que se 
estabelecesse um mercado con-
sumidor amplo e consistente. 

Na justifi cação, o autor do 
projeto ressaltou que as usinas 
hidrelétricas vêm perdendo 
espaço na matriz elétrica bra-
sileira, e a geração termelétrica 
passou a ser um recurso mais 
acionado que o desejável. O 
resultado, acrescentou, é o 
aumento da emissão de gases 
de efeito estufa na atmosfera. 
Para ele, é de fundamental 
importância a existência de 
um mercado que demande 
tecnologias modernas e limpas 
(Ag.Senado).

O líder do MDB, senador Eduardo Braga (AM), 
anunciou que o Banco Central limitará os juros do 
cheque especial para 8% ao mês a partir de 2020. 
O cheque especial é um crédito emergencial para 
pagamentos e transferências quando o cliente não 
tem mais saldo na conta corrente. 

Na última estimativa do Banco Central, os juros 
desse modelo de crédito superam, na média das 
instituições, 300% ao ano — mais de 60 vezes a taxa 
Selic. Com a nova regra, a taxa anual fi cará limitada 
a cerca de 152%. Braga lembrou que a maioria das 
pessoas que faz uso do cheque especial são cidadãos 

com renda de até dois salários mínimos.? “Ninguém 
usa o cheque especial porque quer. Usa porque 
precisa, para comprar um remédio, pagar um exa-
me, socorrer a compra do supermercado [quando] 
faltou dinheiro”.

Além da taxa de juros, a resolução do BC regula-
menta os limites de crédito do cheque especial e a 
cobrança de tarifa pela disponibilização do recurso. 
A medida entra em vigor no dia 6 de janeiro. Os 
contratos bancários fi rmados antes dessa data terão 
que se adequar às novas regras a partir de 1º de junho 
(Ag.Senado).
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Decisão sobre 
prisão em 2ª 
instância é 
‘indecorosa’

O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) criticou on-
tem (28), a decisão de líderes 
partidários de abrir mão do 
andamento do projeto que 
altera o Código de Processo 
Penal para disciplinar a pri-
são após a condenação em 
segunda instância, para dar 
prioridade a proposta sobre 
o mesmo tema que tramita 
na Câmara.

O parlamentar afirma que 
essa medida “atenta contra 
a inteligência do povo brasi-
leiro” porque, para ele, tem 
como único objetivo atrasar 
a decisão a respeito do tema. 
Para Dias, não existe nenhum 
motivo, a não ser o “inde-
coroso”, para que o projeto 
do Senado pare de tramitar 
simultaneamente à proposta 
da Câmara.

“Da nossa parte não há 
acordo. Nós [do Podemos] não 
concordamos com esse tipo 
de estratégia marota, com 
esse acordão da impunidade. 
É preciso votar e aprovar a 
prisão em segunda instância 
de forma célere”, disse (Ag.
Senado).

A proposta foi aprovada com uma emenda do relator,

deputado Gurgel (PSL-RJ).

A CCJ da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Delegado 
Waldir (PSL-GO), que permite 
a prisão de quem portar docu-
mento falso. O Código Penal 
apenas pune quem falsifi ca ou 
usa o documento, mas não há 
nenhuma pena prevista para 
o porte. A pena será a mesma 
da de falsifi cação, que varia 
de acordo com o tipo de papel 
alterado. Vale para alteração 
de documento público ou 
particular, informações para 
Previdência, cartão de crédito 
ou débito, certidão ou atestado. 

O Delegado Waldir argu-
menta que o porte da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
falsifi cada já é equiparado pela 
jurisprudência ao crime de uso 
de documento falso, entendi-
mento que deve ser estendido 
para qualquer situação. “O 
fato de uma pessoa portar uma 
documentação falsa indica que 
tem como objetivo a prática de 

um ato contrário à lei, fato que 
deve ser punido”. 

O deputado Gilson Marques 
(Novo-SC) observa que a 
lei atual difi culta a prisão de 
falsários. “Para a pessoa ser 
denunciada, praticamente tem 
que ser em fl agrante. Porque se 
a pessoa for pega portando, o 
crime não é tipifi cado”. E que 
alguém só porta documento fal-
so para conseguir um benefício 
ou privilégio indevido.

Ao apoiar a aprovação do 
projeto, o deputado Pompeo 
de Mattos (PDT-RS) revelou 
que já foi vítima de um falsá-
rio. “A gente passa por bobo, 
enquanto eles são especialistas 
em enganar, ao ponto que a 
pessoa daqui a pouco duvida 
da sua própria identidade”. A 
proposta foi aprovada com uma 
emenda do relator, deputado 
Gurgel (PSL-RJ). O projeto será 
analisado agora pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Cleia Viana/Ag.Câmara

Deputados aprovaram crédito com base no total que a empresa investir em pesquisa.
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O texto aprovado é um 
substitutivo do depu-
tado André Figueiredo 

(PDT-CE) para o projeto, de 
autoria do deputado Marcos 
Pereira (Republicanos-SP) e 
outros.

A decisão final da OMC 
permitiu a continuidade dos 
incentivos condenados até 
2019 e, a partir de 2020, não 
poderão mais ser concedidos. 
Dessa forma, o substitutivo de 
André Figueiredo acaba com a 
isenção de tributos e cria um 
valor de crédito com base no 
total que a empresa investir 
em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação a cada trimestre. O 
novo incentivo será válido até 
dezembro de 2029. 

A medida atinge fabricantes 
e desenvolvedores de compo-
nentes eletrônicos (chips, por 
exemplo), equipamentos e má-
quinas (exceto áudio e vídeo), 

Câmara aprova projeto sobre 
incentivos fi scais para setor de TIC
O Plenário da Câmara aprovou o projeto que cria incentivos fi scais para empresas do setor de tecnologia 
da informação e comunicação (TIC), substituindo isenções tributárias consideradas ilegais pela OMC

programas para computador 
e serviços técnicos especiali-
zados. A lista completa será 
defi nida pelo Poder Executivo, 
que também estabelecerá o 
processo produtivo básico a 
ser seguido.

Os créditos obtidos pela em-
presa serão calculados com base 
em multiplicadores que variam 
de 2,63 a 4,31, aplicados sobre 
o valor investido. Os favorecidos 
desses fatores são empresas 
localizadas no Centro-Oeste, na 

Sudam e na Sudene. A todo caso, 
o máximo que poderá ser obtido 
de créditos para compensar com 
tributos federais não poderá ser 
maior que uma percentagem do 
faturamento bruto anual (Ag.
Câmara).

Martínez reconhece vitória 
de Lacalle Pou no Uruguai

apuração mais longa. O resulta-
do fi nal ainda não foi divulgado, 
porém o reconhecimento de 
Martínez confi rma a vitória de 
Lacalle Pou.

“Meu reconhecimento e agra-
decimento a todos os homens e 
mulheres que estão defenden-
do os votos e a democracia. Meu 
pensamento está com vocês”, 
escreveu o presidente eleito no 
Twitter. Filho do ex-presidente 
Luis Alberto Lacalle (1990-
1995), o opositor encerra o 
domínio da Frente Ampla, de 

centro-esquerda, que estava 
no poder desde 2005, com 
Vázquez (2005 a 2010 e de 
2015 em diante) e José Mujica 
(2010 a 2015).

Lacalle Pou é líder do Parti-
do Nacional, de centro-direita, 
e promete impor uma política 
de rigor fi scal, aumentar o 
policiamento e batalhar pela 
flexibilização do Mercosul. 
O presidente Jair Bolsonaro 
havia declarado apoio ao 
opositor, que toma posse em 
março (ANSA).

Reestruturação da carreira militar 
será votada na terça-feira

A sala da Comissão, durante 
a reunião, estava lotada de 
representantes de associações 
que representam militares de 
baixas patentes. O vice-líder do 
governo, senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF), vem realizando 
gestões para que o presidente 
Jair Bolsonaro receba sena-
dores e uma comitiva destes 
militares até terça-feira, em 
busca de uma solução aos se-
tores insatisfeitos.

“O próprio relator acaba de 
admitir aqui que o projeto tem 
distorções. O governo precisa 
assumir o compromisso de 
contornar as crassas distorções 
deste texto. Bolsonaro é militar, 
trabalhei junto com ele por 
dois mandatos na Comissão de 
Defesa da Câmara e ele sempre 
defendeu estes segmentos. Ele 
precisa se dar conta inteiramen-
te do que se passa, e com urgên-
cia” disse Izalci (Ag.Senado).

Pena de prisão 
para quem portar 
documento falso

Comemorado o limite aos juros do cheque especial
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Por que devo atender a 
um headhunter mesmo 
estando empregado?

Construir e manter 

uma rede de 

networking sólida e 

dinâmica é um dos 

maiores requisitos 

de uma carreira de 

sucesso.

Apesar da crença co-
mum, o networking 
não serve apenas para 

recolocação profi ssional. O 
tema já foi abordado sob di-
versos aspectos, mas, mesmo 
assim, alguns profi ssionais 
ainda ignoram os benefícios 
de manter contato com um 
headhunter ainda que não es-
tejam procurando emprego.

Geralmente, quando esta-
mos em um momento posi-
tivo na carreira, tendemos 
naturalmente a evitar ou até 
mesmo não responder a abor-
dagens de emprego, seja por 
LinkedIn, e-mail ou telefone. 
Faz parte da natureza huma-
na buscar algo somente quan-
do se necessita. Entretanto, 
talvez essa não seja a melhor 
estratégia quando pensamos 
na essência de se estabelecer 
networking e construir rela-
ções de longo prazo.

Quando estamos trabalhan-
do em algo que gostamos ou 
quando estamos imersos em 
muitos projetos, o tempo 
torna-se escasso e tentamos 
racionalizá-lo, fazendo com 
que esse recurso seja usado 
em nossos afazeres urgentes 
e naquilo que tem relação 
direta com nossas entregas. 
Mas, nessa ânsia de dar conta 
de tudo, acabamos esquecen-
do que manter networking é 
uma tarefa não urgente, mas 
extremamente importante 
para nossa carreira.

Manter um networking 
ativo com headhunters pode 
significar ter informações 
em primeira mão sobre seu 
mercado de atuação, sobre 
movimentações estratégicas 
dentro das maiores empre-
sas e multinacionais e sobre 
oportunidades de trabalho 
que não foram divulgadas. 

Acredite! Ótimas oportuni-
dades, as melhores, não são 
publicadas e geralmente es-
tão sendo conduzidas por um 
especialista. Além disso, um 
headhunter é capaz de abrir 
portas para qualquer tipo de 
contato, além de fornecer 
dicas sobre atualizações 
profi ssionais para seu perfi l 

de trabalho.
Meu conselho é que, mesmo 

que em uma fase próspera 
na carreira, onde não exista 
a pretensão de mudar de 
cargo ou empresa, sempre 
responda ao contato de um 
recrutador. Ofereça a sua 
ajuda para que esse espe-
cialista consiga preencher a 
vaga, colocando sua rede de 
contatos à disposição. 

Essa atitude será vista 
com bons olhos e você será 
lembrado por isso no futuro. 
Melhor ainda é propor um 
café para que possam se 
conhecer e estreitar ainda 
mais o relacionamento, essa 
é uma ótima oportunidade 
para cravar sua marca pessoal 
na memória do recrutador. 
Criar espaços na agenda para 
cultivar essas relações pode 
trazer excelentes insights 
para sua carreira.

Se você decidir seguir esse 
conselho, uma excelente 
dica é oferecer algo antes 
de pedir alguma coisa em 
troca, independe do que for: 
contato, dica, pesquisa, arti-
go, treinamento, etc. Tenha 
em mente que é preciso dar 
para receber. Leve em con-
sideração o importante viés 
da reciprocidade - esse é um 
gatilho poderoso estudado 
por neurocientistas que diz 
que o ser humano tem a ten-
dência a se sentir motivado a 
retribuir favores. 

A interdependência tam-
bém é fundamental. As pes-
soas gostam de criar vínculos, 
de modo que  quando você 
aceita tomar um café com 
esse tipo de profi ssional você 
inicia o estabelecimento de 
uma relação que pode te apro-
ximar da oportunidade de 
carreira que você almeja. Por 
isso, mantenha sua rede ativa, 
tenha interesse genuíno pelas 
pessoas, e crie sua própria 
forma de gerir e manter esse 
ecossistema vivo. 

Siga essas dicas e este-
ja sempre mais perto das 
melhores oportunidades de 
carreira.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e é diretor 
de operação da Yoctoo, consultoria 
boutique de recrutamento e seleção 

para tecnologia
 (https://www.yoctoo.com/pt).

Paulo Exel (*)
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35300381351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que deverá se realizar às 9h do dia 05/12/2019, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. 
Yojiro Takaoka, 4.384, unidade 106, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, CEP 06541-038, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o grupamento da totalidade das ações da Companhia, na proporção 
40.000:1; e (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o grupamento, se aprovado. Santana 
do Parnaíba, 27 de novembro de 2019. Carlos Rodrigo Opice Leão-Presidente do Conselho de Administração

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1004180-67.2019.8.26.0037. O MM. Juiz de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Araraquara, Estado de SP, Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Assaiante Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, 
CNPJ. 04.569.758/0001-04, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação  Monitória por parte de CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda, CNPJ 
04.088.208/0001-65; alegando, em síntese: Que é empresa que gera o pagamento de pedá 
gios em rodovias de todo o território nacional, através do sistema conhecido como "Sem 
Parar/Via Fácil"; Que a requerida contratou os serviços da requerente, para que seus 
veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária sua 
parada; Que a requerida honrou por diversos meses com o previamente contratado, 
deixando de liquidar as faturas com vencimento em 15/5/2015 (R$2.943,10); 15/6/2015 
(R$3.067,79); 15/7/2015 (R$129,09) e 15/10/2015 (R$129,25); Que por não haver o pagamento 
de referidas parcelas, não restou outra alternativa senão procurar o Judiciário para receber 
referidos valores, bem como com o acréscimo dos encargos contratualmente previstos e 
demonstrados em planilha, totalizando o valor de R$12.202,41 (doze mil, duzentos e dois 
reais e quarenta e um centavos). Infrutíferas as tentativas de recebimento de seu crédito 
requereu a citação da requerida por Edital Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15  dias úteis efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes  
à 5% do valor da causa ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do 
artigo 701 do CPC. Não havendo pagamento, e não oferecidos embargos no prazo de 
cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). No prazo para 
embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovado o depósito de trinta por 
cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 
devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 
701, § 5º c.c. Art. 916); 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. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 11/11/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1007504-89.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes 
Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 1) Nicanor Alves Queiroz, RG 1.607.780, CPF 112. 
040.528-91 e 2) Elza Castellini Queiroz, RG 3.601.332, CPF 213.221.268-60, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício 
Parque Europa, alegando em síntese: o não pagamento das contribuições condominiais 
ordinárias, acessórios e respectivos rateios fixadas em Atas de Assembleia Geral, notada 
mente aquelas compreendidas entre os meses de Maio de 2013 à Maio de 2018. 
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para que pagarem o débito R$ 33.825,48 (atualizado em junh/18), no 
prazo de 3 (três) dias 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, 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). O prazo de 15 dias fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Não havendo o pagamento nem apresentado embargos à execução será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2019. 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TIPOS DE CONTRATO INTERMITENTE
Como ocorre a contratação do intermitente, quais os tipos de contrato, 
experiência, determinado ou indeterminado, a rescisão será sem justa 
causa, término de contrato ou acordo? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIOS COM JORNADA DE 
08 DIÁRIAS E TROCA DE HORÁRIO NO SÁBADO, MANHÃ E TARDE?

A totalização das horas semanais está limitada a 44 horas, de segunda à 
sábado. Quanto a jornada do sábado, o contrato poderá mencionar que 
haverá revezamento, devendo estabelecer detalhes através de escalas 
que serão divulgadas previamente aos empregados.

CÁLCULO DO INSS PARA MOTORISTA AUTÔNOMO
Qual o detalhamento do cálculo do INSS para o motorista autônomo, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SEGURADO FACULTATIVO
Funcionário que recebe seguro desemprego pode recolher para o INSS, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CONTRATADO COMO TEMPORÁRIO SERÁ EFETIVADO 
NA EMPRESA, PODE SER ADMITIDO COM CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

A contratação é possível contudo não será permito contrato de 
experiência, conforme artigo 10 § 4º da Lei 6019/74. Deverá ser 
contrato por prazo indeterminado.

TEMPO DE APOSENTADORIA
Funcionário que recolhe o teto de INSS pode abrir um MEI, a contribui-
ção de INSS recolhido pelo MEI, pode atrapalhar na relação da aposen-
tadoria? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO DE GRAVIDEZ NA CONTRATAÇÃO
Funcionária durante contrato de experiência apresentou atestado de 
gravidez, empresa pode solicitar atestado de gravidez na contratação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005827-45.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) KAÍQUE CONSENTINO FERREIRA (CPF. 406.599.988-07), que lhe foi proposta 
uma ação Monitória por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o 
recebimento de R$ 15.207,38 (Fev/2018) oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2013, 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, CITADO fica para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do 
prazo supra, pague o valor devidamente atualizado, ficando consignado neste caso, a isenção de 
custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça embargos monitórios, sob pena 
de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2019. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000798-17.2012.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - 
Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a LIVIA OLIVEIRA VARGAS, RG 29.484.636-0, CPF 328.741.178-03, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda., 
objetivando o recebimento de R$5.697,72 (Janeiro/2012), referente as mensalidades não pagas 
oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a 
requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de quinze dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

ATIVO R$
Circulante 4.743.599,01
Disponibilidades 3.387.213,42
Outros Créditos 1.291.142,85
Carteira de Câmbio 1.128.823,28
Câmbio Comprado a liquidar 217.767,96
Direitos s/vendas de câmbio  911.055,32
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos -
Rendas a Receber -
Diversos 162.319,57
Adto. e Antecip. Salariais 2,00
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta -
Impostos e Contrib. a Compensar 111.357,31
Pagamentos a Ressarcir 9.200,00
Devedores Diversos - País 41.760,26
Outros Valores e Bens 65.242,74
Despesas Antecipadas 65.242,74
Não Circulante 41.002,98
Permanente 41.002,98
Imobilizado de Uso 41.002,98
Imobilizações em Curso 27.991,19
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada (43.394,01)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada  (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 4.784.601,99

PASSIVO R$
Circulante 3.746.933,15
Outras Obrigações 3.746.933,15
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 102.586,63
Carteira de Câmbio 1.128.742,32
Câmbio Vendido a Liquidar 910.974,36
Obrig. por compra de Câmbio 217.767,96
Fiscais e Previdenciárias 49.832,22
Diversos 2.465.771,98
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 355.826,61
Credores Diversos - País 2.109.945,37

Não Circulante

Patrimônio Líquido 937.158,31
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 100.510,53
Receitas Operacionais 2.012.037,20
Despesas Operacionais (1.915.542,47)
Receitas não Operacionais 4.160,80
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 4.784.601,99

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Outubro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

A VLI, empresa admi-
nistradora da Ferro-
via Centro-Atlântica 

(FCA), pagará R$ 1,2 bilhão 
em indenização aos cofres do 
Tesouro Nacional, como forma 
de compensar pendências em 
contratos de concessão assi-
nados com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT).

O convênio foi  fi rmado ontem 
(28) pela Advocacia Geral da 
União (representando o Mi-
nistério da Infraestrutura) e a 
empresa na sede do Ministério 
Público Federal, em Minas Ge-
rais. A indenização decorre do 
descumprimento de uma série 
de investimentos que estavam 
previstos para a ferrovia.

De acordo com o ministério, 
este foi o maior valor a ser 
recebido pela União, referente 
a pendências em contratos 
de concessões ferroviárias. A 
FCA compreende 7.222 km de 
ferrovias em oito unidades fede-
rativas (MG, RJ, SP, GO, BA, ES, 
SE e DF). Pela ferrovia passam 
diversos tipos de cargas. Entre 
elas, grãos, açúcar, fertilizantes 
e combustíveis.

“Como os investimentos 
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Considerada o segundo 
maior corredor logístico do 
Brasil, a BR-163 atingiu 100% 
de extensão pavimentada. 
O serviço foi realizado por 
militares do 8º Batalhão de 
Engenharia e Construção (8º 
BEC), e deve benefi ciar todos 
os transportes que fazem o 
fl uxo de carga e comércio dos 
portos da Região Norte.

O presidente Jair Bolsonaro 
usou as redes sociais para co-
mentar a conclusão da obra, e 
afi rmou que a pavimentação 
diminuirá o custo para expor-
tação de produtos brasileiros. 
A conclusão da BR-163 foi uma 
das promessas do ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Frei-
tas, ao assumir a pasta. 

“Estamos redirecionando a 
logística do país para o Norte, 

Ferrovia Centro-Atlântica pagará 
R$ 1,2 bilhão em indenizações

A FCA compreende 7.222 km de ferrovias em oito unidades federativas.

previstos desde a assinatura 
da resolução foram apenas 
parcialmente realizados, o 
Ministério Público Federal 
chegou a ajuizar três ações civis 
públicas referentes à falta de 
conservação dos trechos da ma-
lha da concessionária. A partir 
do acordo desta quinta-feira e 
do pagamento da indenização, 

os processos judiciais fi cam 
encerrados”, informou por meio 
de nota o ministério.

O acordo prevê que a FCA 
pague R$ 1,2 bilhão em 60 par-
celas, atualizadas pelo IPCA, a 
partir de 31 de janeiro de 2020. 
“Nos três primeiros anos, as 
mensalidades a serem quita-
das via Guia de Recolhimento 

da União (GRU), custarão R$ 
26,7 milhões. Nos dois últimos 
anos, o valor das parcelas está 
estipulado em R$ 10 milhões 
mensais”, diz a nota. Os valores 
serão aplicados em estudos, 
obras, recuperação, desenvolvi-
mento ou implantação de infra-
estrutura de ferrovias, inclusive 
mobilidade urbana (ABr).

pavimentação da BR-163, no Pará
porque teremos menores dis-
tâncias para os mercados con-
sumidores da Ásia e da Europa. 
Seremos mais competitivos e 
vamos diminuir o custo para o 
produtor. É mais dinheiro que 
sobra para novos investimentos 
e mais empregos gerados. [Com 
essa obra] o Brasil volta a ser 
um grande player no cenário 
internacional”, afi rmou o mi-
nistro, em Brasília.

Tarcísio também informou 
que haveria ainda a possibi-
lidade de criar concessão de 
trechos da BR-163, e revelou 
que o ministério já fez estudos 
aprofundados sobre a viabilida-
de da privatização. “Acredito 
que essa concessão [da BR-
163] deve ocorrer em 2020”, 
concluiu.O serviço foi todo feito pelo 8º Batalhão de Engenharia e Construção.
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Superconectada, esta 

geração prefere se 

relacionar por meio de 

plataformas digitais.

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

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

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

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

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

Eles preferem o atendimento 
online, geralmente via redes 
sociais, por ser mais conveniente 
e aderente aos seus hábitos de 

vida. A última coisa que uma 
pessoa desta geração quer é 
fazer uma ligação para conse-
guir solucionar um problema. 
Ou, pior ainda, ter de resolver 
pessoalmente. 

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

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

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

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

relacionamento online das marcas 
com seus clientes. 

O que os millennials 
esperam do atendimento

ao cliente
Cassiano Maschio (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: DIEGO RODRIGUES LINS, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 21/08/1982, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Lins e de Maria Zafra Gasguez 
Lins. A pretendente: MARIA ÉRICA LUANA MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Currais Novos, RN, no dia 06/02/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Souza Mendonça e de Sebastiana Oliveira Silva.

O pretendente: ERIVALDO JOSÉ PIRES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 29/11/1985, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo José Pires e de Marli Aparecida Batista Pires. A 
pretendente: DOMINIQUE CRISTINA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de acabamento, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 02/12/1994, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Dilson Vicente de Souza 
e de Maria da Graça Augusto.

O pretendente: EÚDE ANDRÉ LIMA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de dedetização, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/02/1995, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson dos Santos e de Silvia de Lima 
dos Santos. A pretendente: DAYANA DO NASCIMENTO GARCIA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 20/02/1996, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Erivaldo Teles Garcia e de 
Lindalva Henrique do Nascimento.

O pretendente: EDUARDO AMANCIO CRUNFLI, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 28/01/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurício Pereira Crunfl i e de Simone Amancio 
Crunfl i. A pretendente: FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteira, profi s-
são recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/05/1985, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Pereira e de Maria Tânia 
de Oliveira Pereira.

O pretendente: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de salão, nascido em Ibitiara, BA, no dia 03/03/1988, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinalva Francisca da Silva. A pretendente: MARINALVA 
DO CARMO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Ibitiara, BA, no 
dia 05/06/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelcino 
Araujo Souza e de Marineide Rosa do Carmo Souza.

O pretendente: THIAGO EICHI GOTO, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, nascido 
em Parelheiros, SP, no dia 17/12/1990, residente e domiciliado en Barueri, SP, fi lho de 
Carlos Eichi Goto e de Darcy Garcia Goto. A pretendente: SIMONE ING TIE SU, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 24/12/1988, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Su Chin Hsiang e de Fam 
Po Joen Su. Obs.: Cópia do Edital Recebido do RCPN de Barueri, SP.

O pretendente: RICARDO FECHUS, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 23/06/1972, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Fechus Sobrinho e de Irani Fechus. A 
pretendente: MARIA LUZIMILVA DOS SANTOS MOREIRA, estado civil viúva, profi ssão 
contadora, nascida em Janaúba, MG, no dia 16/12/1969, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, José Pedro dos Santos e de Maria Creuza Moreira.

O pretendente: BRUNO BRANDÃO MARTINS, de nacionalidade brasileira, publicitário, sol-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Carlos da Silva Martins e de Claudia Lucia Brandão Martins. A pretendente: 
MARIANA MANTOVANI, de nacionalidade brasileira, atriz, solteira, nascida em Chapecó, SC, 
no dia (25/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aurino Mantovani e 
de Senira Mantovani.

A pretendente: ALIX BÉNÉDICTE FRANÇOISE DE PARADES, de nacionalidade frâncesa, 
urbanista, solteira, nascida em Paris, França, no dia (15/05/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Mathieu Henri de Parades e de Catherine Marie Monique Dupont. A 
pretendente: JOANA D'ARC DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, maquiadora, 
solteira, nascida em Belém, PA, no dia (28/09/1983), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Dias de Sousa e de Maria Magnolia dos Santos Sousa.

O pretendente: BRENO CÍCERO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, contador, solteiro, 
nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia (21/12/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Margareth do Carmo Tavares. A pretendente: FRANCESCA DELL'OLIO, 
de nacionalidade italiana, estudante, solteira, nascida em Turim - Itália, no dia (08/05/1983), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domenico Dell'Olio e de Carla Baldovino.

O pretendente: CAIO CORRADI PRADO, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em Campinas, SP, no dia (28/12/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Virgilio de Oliveira Prado Neto e de Luciana Farhat Corradi Prado. A pretendente: MONISE 
FERNANDA MOURA, de nacionalidade brasileira, quimica, solteira, nascida em Araras, SP, 
no dia (07/03/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Moura 
e de Dalva Gaino Moura.

O pretendente: FABIO BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de escritório, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Avanito Rodrigues dos Santos e de Isabel Barbosa 
dos Santos. A pretendente: EMILANE BEZERRA BELO, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativa, divorciada, nascida em Orós, CE, no dia (26/12/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Belo Sobrinho e de Elizamar Bezerra de Amorim.

O pretendente: GABRIEL CÂMARA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Mossoró, RN, no dia (19/03/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de João Bosco Cavalcanti Maciel e de Maria das Graças Câmara Cavalcanti. A pretendente: 
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em Apodi, RN, no dia (05/02/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Alseas Alves Fernandes e de Antonia Alcicleide de Oliveira Alves.

O pretendente: JOSÉ VALTER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, zelador, solteiro, nascido 
em Itabaiana, PB, no dia (03/11/1980), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João 
Olimpio da Silva e de Severina Rodrigues da Silva. A pretendente: ALAIZI FERNANDA MENDES 
VIEIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, solteira, nascida em Vargem Grande, MA, no 
dia (09/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lucimar Mendes Vieira.

O pretendente: MANASSÉS DE JESUS VIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, escre-
vente, solteiro, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (07/06/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Domingos da Silva e de Ivonete Oliveira Viana da 
Silva. A pretendente: REBECA SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (20/03/2001), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Renato Gonçalves de Oliveira Silva e de Haydee Souza Viana Silva.

O pretendente: MARCOS FELIPE NUNES CRUZ, de nacionalidade brasileira, supervisor, solteiro, 
nascido em Teresina, PI, no dia (08/02/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Marcônico de Souza Cruz e de Elvina Barbosa Nunes Cruz. A pretendente: ANNE 
CAROLINE MOURA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adilton 
Cunha Carvalho e de Miralva Silva de Moura Carvalho.

O pretendente: MICHAEL JOSEPH DAY, de nacionalidade australiana, professor universitário/
aposentado, divorciado, nascido em Perth, Austrália Ocidental, Austrália, no dia (29/09/1960), 
residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joseph Frank Day e de 
Faye Lynette Day. A pretendente: MARY MARCONDES, de nacionalidade brasileira, professora 
universitária/aposentada, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1963), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Faria Marcondes e de Julia Friedrich Marcondes.

O pretendente: RICARDO HASSON SAYEG, de nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1967), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Mario Jackson Sayeg e de Regina Victoria Hasson Sayeg. A pretendente: CARLA DE 
PAULA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, servidora pública municipal, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Roberto de Paula Marcondes e de Maria Conceição de Paula Marcondes.

O pretendente: RICARDO PARÉ TUPINAMBÁ, de nacionalidade brasileira, designer, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1983), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Nestor Soares Tupinambá e de Maria Auxiliadora Mondini Paré Tupinambá. A pretendente: 
CLARISSE GOMES AQUILES, de nacionalidade brasileira, atleta, solteira, nascida em Muriaé, 
MG, no dia (05/03/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto de 
Aquiles e de Geiza Gomes da Silva Aquiles.

O pretendente: SÍLVIO DE MELO LIMA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (07/07/1981), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Augusto Marques Lima e de Maria do Socorro de Melo Lima. O pretendente: GABRIEL DE 
SALES VIANA, de nacionalidade brasileira, analista de TI, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, 
RJ, no dia (28/05/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes 
Viana e de Ana Rosa de Sales Viana.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOHNNY CARVALHO DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itabuna - BA, data-nascimento: 26/09/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romilton Cardoso de Oliveira e de 
Sônia Mary de Carvalho. A pretendente: PAULA SIQUEIRA PINHEIRO, profi ssão: opera-
dora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 14/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Cesar Pinheiro e de Sueli Siqueira Pinheiro.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUIS HENRIQUE BARBOSA ALEXANDRE, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1990, 
residente e domiciliado em Martinópolis, SP, fi lho de Aparecido José Alexandre e de 
Rosangela Aparecida Barbosa Alexandre. A pretendente: BRENDA IVANHES DOS 
SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Aurelio Sampaio dos Santos e de Carla Costa Ivanhes.

O pretendente: WEDER ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comprador, 
solteiro, nascido em Jussara, GO, no dia (06/06/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gesiel Pereira da Silva e de Silma Alves Paixão. A pretendente: 
ESTHER LUIZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida 
em Goiânia, GO, no dia (06/01/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Wellington Alves Ferreira e de Maysa Alves dos Santos Ferreira.

O pretendente: YTALO MATOS BANDEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
estagiário, solteiro, nascido em Suzano, SP, no dia (29/07/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Bandeira da Silva e de Raimunda Claudilene Matos 
da Silva. A pretendente: PALOMA AKEMI BENOKI OKI, de nacionalidade brasileira, 
operadora de caixa, solteira, nascida em Kazo - Província de Saitama - Japão, no dia 
(01/03/1997), residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Roberto Akira Oki e de 
Silvia Benoki Oki.

O convivente: REGINALDO OLIVEIRA VIANA, de nacionalidade brasileira estado civil 
divorciado, motorista, nascido em Embu das Artes , SP, no dia (11/06/1971) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim da Rocha Viana e de Adenice de Jesus 
Oliveira. A convivente: MONICA DA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira estado 
civil divorciada, autonoma, nascida em São Paulo , SP, no dia (02/11/1974), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivan Pereira de Souza e de Neusa Maria da 
Silva de Souza. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O convivente: DOUGLAS TORELLI LEITE, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo , SP, no dia (16/03/1974) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra Leite e de Maria Hercilia Torelli 
Leite. A convivente: PRISCILLA TOSCANO, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteira, artista, nascida em São Caetano do Sul , SP, no dia (30/04/1984), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro Lucio Toscano e de Sandra Maria 
Toscano. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O pretendente: EDER DOMARADZKI MENEZES, estado civil solteiro, profissão 
editor de imagem, nascido em Santo André, SP (registrado no 2° subdistrito), no dia 
02/01/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Helio 
dos Santos Menezes e de Cecilia Domaradzki Menezes. A pretendente: ROSINEIDE 
SOUSA DE CASTRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Araci, BA, 
no dia 05/10/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de José Antonio de Castro e de Angelica Cavalcante de Sousa.

O pretendente: MARCELO EUGENIO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
nesta Capital, Lapa, SP, no dia 30/11/1973, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de David Eugenio Filho e de Laura Lucia Klefens Eugenio. A pretendente: 
FERNANDA CÁSSIA TARASUFFI, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceira, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 27/05/1973, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Tarasuffi   e de Eunice de Assis Tarasuffi  .

O pretendente: ALEX PEREIRA DO SANTOS MAXIMO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 22/07/1985, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides da Silva Maximo e 
de Maria Aparecida Pereira dos Santos Maximo. A pretendente: LUCIMARA CONCEIÇÃO 
GOUVEA, est ado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Casa 
Verde, SP, no dia 08/12/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Roberto Gouvea e de Benedita de Moraes.

O pretendente: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te, nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 30/04/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Laranjeira dos Santos e de Edna Vieira 
de Almeida dos Santos. A pretendente: ADNILZA DANTAS DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profi ssão fi scal de loja, nascida em Santa Luz, BA, no dia 10/11/1970, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ercilia Dantas da Silva.

O pretendente: SEVERINO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão cozi-
nheiro, nascido em Salgado de São Felix, PB, no dia 07/02/1950, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Laura Francisca de Lima. A pretendente: SUELI 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Dois Riachos, AL 
(registrada em Caldeirões de Cima, AL), no dia 10/05/1968, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimunda dos Santos.

O convivente: BRUNO DE SOUSA AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão tradutor, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 21/04/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo Andrade Amaral e de Aurineide Lopes de 
Sousa. A convivente: DANIELE TOMBINI XAVIER, estado civil solteira, profi ssão autô-
noma, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 09/07/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Xavier e de Marcia Aparecida 
Tombini Obs.: Conversão de união estável em casamento..

Entretanto, a dificul-
dade de dormir está 
presente no cotidiano 

de muitos e acaba compro-
metendo a qualidade de 
vida. A insônia afeta 40% 
dos brasileiros adultos e é 
de alta prevalência entre a 
população brasileira, varian-
do de 30 a 50%.  A condição 
é um distúrbio persistente 
que prejudica a capacidade 
de uma pessoa adormecer 
ou de permanecer dormindo 
durante toda a noite. 

Doença ou sintoma. Essas 
são as duas maneiras nas 
quais a insônia é capaz de se 
manifestar. Ela pode aparecer 
como patologia quando existe 
um perfil genético familiar 
e a dificuldade em dormir 
já é percebida desde jovem. 
Porém, o mais comum é a 
condição derivada de situa-
ções clínicas como estresse, 
depressão, ansiedade, dor 
crônica, transtornos do sono, 
entre outros. 

Existem alguns fatores de 
predisposição que auxiliam 
no desencadear da doença. 
Transtornos de humor, trans-
tornos mentais, quando há 
o envelhecimento ou surgi-
mento de doenças clínicas, 
causando dor ou limitações 
crônicas, são alguns exem-
plos. O gênero feminino 
parece ter maior risco de 
desenvolver insônia por ques-
tões hormonais. Ela pode se 
manifestar em qualquer faixa 
etária, sendo mais comum a 
partir da adolescência e, prin-
cipalmente, nos idosos com 
doenças crônicas, mentais ou 
degenerativas. 

“O trabalho em turno, 
principalmente em horários 
alternados ou não habituais, 
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Especialista ensina como vencer a insônia
Ter uma boa noite de sono. Essa é uma orientação comum quando se pensa em levar uma vida mais saudável.

também pode ser um aspecto. 
Idosos aposentados, inativos 
e viúvos estão no grupo de 
maior risco”, comenta Clélia 
Franco, doutora em Neurop-
siquiatria e coordenadora do 
Departamento Científico de 
Sono da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN). 

A presença da insônia pode 
ser indicada pela queixa de 
insatisfação do indivíduo com 
o sono, em relação à qualida-
de e/ou quantidade, mesmo 
havendo oportunidade para 
dormir. Mas, Clélia alerta que 
nem sempre poucas horas de 
sono é sinônimo da doença 
“Se o paciente não tem insa-
tisfação com o sono, mesmo 

dormindo pouco ou, se traba-
lha durante a noite, isso não 
é considerado insônia”. 

Para caracterizar a con-
dição é preciso preencher 
alguns critérios como difi-
culdade para iniciar o sono, 
demorando mais que 30 
minutos, ou dificuldade para 
mantê-lo com despertares 
noturnos ou precoces na 
madrugada, não conseguindo 
voltar a dormir. De

acordo com a especialista, 
a privação do sono pode acar-
retar repercussões diurnas 
como prejuízo na performan-
ce acadêmica, social, laboral e 
cognitiva, apresentar fadigas, 
distúrbios de humor, desaten-

ção e redução da imunidade.
“Pode trazer danos em pra-

ticamente todo o equilíbrio 
dos sistemas, no funciona-
mento físico e mental do indi-
víduo”, completa. Para evitar 
o aparecimento da condição, 
existem alguns cuidados que 
podem ser seguidos. Segun-
do Clélia, “fazer uma boa 
higiene do sono, procurar 
tranquilidade no ambiente 
físico e psíquico no momento 
de dormir, não se automedi-
car, evitar tabagismo e uso 
de psicoestimulantes, fazer 
atividades físicas regulares, 
fugir do estresse e tratar 
doenças identificadas” (AI/
ABN). 

A insônia afeta 40% dos brasileiros adultos e é de alta prevalência entre a população brasileira.
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Refl exões Refl exõesRefl exões
PORTAL CÓSMICO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

O alinhamento do Portal de Leão de ontem nos 
impulsionou por uma entrada cósmica excepcio-
nalmente poderosa e para uma nova realidade. 
Quando estamos no limiar desta nova realidade, 
somos chamados a estar em nossa integridade, a 
sermos incrivelmente responsáveis e autênticos 
em nossos pensamentos, nossas ações e nossos 
empreen dimentos.

Você está se movendo em direção a horizontes 
expandidos, onde todos os potenciais e possibili-
dades estão disponíveis para você. Você terminou 

de repetir as tragédias do passado e agora está 
pronto para acolher uma nova vida e uma nova 
realidade. Enquanto você continua a liberar o 
antigo, você permite que surjam formas novas e 
inspiradas de viver e de ser. Dê a si mesmo um 
momento para se adaptar, mas encontre essa ma-
ravilhosa oportunidade com um coração aberto e 
uma mente aberta. Permaneça no curso e saiba 
que sua vida traz grande valor.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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Resultado
da prática
de exercí-
cios físicos

Improvisa-
ção para
resolver

algo (pop.)

Giselle (?),
atriz de "Os
Dez Man-
damentos"

País cujo
padroeiro

é São
Patrício

Pablo
Neruda,
poeta

chileno
"Mamma

(?)!", 
interjeição

italiana

(?) montes:
em grande

quanti-
dade

Vítor (?): 
aposentou-
se do UFC
em 2018

Palmeira
que é

símbolo 
do Ceará

(?) de
quarto, 

parceiro de 
alojamento

Formato
usual 

do pão 
de forma

Franklin
Távora,
escritor

brasileiro

Sem valor; 
insignifi-

cante

Intolerân-
cia a (?),
distúrbio
digestivo

Local onde
se reconhe-
ce firma de 
documento

Renato
Teixeira:
compôs

"Romaria"

Ivan
Pavlov,

fisiologis-
ta russo

A vogal
marcada
no jogo 
da velha

Adoçante
natural de
ação anti-
microbiana

Ingredien-
te de sor-
vetes e

gelatinas

Distante
no espaço

(fem.)

Fernanda
(?),

cantora
brasileira

(?) Family,
grupo

musical

(?) de 
la Cité,
postal 

de Paris

Conjunto
de obras
de um

cineasta

Apelido de
"Isadora"

País afri-
cano sem 
saída para

o mar
Fábio de
Melo e

Marcelo
Rossi

Band-(?):
curativo

Expressar
alegria

Capital de
Angola
Fazer

carinho

Área de base naval
dos EUA, no Caribe

(?)-7, grupo dos
países ricos

Dengue, malária e
leishmaniose (Med.)

(?)-hop, gênero
musical de Thaíde

A temperatura,
no inverno

Objeto de verificação
do contador

Cópia de
contrato

O erro em
"açeite"

"Legal",
em IML

Boro
(símbolo)

200, em 
algarismos
romanos

(?) Con, convenção
de San
Diego
(EUA)
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Uma forma interessante 

de inovar pode vir da 

observação.

Dados de uma pesquisa di-
vulgada pela Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF) em 
parceria com a Confederação 
Nacional de Serviços (CNS), 
mostraram que do total de em-
presas franqueadoras, 91,8% 
introduziram algum novo 
produto ou serviço entre 2014 
e 2016 na própria empresa, no 
mercado nacional ou interna-
cional e que apenas 8,2% delas 
não o fi zeram. Entre as que se 
mantiveram inovadoras, 37,4% 
disseram ter realizado mu-
danças signifi 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 economia 
brasileira e a inovação acaba 
por se transformar em uma 
estratégia para fortalecer as 
marcas e tornar as empresas 
mais efi cientes. Uma forma 
interessante de inovar pode vir 
da observação. Prestar atenção 
às necessidades e anseios dos 
clientes podem ser chaves im-
portantes 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 franqueado. 
Este último não pode ser es-
quecido por franqueadoras que 
desejam ampliar a presença 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 customize 
a sua unidade. Pode parecer 

estranho, uma vez que uma 
das regras principais do fran-
chising é o padrão nos processo 
e na estética da unidade fran-
queada. 

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 
estão mantidos e são imutá-
veis. Flexibilizamos escolhas 
como o tamanho da unidade 
franqueada, 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 di-
ferença é a inclusão do nome do 
franqueado na fachada da uni-
dade. Por meio de pesquisas, 
vimos que essa é uma maneira 
interessante de tornar a marca 
mais próxima do público que 
desejamos atender.

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

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

(*) - Cirurgião dentista, especialista 
em “Administração Empresarial Inter-

nacional” pela FGV e em Marketing, 
é sócio-fundador e presidente da 

Ortoplan – Especialidades Odonto-
lógicas.

Inovação e franchising 
devem seguir 

caminhando juntos
Faisal Ismail (*)Como efeito do atual ce-

nário econômico e com 
alta taxa de desemprego 

no Brasil, essa escolha tem sido, 
cada vez mais, o caminho. Um 
dado relevante apontado pela 
pesquisa inédita Alelo Hábitos do 
Trabalho, realizada pelo Instituto 
Ipsos, foi de que 50% das pessoas 
com empregos fi xos pretendem 
abrir seu próprio negócio, no 
período de até cinco anos. 

“Temos acompanhado um 
fortalecimento no ecossistema 
empreendedor, motivado pelo 
uso de novas tecnologias e com 
o aumento nos programas de 
incentivos de aceleradoras, 
incubadoras e até mesmo 
grandes empresas. Esse é um 
novo hábito de trabalho que 
faz muito sentido para os mais 
jovens, já no início da carreira 
ou, em alguns casos, para os 
profi ssionais mais maduros e 
experientes com carreira já 
consolidada”, comenta André 
Turquetto, diretor de Marke-
ting e Produtos da Alelo. 

Quando perguntadas sobre 
os principais motivos que as 
levariam a empreender, as 
pessoas empregadas podiam 
escolher mais de uma alterna-
tiva e disseram, entre outros 
pontos, que isso proporcionaria 
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50% dos empregados pretendem 
abrir seu próprio negócio 

Os brasileiros estão cada vez mais dispostos a ter a sua própria fonte de renda

Trabalhar com o que gosta e ganhar mais dinheiro foram as razões apontadas por 76% dos entrevistados.

maior autonomia nas decisões 
(77%). Trabalhar com o que 
gosta e ganhar mais dinheiro 
foram as razões apontadas por 
76% dos entrevistados. E para 
74%, seria uma opção para ino-
var e contribuir para melhorar 
o mercado de trabalho.

De maneira geral, os empre-
gados entrevistados estão satis-
feitos com sua atual ocupação. 
Na pesquisa era possível esco-
lher quais pontos infl uenciavam 
a satisfação deles no trabalho, 

podendo ser mais de um: 67% 
afi rmam estar muito satisfeitos 
com seu trabalho em geral; 71% 
dizem estar muito satisfeitos 
com o espaço físico; 69% estão 
muito satisfeitos com o clima 
organizacional e 71% estão 
muito satisfeitos com o rela-
cionamento com seu superior.

Mas, mesmo satisfeitos, 
quando questionados sobre os 
próximos três anos, 58% dos 
profi ssionais empregados afi r-
maram que pretendem mudar 

de trabalho, sendo os homens 
(54%) a maioria. 

O estudo foi realizada durante 
os meses de agosto e setembro  
nas principais regiões do Brasil, 
apresenta margem de erro de 
2pp. Foram ouvidas 2.333 pes-
soas, por meio de uma pesquisa 
online, sendo 1.518 emprega-
das, 468 desempregadas e 347 
autônomas. 

Fonte e mais informações: 
(www.alelo.con.br).
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Sessenta e quatro por cento 
dos estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, ouvidos 
na terceira edição da pesquisa 
Nossa Escola em (Re)Construção, 
“consideram importante” ter psi-
cólogo na escola para atendê-los. 
A demanda “tem sentido bastante 
amplo”, afirma Marisa Villi, dire-
tora da Rede Conhecimento So-
cial, organização do Grupo Ibope 
Inteligência. Os jovens querem 
profissionais de psicologia na 
escola “tanto no apoio para lidar 
com sentimentos, quanto para 
orientar sobre o que venham a 
fazer no futuro”.

“Há uma preocupação entre os 
alunos de que as escolas apoiem 
no desenho do futuro deles”, 
destaca Tatiana Klix, diretora 
da Porvir, uma plataforma que 
produz conteúdos de apoio a 
educadores, que também esteve 
à frente da pesquisa. A atuação 
permanente de psicólogos nas 
escolas está prevista em projeto  
aprovado pelo Congresso. Além 
do psicólogo, os estudantes desta-
cam a importância de ter médico 
ou outro profissional de saúde 
(39%), orientador educacional 
ou vocacional (37%), e assistente 
social (24%). 

Os percentuais não são exclu-
dentes. Treze por cento afirmaram 
que “não são necessários outros 
profissionais”. A pesquisa ouviu 

Estudantes querem psicólogo na escola

Alunos querem ainda presença de médico, orientador e assistente social.

258.680 estudantes, de 11 a 21 
anos, de todo o Brasil. O levan-
tamento não segue padrões de 
pesquisa de opinião pontual, com 
amostra representativa por esta-
do. A coleta de dados é contínua, 
pela internet. 

A pesquisa também levantou a 
opinião dos jovens sobre “o que 
não pode faltar na escola em ter-
mos de estrutura física”. A maior 
demanda é por “tecnologia não 
só no laboratório de informática” 
(53%). Em outra parte do questio-
nário aplicado, o uso de tecnologia 
e a realização de atividades extra-
classe foram os aspectos mais mal 
avaliados na pesquisa.

Os jovens entrevistados também 
opinaram sobre as “características 

mais valorizadas em um profes-
sor”: 40% das respostas indicam 
“saber explicar bem os conte-
údos”, 29% registram “propor 
diferentes atividades nas aulas”; 
27% assinalam “ser acolhedor e 
ter uma boa relação com os alu-
nos”, mesmo percentual de “saber 
estimular o aluno a se questionar 
e buscar conhecimentos”.

Os alunos também sentem 
apreço pelos professores que 
“têm muito conhecimento sobre 
um assunto” (14%), que “são 
exigentes e sabem colocar limites 
nos alunos” (13%), que “sabem 
relacionar os conteúdos com a 
vida cotidiana” (11%), e que “têm 
vários interesses e conhecimentos 
diversos” (10%) (ABr).

José Renato de Mello Gonçalves (*)  

As redes 5G vão mudar de 
maneira defi nitiva a vida de todas 
as pessoas - isso, muitos de nós já 
estamos ouvindo falar. 

Mas, para se ter uma dimen-
são do quanto, basta analisar os 
números. Segundo uma pesquisa 
da Opensignal, a velocidade de 
download dos usuários de smar-
tphones com tecnologia 5G nos 
Estados Unidos pode chegar a 
1815 Mbps (megabits por se-
gundo). No 4G, a média é de 22 
Mbps. Ou seja: o 5G possibilita 
downloads 82 vezes mais rápidos 
em relação ao 4G. 

Para a indústria, o cenário não 
é diferente. As redes ethernet, 
atualmente predominantes no 
setor, podem até ser efi cientes, 

O papel do 5G na indústria do futuro
mas demandam o uso de grandes 
quantidades de cabos. Ou seja, 
migrar para uma rede sem fi o 
como o 5G, além de intensifi car 
a velocidade da produção e capa-
citar o uso pleno de tecnologias, 
como a realidade aumentada, 
vai ajudar a otimizar os espaços 
físicos dentro das fábricas. 

Um ponto crucial para a apli-
cação efetiva do 5G na realidade 
industrial é a sinergia entre a área 
de TI e a área de operações, o 
chamado chão de fábrica ou TO 
(Tecnologia Operacional). Afi nal, 
com uma tecnologia tão potente 
de conexão, o trânsito de dados 
deve atingir proporções nunca 
vistas. Com TI e TO trabalhando 
juntas, esses dados podem se 
tornar balizadores valiosos para 
o aumento da produtividade e 

da segurança (tanto a cibernética 
quanto a dos trabalhadores do 
chão de fábrica). 

O conceito de network slicing 
(ou fatiamento de rede) é outra 
inovação muito interessante que o 
5G pode trazer às fábricas do futu-
ro. Como o próprio nome diz, ele 
permite a separação do tráfego de 
rede para determinados objetivos 
como, por exemplo, aumentar a 
velocidade de resposta de de-
terminado ativo da indústria de 
acordo com as necessidades de 
produção. 

Como eu sempre costumo 
reforçar: tecnologias inovadoras 
precisam de colaboração para dar 
certo, no conceito de coinovação. 
O Grupo Orange, por exemplo, 
faz parte da Aliança 5G para in-
dústrias conectadas e automação, 

a 5G-ACIA, um fórum global de 
colaboração que junta indústrias 
de automação, engenharia e pro-
cessos, e operadoras e fornecedo-
res de telecomunicações, além de 
vários institutos científi cos. 

O objetivo principal é criar 
um ecossistema saudável para 
a implementação do 5G indus-
trial e alinhar os interesses das 
fábricas dos mais diversos tipos. 
Tudo indica que o 5G vai chegar 
para transformar, e a indústria 
não pode fi car para trás. Uma 
revolução desse tamanho indica 
um longo caminho pela frente, 
mas as expectativas para o fi nal 
desse processo são as melhores 
possíveis. 

(*) - É vice-presidente da Orange Busi-
ness Services para a América Latina. 
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Projetado e construído na USP, 
pequeno computador de alto 
desempenho será distribuído 
para estimular criação de novas 
aplicações em Internet
das Coisas (IoT)

Júlio Bernardes/Jornal da USP - Fotos: Marcos Santos/USPImagens

Como mostra o título da matéria, o Labrador 
não é um cachorro, mas um pequeno com-
putador, com a dimensão de um bilhete de 

metrô, capaz de levar conexão com a internet, pro-
cessar algoritmos de Inteligência Artificial (IA) e 
ativar sensores e atuadores em todo tipo de coisas, 
incluindo animais e seres humanos. Fabricado no 
Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas 
(CITI) da USP, o Labrador foi projetado a partir 
de programas abertos, disponíveis para todos os 
usuários. 

As primeiras 1.000 unidades foram fabricadas na 
central multiusuário de manufatura do CITI e 150 
já foram cedidas a pesquisadores, makers e star-
tups, para criar uma comunidade de pessoas que 
vão desenvolver novas aplicações para o Labrador.

O Labrador é o primeiro resultado do Caninos 
Loucos, um programa estruturante do CITI criado 
para desenvolver plataformas abertas e dispositivos 
para Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0. 

“IoT são computadores miniaturizados que podem 
ser embarcados em coisas físicas, como geladeiras, 
carros, animais e seres humanos”, afirma o profes-
sor Marcelo Zuffo, coordenador do CITI. “Devido à 
evolução constante da tecnologia, a complexidade 
dos sistemas eletrônicos duplica a cada 18 meses. 
Esse crescimento exponencial faz com que os atu-
ais modelos de comercialização e distribuição de 
tecnologia, baseados em propriedade intelectual, 
estejam se exaurindo. Por isso a ideia de uma pla-
taforma aberta de IoT”.

Zuffo aponta que a IoT é uma realidade invisível 
e exponencial, porque há mais dispositivos de IoT 
conectados à Internet do que computadores, atual-
mente . “Dentro de uma visão da humanidade com 

Este é o Labrador, o melhor 
computador amigo do homem

Labrador é o primeiro resultado do Caninos Loucos, programa do Centro Interdisciplinar de Tecnologias da USP 
que desenvolve plataformas abertas e dispositivos para Internet das Coisas (Iot). 

Objetivo do Caninos Loucos é levar a Inteligência Artifi cial (IA) à borda da 
computação, com plataformas que possuem  comunicação com a internet, 

processamento local e sensores e atuadores. 

Coração do Labrador é uma placa de 28 milímetros 
(mm) por 67 milímetros, do tamanho

de um bilhete de metrô.

Professor Marcelo Zuffo: primeiras 1.000 unidades produzidas do Labrador serão distribuídas gratuitamente. 

milhares de computadores para cada ser humano, 
estimado como algo entre 1.000 a 10.000 computa-
dores por pessoa, uma computação pulverizada em 
todo lugar, a pergunta que se faz é: como vai ser 
a computação no ano 2050?”, observa o professor 
da Poli da USP. 

“É preciso uma mudança de pensamento na socie-
dade, e a democratização da tecnologia, adotando-
-se tecnologias e padrões abertos é o caminho para 

o Brasil. Com base nesse 
conceito, foi inaugurada 
no CITI uma central 
multiusuário de manu-
fatura de IoTs, a fábrica, 
e o primeiro resultado 
é a placa de plataforma 
aberta.”

O foco do projeto é 
o conceito de “edge 
computing”, ou compu-
tação de borda. “Temos 
a visão de trilhões de 
computadores na borda, 
ou seja, computadores 
nos extremos fazendo a 
interface com as coisas. 
É uma computação pul-
verizada, quase invisível, 
sintetizada em computa-

dores muito pequenos”, explica Zuffo. 

Com auxílio de conselheiros, como John Maddog 
Hall, mentor do inventor do sistema operacional 
Linux, Linus Torvalds (utilizado em 99% dos siste-
mas embarcados de IoT), foi construído o projeto 
das plataformas abertas. “A IoT é uma rede com 
três características principais: comunicação com 
a internet, sensores e atuadores e processamento 
local. O objetivo é levar essa borda da computação 
à IA, por meio de plataformas de alto desempenho”.

O Labrador é um pequeno computador com di-
versos recursos, tais como webcam, processamento 
de algoritmos de IA e controladores de voo para 
pequenos drones. “O coração do computador é uma 

placa de 28 milímetros (mm) por 67 mm, do tamanho 
de um bilhete de metrô, com 2 a 8 Gigabytes (Gb) 
de memória RAM e uma memória de 32 Gigabytes 
de armazenamento”, descreve o professor. 

“Toda plataforma usa software livre, como o 
sistema operacional Debian 10. A fabricação do 
Labrador foi uma superação muito grande, uma 
vez que se trata de uma tecnologia de alta com-
plexidade produzida dentro da Universidade”. As 
primeiras 1.000 unidades produzidas do Labrador 
serão distribuídas gratuitamente. 

“Quando começou o projeto havia uma preocupa-
ção: é possível fabricar no Brasil essas plataformas 
abertas? É possível criá-las com desenvolvedores 

de software brasileiros, nos moldes de iniciativas 
semelhantes feitas, por exemplo, na Índia, Itália 
e Reino Unido?”, diz Zuffo. “O objetivo agora é 
construir novos desenvolvimentos e aplicações com 
usuários convidados, tais como startups, empresas 
e associações”, afirma Zuffo. Até agora já foram 
distribuídas 150 unidades do computador.

O nome do projeto faz referência a Jon Maddog 
Hall, por isso todas as plataformas desenvolvidas 
ganham nome de cachorros, ou associados a eles, 
conta o professor. “Atualmente, está em desenvol-
vimento a Pulga, um computador com diâmetro de 
25 milímetros, equivalente ao de uma moeda de 25 
centavos”, ressalta.

 “Também há muitas aplicações de IA em desen-
volvimento no CITI, como um sistema de controle 
para os semáforos do campus da USP na Cidade 
Universitária, em São Paulo, e um dispositivo de 
monitoramento de tartarugas marinhas”. O projeto, 
denominado ofi cialmente Família de Computadores 
de Placa Única para Plataforma Latino-Americana de 
IoT e Indústria 4.0, recebeu o Prêmio Mercosul de 
Ciência e Tecnologia 2018, concedido pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia, na categoria Integração. 

“O CITI é um dos Núcleos de Apoio à Pesquisa da 
USP e o projeto, além do vínculo com a proposta, 
tomou forma a partir dos recursos que agregou 
de várias fontes”, destaca Zuffo. A entrega do 
prêmio aconteceu no último dia 31 de outubro, 
em Brasília. O projeto insere-se nos objetivos do 
Plano Nacional de Internet das Coisas, criado por 
um decreto federal em 25 de junho, e coordenado 
pelo ministério.
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