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“Para corromper 
o indivíduo basta 
ensiná-lo a chamar 
‘direitos’ os seus 
desejos pessoais e 
‘abusos’ os direitos 
alheios”.
Nicolás Gómez Dávila (1913/1994)
Escritor colombiano
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O presidente Jair Bolso-
naro disse, ontem (2), 
não ver como retalia-

ção ao Brasil a decisão do 
governo dos Estados Unidos 
de aumentar as tarifas para 
importação de aço e alumínio 
brasileiros. 

Na  sua avaliação, a corre-
lação não procede porque a 
desvalorização das moedas 
locais são em consequência 
de fatores externos, alegou 
em entrevista à Rádio Itatiaia.

“O mundo está conectado. 
A própria briga comercial 
entre Estados Unidos e China 
infl uenciam o dólar, assim 

Bolsonaro: desvalorização 
da moeda se deve a 
fatores externos

como coisas que acontecem 
no Chile, nas eleições na Ar-
gentina e no Uruguai. Tudo 
está conectado”, argumentou. 
“Se for o caso, vou ligar para 
o Trump. A economia deles é 
dezenas de vezes maior do que 
a nossa”, disse.

A retomada das tarifas foi 
anunciada pelo presidente dos 
Estados Unidos (EUA) em sua 
conta no Twitter. “Os países 
desvalorizam  suas moedas. 
Isso torna muito difícil para 
nossos fabricantes e agriculto-
res exportar seus produtos de 
maneira justa”, acrescentou o 
presidente norte-americano.

Bolsonaro reiterou que as 
reformas política e tributária 
terão seu formato fi nal deci-
dido no Congresso, e não pelo 
Executivo, acrescentando que 
“uma simplifi cação tributária 
é muito bem-vinda. Se os 
governos anteriores tivessem 
desburocratizado, desregula-
mentado e simplifi cado muita 
coisa, o Brasil estaria muito 
melhor do que está no mo-
mento”.

Bolsonaro comentou tam-
bém da limitação que tem 
para cumprir sua promessa de 
campanha, de aumentar para 
R$ 5 mil a faixa de isenção para 

Tump disse que Brasil estaria forçando desvalorização do real.

imposto de renda pessoa física. 
Segundo ele, esse é um exem-
plo das “diferenças entre o que 

queria fazer e o do que pode ser 
feito”. “Estamos trabalhando 
para, este ano, chegarmos a 

R$ 2 mil. Espero cumprir [a 
promessa de] R$ 5mil até o 
fi nal do mandato” (ABr).

Protestos em grande escala 
ocorreram em Hong Kong 
enquanto a polícia usava gás 
lacrimogêneo a fi m de dispersar 
os manifestantes. Uma grande 
multidão foi às ruas no último 
domingo (30), a fi m de dar as 
boas vindas à legislação ame-
ricana que apoia os direitos 
humanos e a democracia em 
Hong Kong.

Os manifestantes também 
fi zeram uma marcha, exigindo 
que o governo de Hong Kong 
aceite suas reivindicações, que 
incluem a introdução de voto 
direto para a escolha do chefe 
do Executivo do território. Os 
organizadores disseram que 

380 mil pessoas participaram 
da marcha.

A polícia disparou gás lacri-
mogêneo contra os manifestan-
tes, alegando que alguns deles 
atiraram tijolos. A mídia de 
Hong Kong relatou que alguns 
dos manifestantes jogaram co-
quetéis Molotov e vandalizaram 
restaurantes que acreditavam 
ser a favor de Pequim.

Em meio à crescente frusta-
ção, um grupo pro-democracia 
pretende realizar grande mani-
festação no próximo domingo 
(8), em seguida a outra orga-
nizada pelo grupo, com a par-
ticipação de cerca de 1 milhão 
de pessoas (NHK/ABr).

Manifestantes jogaram coquetéis Molotov e vandalizaram 

restaurantes que acreditavam ser a favor de Pequim.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
ontem (2) na abertura do 13º 
Congresso Brasileiro da Cons-
trução Civil (Construbusiness), 
na Fiesp, que o governo brasi-
leiro não está desvalorizando 
a moeda artifi cialmente, como 
afi rmou Donald Trump. Para 
Mourão reações como a de 
Trump ocorrem devido à ten-
são do mercado internacional 
causada pelo protagonismo do 
país nas relações comerciais 
com países como a China. 

“Trump disse que aumentará 
as tarifas do aço e do alumínio 
do Brasil e Argentina, porque 
estamos desvalorizando artifi -
cialmente nossas moedas. Não 
é isso que está acontecendo. 
Isso é característica dessa ten-
são geopolítica que nós estamos 
vivendo, que gera protecionis-

Após nove mortes em uma 
ação da Polícia Militar na 
comunidade de Paraisópolis, 
o governador de São Pau-
lo, João Doria, comunicou 
que não pretende reduzir 
as operações policiais nem 
modifi car os moldes em que 
funcionam atualmente. “Os 
procedimentos, a atitude e 
o comportamento da PM, ou 
seja, o programa de segurança 
pública do governo do estado 
de São Paulo não vai mudar”.

“Procedimentos de ação, 
operacionais devem ser revis-
tos para serem aperfeiçoados, 
melhorados, evitando que tanto 
os cidadãos como criminosos 

Procedimentos de ações operacionais devem ser revistos,

afi rmou Doria.

Policiais federais fizeram 
uma operação contra a caça 
de animais silvestres em duas 
reservas ambientais no interior 
do Rio de Janeiro. Oito pessoas 
foram presas em fl agrante, com 
armas, pássaros e carnes de 
animais abatidos.

A operação, chamada Prohi-
bitus, cumpriu 18 mandados de 
busca e apreensão contra um 
grupo criminoso suspeito de 
caçar nas reservas biológicas de 
Poço das Antas e União, além 
da Área de Proteção Ambien-
tal da Bacia do Rio São João/

Mico-Leão-Dourado, em Silva 
Jardim, Casimiro de Abreu e 
Rio Bonito.

A operação foi feita em con-
junto com o ICMBio. A inves-
tigação começou há 4 meses e 
constatou a intensa atividade 
de caça nas reservas fl orestais, 
com o abate de dezenas de 
animais silvestres por semana 
para consumo próprio e para 
comercialização. Os suspeitos 
poderão responder por crime 
ambiental, posse de arma de 
fogo de uso permitido e crime 
ambiental (ABr).

A investigação constatou a intensa atividade de caça nas 

reservas fl orestais.

Buraco negro
Astrônomos chineses descobriram 

na Via Láctea, a 15 mil anos-luz do 
planeta Terra, um buraco negro com 
uma massa 70 vezes maior que o Sol. 
A descoberta poderá modifi car o en-
tendimento de como esses fenôme-
nos são originados, já que os cientistas 
acreditavam que o tamanho máximo 
de um buraco negro poderia ser de 
20 vezes a massa do Sol.  “Os teóricos 
terão que aceitar o desafi o de explicar 
sua formação”, disse Liu Jifeng, pro-
fessor do Observatório Astronômico 
Nacional da China.

Tyrone Siu

Antonio Cruz/ABr

Valter Campanato/ABr

Fábio Massalli/Rio de Janeiro

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, disse ontem (2) que 
foi “técnica” a decisão fixar 
limite máximo de 8% ao 
mês para os juros cobrados 
sobre o cheque especial. 
“Fizemos medida direciona-
da ao cheque especial, que 
foi altamente embasada em 
questões técnicas, não tem 
qualquer tipo de influência e 
já vinha sendo discutida com 
os bancos”, disse ele durante 
almoço de fim de ano promo-
vido pela Febraban.

Segundo Campos Neto, 
existem três fatores que fazem 
com que essa medida tenha 

Presidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto.

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
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Mourão: decisão de Trump refl ete 
tensão no mercado internacional

Ao discursar para uma plateia de 
empresários da construção civil, 
Mourão ressaltou que o setor 
sempre foi um dos motores de 
desenvolvimento no Brasil tem 
papel fundamental na retomada 
do emprego e do crescimento 
da nossa economia. 

Mourão disse ainda que em-
preender no Brasil é um desafi o 
e há difi culdades para operar 
em um ambiente de negócios 
burocrático, defasado e com 
baixo dinamismo econômico. 
Também citou que a existência 
de 14 mil obras paradas no país 
é refl exo de erros nos projetos 
de licitação e que, a partir de 
agora, o objetivo é resolver o 
problema. A não modernização 
do Estado e a falta de efi ciência 
com uso do recurso público 
geraram uma dívida de quase 
80% do PIB, afi rmou (ABr).

mo, é um movimento anticíclico 
em relação à globalização”, 
disse Mourão.

Segundo ele, é preciso prestar 
atenção na China que ressurge 

carregando tradições milenares 
ao mesmo tempo em que é um 
moderno estado de nação e vem 
com ampliada e diversifi cada 
presença política e econômica.  

Polícia Federal faz 
operação contra
caça ilegal no Rio

Protestos se intensifi cam 
em Hong Kong

Doria: programa de 
segurança pública

não mudará

e os próprios policiais possam 
ter a circunstância adequada, 
protegermos quem devemos 
proteger, preservar quem 
devemos preservar e pren-
der quem merece ser preso”, 
acrescentou.

O comandante-geral da PM, 
coronel Marcelo Salles, disse 
que os agentes que chegaram 
primeiro ao baile funk foram 
agredidos. “Os três primeiros 
policiais que chegaram foram 
agredidos com pedras, com 
garrafas e contidos. É isso 
que precisa fi car conhecido. 
Por conta da ação, houve uma 
reação. Foi isso que houve”.

Algumas pessoas envolvidas 
na ação policial alegam que os 
militares atiraram em direção 
ao público do evento, com ar-
mas de cano longo, de calibre 
12, e que portavam granadas. 
O coronel Salles nega essa 
versão. E que, embora parte 
dos depoimentos ainda deva 
ser colhida, avalia já constatar 
“inconsistência” nos relatos. 
“Vamos ouvir todos que foram 
encaminhados ao inquérito, 
mas, de plano, já se nota uma 
inconsistência”, afi rmou (Abr).

Fixar limite para 
cheque especial

é ‘decisão técnica’
profundo embasamento técni-
co. Primeiro, [o cheque espe-
cial] é um produto altamente 
inelástico, cuja formação de 
preço estava muito desconec-
tada do custo marginal. “E, 
terceiro, há a questão de que 
quem paga mais é quem tem 
renda menor.” Ele negou que 
tenha havido qualquer tipo de 
ingerência ou de tabelamento 
do produto.

Campos Neto reforçou ain-
da que o câmbio no país é 
fl utuante e que a autoridade 
monetária só atua quando tem 
alguma disfunção. Ele disse 
que o movimento atual do 
câmbio, de desvalorização do 
real frente ao dólar, pode ter 
origem na decisão das empre-
sas de adiantar o pagamento 
de dívidas em dólar, mantendo 
a dívida local, e relacioado 
também com a frustração pelo 
leilão de cessão onerosa, que 
teve baixa participação de 
estrangeiros.

Para ele, outra razão seria 
a saída de investidores que 
estavam alocados em renda 
fi xa, que era muito atraente 
no passado. Isso gera saída 
dos investidores especulativos 
do país, mas abre espaço para 
a entrada de um fl uxo real de 
recursos, explicou (ABr).
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OPINIÃO
Lawtechs: como elas 
estão transformando 
o mercado jurídico?

As lawtechs, ou 

legaltechs, têm se 

expandido cada vez 

mais no mercado 

jurídico brasileiro, 

principalmente na área 

privada

Esse crescimento é tanto 
que, segundo um levan-
tamento da Associação 

Brasileira de Lawtechs e Le-
galtechs (AB2L), realizado em 
setembro, já há mais de 100 
startups oferecendo soluções 
para esse mercado. Em 2017, 
eram apenas 20. Com isso, nos 
próximos anos, a carreira do 
profi ssional jurídico se trans-
formará digitalmente.

Essa transformação pode 
preocupar os profissionais. 
Afi nal, tudo que é novo gera 
receios. Com a vinda de novas 
tecnologias, é comum as pes-
soas temerem ser substituídas. 
O mercado jurídico, conhecido 
por ser mais conservador, 
terá que se adaptar as novas 
tecnologias.

A expectativa para as mu-
danças são tantas que, segundo 
uma pesquisa feita pela Law-
Geex, startup de Inteligência 
Artifi cial, as lawtechs movi-
mentaram 1 bilhão de dólares 
no mundo, só em 2018. E esses 
números tendem a crescer.

O primeiro passo para dar 
em direção às oportunidades 
que virão com estas startups 
é entender que elas não irão 
substituir o advogado ou pro-
fi ssional jurídico. Na verdade, 
elas trarão muitos benefícios 
não somente para o mercado, 
mas também para a carreira 
destes profi ssionais como um 
todo. As novas tecnologias 
buscam gerar uma maior otimi-
zação de muitos processos hoje 
considerados operacionais. 

Com menos processos buro-
cráticos, sobrará tempo para 
os profi ssionais atuarem de 
forma mais analítica e com mais 
assertividade. Isso demandará 
um novo mindset, mais focado 
aos estudos e à qualidade das 
entregas. Provavelmente, esse 

será o fi m da era dos escritórios 
cheios de estagiários em fun-
ções meramente operacionais. 

Desde o início de sua car-
reira, o advogado precisará 
ser um agente de mudanças, 
explorando sua capacidade de 
raciocínio. Precisaremos ino-
var na profi ssão desde muito 
cedo. Tudo o que não exigir 
habilidades estritamente hu-
manas, será eventualmente 
por inteligências artifi ciais. 

Tanto é que já existem star-
tups focadas na formulação de 
respostas padrão para despa-
chos com características mais 
simples, outras em arquivar 
documentos, em analisar da-
dos para encontrar as causas 
raízes dos problemas e apontar 
soluções, entre outras. 

O monitoramento e gestão 
dos processos também é feito 
de forma inteligente e rápida, 
por meio de softwares. Dessa 
forma, além do advogado ter 
a oportunidade de trabalhar 
com dados, um mercado ex-
ponencial, são abertas novas 
demandas jurídicas dentro 
das companhias, e, conse-
quentemente, novas chances 
de carreira.

As lawtechs vêm, portan-
to, com o objetivo de não só 
facilitar a administração dos 
processos jurídicos para os 
profi ssionais de direito, bem 
como tornar a justiça mais 
acessível à população. O maior 
desafi o para os advogados que 
entram neste ambiente é, no 
futuro, permitir o acesso à jus-
tiça a todos, de forma natural, 
digital e democrática. 

Para quem pretende se atu-
alizar e conhecer um pouco 
mais desse nicho, é essencial 
participar dos diversos con-
gressos, feiras e encontros 
voltados para a tecnologia no 
direito, além de acompanhar os 
infl uenciadores do setor pelas 
mídias digitais. A ordem é estar 
sempre aberto a aprender.  

(*) - É advogado e pós-graduado em 
gestão de negócios pela Fundação 
Dom Cabral. É headhunter e sócio 

da Vittore Partners, consultoria 
de recrutamento especializada 

no mercado Jurídico (www.
vittorepartners.com.br).

Tauan Mendonça (*)
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News@TI
FIOCRUZ lança aplicativo que é uma rede 
colaborativa e de segurança para a população LGBTI

@Idealizado a partir do Projeto Resistência Arco-Íris, da ENSP – 
FIOCRUZ em parceria com a Associação Nacional de Travestis 

e Transexuais (ANTRA) e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), o app 
Dandarah propõe um ecossistema digital para facilitar à população 
LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, 
homens trans e Intersexos) se informar, denunciar, registrar, enfrentar 
e evitar diversas formas de violência às quais essa população está 
sujeita. O lançamento será no próximo dia 18 de dezembro a partir 
das 13h no Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos (Rua 
Leopoldo Bulhões, 1480, 4° andar) e contará com mesas temáticas 
sobre violência LGBTIfóbica, apresentação da metodologia e resul-
tados do projeto e apresentações culturais. O app está disponível, na 
versão Beta, na Play Store. Em breve também estará na App Store.

Sistema de gestão jurídica com Inteligência 
Artifi cial reduz prazos e custos de processos

@A Fácil desenvolve produtos que atendem a esse mercado e 
as suas soluções respondem às demandas de escritórios de 

advocacia e departamentos jurídicos de empresas, promovendo 
produtividade, celeridade aos processos, redução de custos e análi-
ses gerenciais. O Espaider é o sistema de gestão (ERP) que possui 
todos esses atributos. Ele permite a centralização de todos os dados 
pertinentes e necessários à operacionalização e gerenciamento de 
departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Além dos dados 
universais e comuns entre organizações, não existe nenhum impe-
dimento para criar campos necessários para cadastrar novos tipos 
de dados; até mesmo específi cos de cada organização, como é muito 
habitual ocorrer (facil.com.br).

Novo aplicativo da Lukscolor vai além do 
Simulador de Cor

@A Lukscolor - uma das principais marcas de tintas imobiliárias 
do país - acaba de disponibilizar seu novo aplicativo para as pla-

taformas Android e IOS. Com interface fácil e intuitiva, o app agrega 
funções diferenciadas, seja para quem vai decorar ou para quem 
trabalha no setor de pintura. O aplicativo é gratuito. Baixe para IOS 
(https://apple.co/2ZYp6mB) ou para Android (https://bit.ly/34q3WQt).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Nos 50 anos da internet,
os vídeos dominam as telas

Eduardo Carneiro (*)
 

A operação consistia no envio remoto 
da palavra “login”, mas, devido a uma 
falha do sistema, ao fi m da viagem, 

foi capaz de transmitir apenas a primeira 
sílaba “lo”. Um feito que, nos dias atuais, 
parece absolutamente banal, foi um marco 
histórico de uma revolução tecnológica e 
sociocultural que segue transformando em 
ritmo veloz a comunicação, o consumo de 
dados, produtos e serviços e, sobretudo, as 
relações humanas do século XXI.

Cinco décadas depois daquele “proto 
e-mail”, podemos dizer que se fosse hoje, 
os pesquisadores provavelmente estariam 
fazendo uma live, publicando um story 
ou compartilhando um link do Youtube. 
De toda forma, o texto teria dado lugar 
ao vídeo - formato que hoje domina a 
internet, especialmente as redes sociais, 
como o Youtube, que registra 2 bilhões de 
usuários em sua plataforma, segundo dados 
da We Are Social. A internet, que começou 
sua atividade com a transmissão de uma 
mensagem de texto, defi nitivamente, se 
rendeu ao vídeo como conteúdo que mais 
gera engajamento.

Pesquisa recente da Comscore, líder 
mundial na medição de audiências digitais, 
mostra que o vídeo realmente caiu no gosto 
das pessoas. No Brasil o Youtube é a rede 
social com mais alcance, chegando a 94,8% 
dos internautas, deixando para trás o Face-
book, em segundo lugar com 91,8%. Mas na 
rede de Zuckerberg, os videos estão dando 
o que falar: embora ainda representem 
12% dos conteúdos postados, eles geram 
mais comentários (24% das interações) e 
likes (14% das interações). Entre os posts 
estáticos regulares, 16% são comentários 
e 10% são likes.

As empresas brasileiras já estão atentas 
a esta tendência, que vem dando a direção 
para as ações de marketing. De Janeiro a 
agosto de 2019, as marcas nacionais pu-
blicaram 481 mil vídeos nas redes sociais 
(Facebook, Instagram e Twitter), um 
aumento de 14% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Quem fez a conta 
foi a Shareablee, empresa americana de 
mensuração de mídia e monitoramento de 
redes sociais. O Brasil domina as ações em 
vídeo na América Latina, representando 
45% do total de material publicado na 
região. 

O Instagram é um caso interessante. A 
rede que nasceu para publicação de fotos 
mostra cada vez mais conteúdo em vídeo, 
seja no feed ou nos stories. Isso sem falar 
na IGTV, plataforma exclusiva para vídeos 
lançada em 2018. A rede recebe atualmente 

Neil Patel

16% dos vídeos postados nas redes sociais. 
Parece pouco, porém eles respondem por 
63% das interações, enquanto no Facebook 
conseguem 31% das ações. O engajamento 
do conteúdo em vídeo do Instagram foi o 
que mais cresceu entre as redes sociais, 
registrando aumento de 170% este ano 
no Brasil.

Para quem está pensando em novos 
conteúdos para dar uma agitada nos canais 
sociais, os vídeos não podem fi car de fora 
da estratégia de marketing digital. Vale a 
pena também investir em canal próprio no 
Youtube, onde os haters são esparsos. Das 
reações nesta rede, 94,9% são positivas. A 
propósito, quer comemorar os 50 anos da 
internet? Gravar um vídeo dando os para-
béns pode ser um bom jeito de participar 
da festa.

(*) É diretor geral da Comscore no Brasil.

Em 2019, comemoramos os cinquenta anos da Internet, cuja história teve início em outubro de 1969, 
a partir da primeira troca de informações à distância realizada por uma rede de dados, denominada 
Arpanet, que interconectou a Universidade de Los Angeles (UCLA) e o Instituto de Pesquisa de 
Stanford, nos Estados Unidos

Estratégia multicanal
e a experiência dos clientes

No futuro, como lembraremos desses 
nossos dias? Entre milhares de respostas 
possíveis, uma que com certeza não pode 
ser desprezada é que os últimos anos 
fi carão marcados pelo surgimento de 
tecnologias voltadas para maior conforto e 
conveniência das pessoas. Com smartpho-
nes e conexões cada vez mais poderosos, 
os consumidores querem ter acesso 24 
horas por dia a serviços e, com isso, novos 
modelos de negócios e processamento de 
transações têm sido exigidos por todos os 
segmentos e mercados.

Não por acaso, especialistas afi rmam 
que estamos vivendo a Era da Experiência, 
com as empresas sendo diretamente desa-
fi adas a encantar seus clientes em todos 
os canais possíveis. Estudos indicam que 
mais de dois terços dos consumidores de 
todo o mundo consideram a experiência 
envolvida na jornada de compra de um 
produto ou serviço mais importante que 
a publicidade tradicional.

Nesse cenário, as organizações precisam 
ter em mente que a necessidade de se 
desenvolver uma estratégia multicanal 
é um ponto indiscutível para o sucesso 
e futuro de suas operações. Aplicações 
móveis e sistemas on-line de atendimento 
são exemplos de ferramentas cada vez 
mais importantes para garantir que os 
clientes estejam plenamente satisfeitos.

Outro ponto essencial para as com-
panhias é pensar em como tornar suas 
operações mais efi cientes, garantindo que 
a experiência fornecida aos clientes seja, 
de fato, incrível e memorável. Afi nal de 
contas, a verdade é que, se a entrega do 
serviço for demorada ou ruim, a existência 
de um serviço de pós-venda efi ciente será 
pouco ou nada útil aos negócios.

Pesquisas de mercado indicam que três 
em cada quatro consumidores desistem 
de adquirir um produto ou serviço quando 
o processo é complicado ou tem muitos 
empecilhos, como fi las longas e poucas 
opções de pagamento. A construção de 

marca esteja presente. Ao investir em 
inteligência e inovação tecnológica, os 
líderes tornarão suas organizações mais 
preparadas para trabalharem suas ofer-
tas, entendendo o que os consumidores 
querem, quais pontos precisam ser me-
lhorados na jornada de consumo e como 
a companhia deve planejar as opções 
para o futuro.

À medida que nosso mundo se torna 
mais digital, as empresas deverão buscar 
e promover novos conceitos para um 
atendimento de valor agregado, ágil e, 
acima de tudo, personalizado. Isso passa 
pela automação das lojas, pela criação 
de interfaces de uso mais simples e pela 
transformação do valor percebido à marca.

Vale destacar, ainda, que é essencial 
atender os aspectos de segurança e pri-
vacidade. Em tempos em que os dados 
precisam estar disponíveis em diversos 
formatos, companhias de todos os seto-
res e portes devem gerenciar informa-
ções críticas e valiosas com ainda mais 
responsabilidade. Contar com soluções 
antifraudes, que oferecem monitoramen-
to contínuo, análise de informações em 
tempo real, gestão de interoperabilidade 
e interação multicanais deve fazer parte 
dos planos de construção de uma jornada 
completa e segura de atendimento.

Adequar os processos à transformação 
digital é uma questão contínua e totalmen-
te abrangente. Esse movimento exige uma 
estratégia clara e profunda, que entregue 
inovação tecnológica, personalização, 
análise recorrente e, principalmente, 
valor aos clientes com processos inteli-
gentes e seguros. A estratégia multicanal 
envolve repensar a forma como os clientes 
querem ser atendidos – e quanto antes as 
organizações entenderem isso, melhor. O 
tempo está passando e os consumidores, 
como se sabe, não gostam de esperar. O 
que você está esperando?

(Fonte: Elias Rogério da Silva, Presidente da 
Diebold Nixdorf Brasil)

uma jornada distribuída em múltiplos ca-
nais, portanto, também deve considerar 
a experiência “real” do cliente na loja, 
agência, supermercado etc.

Tomemos como exemplo dois mercados 
que vêm, nos últimos anos, mudando com-
pletamente: Varejo e Serviços Financeiros. 
Em ambos os casos, tão importante quanto 
ter mais canais de comunicação e interação 
é criar serviços que valorizem e atendam 
as necessidades específi cas de cada con-
sumidor, agregando inteligência, rapidez 
e comodidade ao processo.

Os clientes de serviços bancários utilizam 
cada vez mais pontos de contato para realizar 
suas operações, e uma estratégia multicanal, 
com informações coordenadas e integradas 
entre todas as ferramentas, é crucial para 
fornecer mais qualidade. Esse planejamen-
to permite que os bancos se tornem mais 
preparados para desenvolver soluções que 
aumentem a efi ciência e funcionalidade de 
suas operações. Atualmente, já é possível 
utilizar caixas eletrônicos (ATMs) por meio 
de smartphones e projetos como esses aju-
dam a mostrar como a interação pode ser 
utilizada para agregar valor ao contato entre 
os serviços físicos e digitais.

Outro modelo interessante é a junção 
de caixas eletrônicos bancários e de sis-
temas de self-checkout para as lojas do 
varejo. Nesse formato, além de entregar 
mais autonomia e conveniência para os 
usuários, as operações podem aumentar 
os benefícios para comerciantes e banco 
de maneira simultânea. Em uma só máqui-
na, os clientes podem pagar seus pedidos 
(por cartão ou dinheiro), receber o troco 
e, ainda, realizar transações como saques 
e depósitos diretamente em suas contas.

Esse tipo de integração, com mais inte-
ligência no cruzamento das informações, é 
uma das metas a serem perseguidas pelas 
empresas. O foco deve ser a união dos 
canais on-line e off-line para a criação de 
uma experiência positiva e completa em 
todos os cenários e ambientes em que a 
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D - Curso Profi ssionalizante 
Hoje (3), o Lufthansa Group realiza cerimônia de formatura de 28 
estudantes que concluíram a segunda edição do projeto social “Ex-
pandindo Horizontes”. Os jovens, com idades entre 17 e 22 anos, em 
situação de vulnerabilidade de Guarulhos, fizeram o curso gratuito 
de cozinha quente e fria (Garde Manger & Hot Kitchen), na escola 
Natasha Franco Vieira. Os 10 alunos destaque serão contratados 
pela LSG Sky Chefs, líder mundial em vendas para indústria de 
viagens, de produtos e serviços end to end a bordo. Além disso, 
o melhor aluno do projeto ainda poderá visitar a sede da empresa 
em Frankfurt. 

E - Biocidas e Formulações  
A Lanxess, multinacional alemã de especialidades químicas, está 
fortalecendo sua posição como uma das principais fabricantes 
mundiais de ingredientes ativos de biocidas e formulações, por 
meio da aquisição da  Itibanyl Produtos Especiais Ltda (IPEL). A 
empresa familiar, sediada em Jarinu,é uma das principais fabricantes 
brasileiras de biocidas. Essa aquisição representa o crescimento 
continuado e a importância do Brasil para a organização. Além de 
100 funcionários, a Lanxess assume as instalações do laboratório da 
empresa e passará a ter acesso a produtos preliminares estratégicos 
(www.lanxess.com.br).

F - VemPraLivraria
Descobrir um autor, uma ideia, escolher um bom título e presentear 
alguém, encontrar amigos e colocar o papo em dia, ir à livraria é uma 
experiência. As livrarias Leitura, Cultura, da Vila, Curitiba e Saraiva, 
com a Associação Nacional de Livrarias, convidam o público para o 
movimento #Vempralivraria. Além da ação integrada entre as marcas 
citadas, o movimento também convida a todas as livrarias, parceiros e 
clientes que queiram se juntar à causa e usar a hashtag da ação em suas 
redes sociais proprietárias e materiais de ponto de venda. Saiba mais 
em: (https://www.anl.org.br/v1/).

A - Ação Solidária
A Legião da Boa Vontade promove, anualmente, a campanha Natal. 
A iniciativa visa angariar alimentos para compor as cestas que serão 
entregues a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social 
nas cinco regiões brasileiras. A meta é entregar mais de 40 mil cestas, e, 
assim garantir o alimento na mesa dessas famílias, proporcionando a elas 
um Natal digno, sem fome e feliz. Por isso, o evento é o maior presente 
que elas podem receber, pois, em cada cesta, além do indispensável 
alimento para o sustento dessas famílias, há sorriso, amor e esperança, 
para que elas se sintam fortalecidas e possam lutar pelos seus direitos.  
Saiba mais em (www.lbv.org).

B - Frota de Rebocadores
A Sulnorte, tradicional empresa de rebocadores controlada pelo Grupo 
H. Dantas e a segunda mais antiga do Brasil, acaba de fi rmar aliança 
estratégica com a empresa chilena CPT Empresas Marítimas S.A. A 
parceria tem como principal objetivo identifi car e explorar oportunida-
des comerciais conjuntamente, oferecendo ao mercado soluções que 
envolvam uma cobertura mais ampla, além de agregar maior valor às 
empresas. Com uma frota de 48 rebocadores, a CPT opera nos princi-
pais portos do Chile, Argentina, Peru, Equador e Panamá, enquanto a 
Sulnorte cobre os principais portos brasileiros. Saiba mais em: (http://
sulnorte.com/pt/).

C - Novo Layout
A Airbus comemorou a produção da centésima aeronave A220 para 
um cliente em uma cerimônia na sede do programa de aeronaves em 
Mirabel, no Canadá. A aeronave, um A220-300 para a airBaltic, empresa 
sediada em Riga, na Letônia, apresenta um novo e confortável layout de 
cabine com 149 assentos e uma pintura modernizada. A família A220 
é produzida na principal linha de montagem fi nal da Airbus em Mira-
bel e, mais recentemente, também na segunda linha de montagem do 
programa em Mobile, no Alabama (EUA). O primeiro A220 do mundo 
(anteriormente chamado de Série C) foi entregue em junho de 2016 à 
SWISS, o operador de lançamento do A220-100. 

G - GOL e Recorde
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., a maior Companhia aérea domés-
tica, registrou, na última sexta-feira (29), seu maior recorde de vendas 
para uma campanha de Black Friday de sua história. Em apenas um 
dia de ação foram contabilizadas vendas superiores a R$ 120 milhões, 
totalizando mais de 450.000 bilhetes comercializados para viagens a 
serem realizadas no período de dezembro de 2019 a Junho de 2020. 
Dentre os destinos mais procurados foram São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília Recife e Salvador. 

H - Personalidades do Ano 
A 20ª edição do Prêmio Caio, reconhecido como o Oscar dos Eventos, 
tem o desfecho marcado para o próximo dia10, no Salão Azul do Expo 
Center Norte, das 19 às 22h30. A direção do certame divulgou a relação 
dos 21 eleitos – três em cada uma das sete categorias. A escolha tem 
início com a indicação dos nomes feita pelos jurados do Prêmio Caio, 
seguida do crivo do Conselho Diretor. Desse duplo grau de avaliação 
é que três Personalidades do Ano eleitas por categoria disputam o 
Grand Prix, em processo de votação popular aberto no site (www.
premiocaio.com.br).

I - Universo da Aviação
Focando no público feminino que curte exclusividade e luxo, a Latitude 
Jewelry conta com uma coleção de joias que encantam desde a mulher 
mais clássica a mais arrojada. As peças desenvolvidas pela designer e 
controladora de voo Gabriela Rodrigues da Cunha, são únicas e criadas 
com inspiração no universo da aviação. Brincos que simulam rotas aero-
náuticas traçadas no plano de voo e anéis inspirados na rosa dos ventos 
que guia os navegantes, são algumas das peças que tem feito sucesso. 
Confi ra no site (www.latitudejewelry.com). 

J - Residência Médica 
A Faculdade São Leopoldo Mandic está com inscrições abertas para o 
programa de residência médica 2020, para Campinas e Araras. Os in-
teressados devem possuir graduação em Medicina ou estarem em vias 
de se formar até o início do projeto. O processo de seleção contará com 
uma prova objetiva e entrevista, além de análise de histórico escolar e 
do currículo do candidato. No total, serão 14 vagas para Campinas e 
20 para Araras, divididas nas seguintes especialidades: clínica médica, 
cirurgia geral, pediatria, ginecologia medicina da família e comunidade 
e psiquiatria. Inscrições (https://www.slmandic.edu.br/pos-graduacao/
residencia-medica/apresentacao/). 

D - Curso Profi ssionalizante 
Hoje (3), o Lufthansa Group realiza cerimônia de formatura de 28 

A - Ação Solidária
A Legião da Boa Vontade promove, anualmente, a campanha Natal. 

Não perca sua 
marca, registre! 

A marca nada mais é 

do que a tradução da 

identidade de uma 

empresa e representa 

a forma como é vista e 

reconhecida no mercado

Porém, a única forma de 
protegê-la legalmente 
contra possíveis cópias, 

ações de pirataria ou uso inde-
vido é fazendo o seu registro 
junto ao INPI - Instituto Na-
cional de Propriedade Indus-
trial, órgão responsável por 
processar, julgar e conceder os 
registros de marcas no Brasil. 
Realizar esse procedimento é 
de extrema importância para 
garantir que você não perca sua 
marca para um concorrente ou 
terceiro, embora muitos em-
preendedores desconhecem 
este risco. 

Segundo dados do Serasa 
Experian, só em 2018 o Brasil 
registrou a abertura de 2,5 
milhões de novas empresas. 
Em contrapartida, no mesmo 
período o INPI contabilizou 
apenas 204.419 pedidos de 
registro, o que nos mostra que 
apenas 8,18% de empresas 
entendem a importância de 
registrar suas marcas. 

Apesar do alto número de 
empresas que não possuem 
registro da marca, os dados 
do INPI mostram que houve 
uma maior conscientização 
do empreendedor brasileiro 
neste quesito - mesmo que 
isso aconteça ainda de forma 
tímida -, uma vez que houve 
um crescimento de 9,8% no 
volume de pedidos de registros 
de marcas quando comparado 
à 2017. 

Sabemos que é comum que 
micro e pequenas empresas 
deixem de fazê-lo por falta de 
conhecimento ou por conta da 
complexidade em realizar todo 
o processo, mas cabe a nós 
ajudarmos na educação desse 
empreendedor, evitando que 

use ou invista em um nome 
registrado por outra pessoa. 

O registro de marca pode 
levar até um ano para ser 
concluído e mesmo assim não 
é garantia de que no fi nal desse 
processo o registro da marca 
seja concedido. Ou então, 
uma outra pessoa que possua 
o registro tenha direito sobre 
ela. Porém, hoje é possível 
contar com o apoio de startups 
que oferecem esse serviço, de 
forma rápida, transparente e 
online. 

A tecnologia possibilita 
atender clientes com a mesma 
qualidade de um atendimento 
presencial, bem como realizar 
todos os processos com mais 
agilidade e de forma desbu-
rocratizada. Isso, aliado a um 
O sistema de atendimento 
totalmente online, que evita 
os altos custos com locomoção, 
elimina a necessidade de pape-
lada e ainda contribui para um 
contato mais ágil e escalável. 

E a principal vantagem para 
o empreender: acompanhar 
todo o processo de qualquer 
lugar e em tempo real em 
uma plataforma digital. Sem 
dúvida, essas novas soluções 
tecnológicas vieram para fa-
cilitar e sanar os problemas e 
as difi culdades de empresários, 
principalmente, os que têm mi-
cro e pequenas empresas, que 
enfrentam muita burocracia 
na hora de registrar a marca. 

Vale a pena pesquisar quais 
as opções de startups existen-
tes no mercado e quem pode 
ajudar com esse trâmite. O 
importante é não deixar de 
fazer o registro da marca, 
afi nal, imagina construir uma 
casa em um terreno que não 
é seu? Com a marca funciona 
mais ou menos assim. Se você 
não registra, não é dono. Não 
deixe de fazer o registro! 

(*) - Especialista em registro de 
Marcas, é CEO da Consolide, startup 

que desburocratiza o processo de 
registro de marcas para pequenas e 

médias empresas.

Alan Marcos (*)

Pela quarta semana segui-
da, as instituições fi nancei-
ras consultadas pelo Banco 
Central (BC) aumentaram 
a estimativa para a infl ação 
este ano. A projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
subiu de 3,46% para 3,52%. 
A informação consta no bole-
tim Focus, pesquisa semanal 
do BC que traz as projeções 
para os principais indicadores 
econômicos.

Para 2020, a estimativa de 
infl ação se mantém há cinco 
semanas em 3,60%. A previ-
são para os anos seguintes 
também não teve alterações: 
3,75% em 2021, e 3,50% em 
2022. As projeções para 2019 
e 2020 estão abaixo do centro 
da meta de infl ação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta de infl ação, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é 4,25% em 2019, 4% em 2020, 
3,75% em 2021 e 3,50% em 
2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 

Para 2020, a estimativa de infl ação se mantém há cinco 

semanas em 3,60%.

Maioria acredita 
que as empresas 
não protegem seus 
dados pessoais 

A IBM anunciou os resultados de 
um estudo global sobre privacidade 
feito em 11 países, incluindo o Bra-
sil, com cerca de 11 mil pessoas. 
A pesquisa, conduzida pelo The 
Harris Poll e encomendada pela 
IBM, aponta que consumidores em 
todo o mundo estão demandando às 
organizações mais transparência e 
controle sobre seus dados. 

Os resultados indicam que as 
pessoas estão insatisfeitas com a 
maneira com que muitas empresas 
lidam com suas informações: 96% 
dos consumidores pesquisados 
no Brasil concordam que as orga-
nizações devem fazer mais para 
protegê-los. Nos demais países 
onde a pesquisa foi conduzida, 
mais da metade dos entrevistados 
concorda com essa afi rmação. 

Além disso, 6 em cada 10 bra-
sileiros relataram que sofreram 
com vazamento de dados ou 
conhecem alguém tenha passado 
pela situação. Quando se trata de 
privacidade, não há uma preocu-
pação apenas com a proteção, mas 
também com o controle dos dados. 
No Brasil, 5 em cada 10 consumido-
res sabem que suas informações são 
sempre, ou na maioria das vezes, 
compartilhadas. 

De fato, 81% dos brasileiros 
afi rmaram ter perdido o controle 
de como suas informações pessoais 
são usadas pelas empresas. 

Segundo João Rocha, líder de 
cibersegurança da IBM Brasil, as 
organizações precisam repensar 
sua abordagem em relação à res-
ponsabilidade de dados, especial-
mente com a chegada da Lei Geral 
de Proteção de Dados (AI/IBM).

A China estimulará ainda mais 
as importações de carne, fazendo 
com que o total importado po-
tencialmente supere 6 milhões 
de toneladas este ano, informou 
na quinta-feira o Ministério do 
Comércio. Desse volume, as 
importações de carne suína e os 
produtos relacionados devem 
atingir 3 milhões de toneladas, 
disse o porta-voz da pasta, Gao 
Feng, em uma entrevista coletiva.

A medida faz parte dos esforços 
do país para aumentar o abaste-
cimento de carne e estabilizar 
os preços, já que a febre suína 

africana afeta o mercado de car-
ne suína. O governo continuará 
liberando reservas de suínos, 
melhorando as relações entre 
a produção e as vendas e divul-
gando informações de mercado 
de forma oportuna, segundo Gao.

Os preços da carne suína na 
China estão diminuindo graças a 
uma série de medidas. Os preços 
médios no atacado da semana 
passada das 36 principais cidades 
do país caíram 8,6% em relação 
à semana anterior, mostraram os 
dados da pasta (Redação AI/SI 
com informações Comex).

Um levantamento realiza-
do pelo Compre&Confi e, 
empresa de inteligência 

de mercado focada em e-com-
merce, mostra que o faturamen-
to nos dias 28/11 e 29/11 foi de 
R$ 3,87 bilhões – valor 30,9% 
maior do que o mesmo período 
do ano passado. 

O crescimento mostra que a 
data está cada vez mais conso-
lidada no calendário do varejo 
nacional. “A Black Friday de 
2019 certamente foi um suces-
so. Em média, nas 48 horas de 
promoções, registramos cerca 
de 35 pedidos por segundo no 
varejo online, sendo que nas ho-
ras de maior volume, chegamos 
a registrar médias de 75 pedi-
dos por segundo no comércio 
eletrônico brasileiro”, destaca 
André Dias, diretor executivo 
do Compre&Confi e.

A alta é refl exo principalmen-
te do maior número de pedidos 
realizados: ao todo, 6,11 mi-
lhões de compras online foram 

O crescimento mostra que a data está cada vez mais consolidada no calendário do varejo nacional.

Começaou ontem (2) a Semana de Negociação e 
Orientação Financeira, que ocorrerá até sexta-feira 
(6) em todo o país.  Organizado pelo Banco Central e 
pela Febraban, parte das agências bancárias de todo 
o país, de sete instituições fi nanceiras (BB, Banrisul, 
Bradesco, Banco Pan, Caixa, Itaú e Santander), terá 
o horário estendido até as 20h para oferecer orien-
tação fi nanceira e negociar dívidas em atraso de seus 

clientes, em condições especiais. 
A negociação ainda poderá ser feita nas demais 

agências desses bancos, localizadas em todo o terri-
tório nacional, no horário normal de funcionamento, 
nos canais digitais das instituições e pela plataforma 
(www.consumidor.gov.br). Segundo a Febraban, os 
bancos Votorantim e Safra também participam da 
iniciativa, somente por meio dos canais digitais (ABr).
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Black Friday movimenta mais de 
R$ 3,87 bilhões no e-commerce
Mesmo com a retomada lenta do consumo, a Black Friday 2019 foi um sucesso no que diz respeito ao 
consumo dos brasileiros

feitas, número 28,5% maior do 
que o registrado na Black Friday 
em 2018. As categorias que 
geraram maior volume de com-
pras no período foram: Moda e 
Acessórios, Entretenimento, 

Beleza, Perfumaria e Saúde, 
Eletrodomésticos e Ventilação 
e Telefonia.

Apesar de comprarem bas-
tante, os brasileiros mantive-
ram o valor dos pedidos pra-

ticamente estável em relação 
à Black Friday de 2018, com 
o tíquete médio de R$ 634, 
valor 1,9% maior do que o re-
gistrado no ano passado (AI/
Compre&Confi e). 

Mercado eleva estimativa de 
infl ação este ano para 3,29%

para cima ou para baixo.
A Selic deve cair para 4,5% 

ao ano até o fi m de 2019. Para 
2020, a expectativa é que a taxa 
básica permaneça nesse mesmo 
patamar. Para 2021 e 2022, as 
instituições estimam que a Selic 
termine o período em 6% ao ano 
e 6,5% ao ano, respectivamente. 
A projeção para a expansão do 
PIB se manteve em 0,99%. As 

estimativas das instituições 
fi nanceiras para 2020 variou 
de 2,20% para 2,22%. 

Para os anos seguintes, não 
houve alteração em relação à 
pesquisa anterior: 2,50% em 
2021 e 2022. A previsão do 
mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar permanece 
em R$ 4,10 para o fi m deste 
ano e R$ 4,01 para 2020 (ABr).

Bancos fazem mutirão para negociar dívidas

China importará mais de 6 
milhões de toneladas de carne



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

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
        3106-4171

netjen@netjen.com.br

Página 4

Política
São Paulo, terça-feira, 03 de dezembro de 2019

www.netjen.com.br

Encolher ou
fortalecer o Estado?

O ministro Paulo 

Guedes, a par de 

declarações polêmicas - 

as pessoas não deveriam 

se assustar “se alguém 

pedir o AI-5”-, pretende 

“encolher o Estado”

Deixaria sob sua égide o 
que é estritamente de 
sua obrigação, como 

educação, segurança pública, 
saúde. Para tanto, vai focar 
na privatização de centenas 
de empresas estatais. O que 
levanta a questão: qual deve 
ser o escopo do Estado no 
governo Bolsonaro?

A tentativa de resposta 
começa com a fonte que ali-
menta o ideário do ministro 
da Economia: a Escola de 
Chicago, o berço do liberalismo 
econômico e da diminuição 
da intervenção do Estado na 
economia, onde Guedes estu-
dou. Ocorre que a índole do 
capitão Jair Bolsonaro e de seu 
entorno militar tem um DNA 
nacionalista, que viceja desde 
os tempos do “petróleo é nos-
so” (anos 50). Nacionalismo 
que, a partir dos militares, se 
identifi ca com Estado forte.

Um dos papas da ciência 
política, o sociólogo Alain Tou-
raine, em seus estudos, prega 
o aumento da capacidade de 
intervenção do Estado como 
forma de um país atenuar as de-
sigualdades. O Estado tem sido 
fraco para debelar as mazelas. 
Por conta disso, o governo 
age no varejo, trabalhando no 
curto prazo, com o presidente 
praticamente se limitando a 
fazer agrados e benesses para 
operar a administração.

Libelo candente contra os 
ultraliberais, para quem o mer-
cado é o remédio para todos 
os nossos males, a análise do 
professor, nesses tempos de 
globalização e economias in-
terdependentes, é um hino de 
louvor às utopias. Estado forte, 
por aqui, tem sido sinônimo de 
autoritarismo, arbitrariedade, 
estrutura burocrática gigante 
e inefi ciente, corporativismo 
etc. 

Como encolher o Estado de 
sua estrutura paquidérmica, 
dando-lhe capacidade de 
planejar a longo prazo, sem 
reformas capazes de defl agrar 
novos costumes e consolidar 
as instituições? Começamos 
com a reforma trabalhista, 
seguida da recente reforma 
da Previdência, mas essas não 
bastarão. O que se espera é 
um amplo leque de mudanças.

Seja qual for o escopo re-
formista, o desafi o se impõe: 
colocar no mesmo balaio com-
ponentes como liberalismo, 
bem estar social, Estado capaz 
de intervir no mercado quando 
necessário (os EUA na crise 
de 2008), institucionalização 
política, racionalidade admi-
nistrativa, extinção do corpo-
rativismo, mudança da política 

de clientelas pelo mérito.
Fortalecer o poder de de-

cisão do Estado é meta a ser 
perseguida para se combater 
interesses individuais e grupais 
que, entre nós, prevalecem 
sobre as políticas sociais. 
Trata-se de um desafi o que 
ultrapassa décadas. O governo 
Bolsonaro até prometeu aca-
bar com a velha política. Mas 
ainda tateia na escuridão nesse 
primeiro ano. No capítulo do 
“encolhimento do Estado”, 
as coisas ainda caminham 
devagar. 

Daí a impressão de que ainda 
não se chegou a um acordo em 
torno do tamanho do Estado. 
O presidente, por sua índole, 
gostaria de ter mais poder e 
não depender tanto do Par-
lamento.

O governo, por enquanto, 
tenta combinar uma tática 
de ataque frontal a algumas 
questões com uma estratégia 
paulatina, de operação por 
setor. 

A ciência política ensina 
que o reformador deve isolar 
cada questão o mais depressa 
possível, retirando-a da agen-
da antes que seus oponentes 
possam mobilizar forças. Se 
quiser fazer tudo ao mesmo 
tempo, terminará conseguindo 
muito pouco ou nada. Se an-
gariar condições para operar à 
base de blitzkrieg, deve fazer o 
cerco por todos os lados, rapi-
damente, antes que a oposição 
seja ativada. 

Mas o governo perdeu muito 
tempo nesse primeiro ano de 
administração. Reformar o 
Estado, como se prega, não é 
tarefa para uma única admi-
nistração. Maquiavel lembrava 
que nada é mais difícil de 
executar, mais duvidoso de 
obter êxito ou mais perigoso 
de manejar do que iniciar uma 
nova ordem de coisas. 

O reformador tem inimigos 
na velha ordem, que se sentem 
ameaçados pela perda de pri-
vilégios, e defensores tímidos 
na nova ordem, temerosos que 
as coisas não dêem certo. Por 
último, sobram indagações: 
afi nal, que escopo os milita-
res defendem para o Estado 
brasileiro? (até hoje isso não 
está claro). 

Como aparar desigualdades 
com programas liberais, que 
dão vazão a climas concor-
renciais? Como atrair inves-
timentos quando o fantasma 
dos tempos de chumbo, vez ou 
outra, reaparece na paisagem? 
(Não foi o que acenou o mi-
nistro Guedes?) Como deixar 
de atender a um parlamentar 
dos grotões, que ameaça votar 
contra o governo se não for 
atendido? 

Enfi m, qual o Estado mais 
adequado à nossa democracia?

 
(*) - Jornalista, é professor titular

da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O objetivo é criar condi-
ções para que os estabe-
lecimentos públicos de 

controle de zoonoses adotem 
práticas menos cruéis para 
controlar o número de cães e 
gatos que vivem na rua. 

O projeto prevê, por exemplo, 
a castração dos animais por 
veterinário em localidades onde 
haja superpopulação compro-
vada por estudo. A eutanásia 
só será permitida caso o animal 
tenha doença grave incurável 
que coloque em risco outros 
animais e também humanos. 
Nesse caso, a medida deverá ser 
precedida de um exame e jus-
tifi cada por um laudo técnico.

A proposta ainda estabelece 
que as entidades de proteção 
animal tenham “acesso ir-
restrito à documentação que 
comprove a legalidade da eu-
tanásia”. Os animais poderão 
ser recolhidos por entidades de 

O projeto prevê a castração dos animais em localidades onde 

haja superpopulação.

Desde ontem (2), a cidade 
gaúcha de Bento Gonçalves 
sedia a 55ª Cúpula do Merco-
sul, bloco comercial de países 
da América Latina formado 
atualmente por Brasil, Ar-
gentina, Paraguai e Uruguai 
e por nações associadas. A 
agenda prevê para hoje (3), o 
encontro do Grupo Mercado 
Comum, seguido pela reunião 
do Conselho amanhã (4). A 
cúpula atinge seu ápice na 
quinta-feira (5), com a parti-
cipação dos chefes de Estado 
e de Governo.

O evento, no entanto, ocor-
re em meio a um clima de 
incerteza na América Latina 
e protestos populares mas-
sivos, além de mudanças em 
governos locais. Os recém-
-eleitos governos da Argentina 
e do Uruguai não enviarão 
representantes para a cúpula, 
que contará com a presença 
apenas dos líderes em fi m de 
mandato.

Maurício Macri, que fi cará 
na Presidência da Argentina 
até 10 de dezembro, irá a 
Bento Gonçalves como um 

Líderes do Mercosul em reunião anterior, na cúpula

de Santa Fé.
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Senado deve 
votar isenção 
de ICMS para 
igrejas hoje

Templos religiosos e entida-
des benefi centes de assistência 
social poderão continuar isen-
tos de ICMS até 31 de dezembro 
de 2032. A proposta, de autoria 
da deputada Clarissa Garotinho 
(Pros-RJ), aprovada em maio 
pelos deputados, pode ter a 
última votação no plenário do 
Senado, hoje (3), em regime 
de urgência.

Na última semana a Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE) aprovou por unanimi-
dade o relatório do senador 
Irajá (PSD-TO), favorável à 
prorrogação por mais 15 anos 
do benefício. O prazo máximo 
é concedido a atividades agro-
pecuárias e industriais e a in-
vestimentos em infraestrutura 
rodoviária, aquaviária, ferrovi-
ária, portuária, aeroportuária e 
de transporte urbano.

“Não há justifi cativa para que 
os incentivos voltados para 
templos e instituições assisten-
ciais tenham sido enquadrados 
na regra geral, com prazo mais 
curto”, disse em seu voto. O 
relator esclareceu ainda que 
o projeto não implica direta-
mente renúncia de receita, 
apenas autoriza os estados a 
fi rmar convênios sobre incen-
tivos fi scais do ICMS voltados 
a templos de qualquer culto e 
a entidades benefi centes de 
assistência social.

Igrejas já têm imunidade tri-
butária para não pagar outros 
impostos, como IPTU e IPVA. 
Se aprovado pelo plenário do 
Senado, o texto seguirá para 
sanção presidencial (ABr).

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
confi rmou para amanhã (4), 
a audiência pública com o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, para de-
bater o projeto que estabelece 
a prisão de condenados após 
decisão em segunda instância.

Em reunião entre líderes da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado na semana passada, 
fi cou defi nido que o Congresso 
dará prioridade à proposta, que 
está na Câmara, mas o debate 
sobre o tema prosseguirá no 
Senado. Pelo Twitter, o ministro 
confi rmou a vinda ao Senado e 
ressaltou que apoia ambas as 
propostas.

“Estarei quarta no Senado 
defendendo a execução da con-
denação em segunda instância. 
Por emenda constitucional da 
Câmara, por emenda do Senado 
ou por projeto de uma Casa 
ou outra. Necessidade clara e 

Ministro da Justiça participa de audiência com outros juristas.O trabalhador que completar 
60 anos poderá ter o direito de 
sacar o saldo de sua conta do 
FGTS. É o que estabelece proje-
to previsto para ser votado pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado amanhã (4). 
Da senadora licenciada Rose de 
Freitas (Podemos-ES), o texto 
insere a hipótese de “quando 
o trabalhador tiver idade igual 
ou superior a 60 anos” na parte 
que elenca as possibilidades de 
movimentação da conta. 

Hoje, a lei estabelece situa-
ções como dispensa sem justa 
causa ou extinção do contrato 
de trabalho, aposentadoria pela 
Previdência, três anos ininter-
ruptos fora do regime do FGTS, 
saque-aniversário ou saque 
a qualquer tempo com saldo 
inferior a R$ 80. Rose lembra 
que a lei atual tem a previsão 

de que o trabalhador poderá 
sacar os recursos da sua conta 
aos 70 anos. 

Ela destaca, porém, que o Esta-
tuto do Idoso prevê essa condição 
a todo indivíduo com idade igual 
ou superior a 60 anos. A alteração 
nas normas do FGTS é, segundo a 
autora, uma tentativa de harmoni-
zar “a fi nalidade do inciso com as 
políticas destinadas à população 
idosa”. A autora ressalta também 
que a titularidade do FGTS é 
exclusiva do trabalhador. 

O relator, senador Mecias de 
Jesus (Republicanos-RR), é 
favorável à matéria. Segundo 
ele, trata-se de uma “alteração 
meritosa e justa”. Mecias acres-
centa que a mudança causará 
um impacto muito pequeno no 
fundo, porque “a movimentação 
pela idade máxima talvez seja 
uma das menores” (Ag.Senado).

O relator da proposta, deputado Geninho Zuliani 
(DEM-SP), espera que o texto seja aprovado hoje 
(3), mas a medida não tem acordo entre os líderes 
e deverá sofrer resistência de parte do Plenário. O 
tema já foi objeto de MP que perderam a vigência 
sem votação em razão da falta de acordo. O ponto 
principal do projeto é estabelecer prazo para licita-
ção obrigatória dos serviços de saneamento, em que 
empresas privadas e estatais competirão. 

Hoje, os prefeitos e governadores podem optar pela 
licitação ou por fi rmar termos de parceria direto com 
as empresas estatais. Estas poderão renovar o termo, 
mas novos contratos de programa serão proibidos 
após a publicação da lei. Zuliani disse que a intenção 
é dar segurança jurídica para o investimento privado. 

“Falta dinheiro na saúde, na educação, e pre-
cisamos de R$ 600 bilhões de investimento em 
saneamento básico”, afi rmou. “Temos que trazer 
dinheiro de fora, dos fundos internacionais, e dos 
fundos nacionais. E, para atrair esse investimento, 
precisamos ter segurança jurídica, uma boa regula-
ção”, emendou.

Para o deputado Hildo Rocha (MDB-MA), a univer-
salização do saneamento básico depende de inves-
timentos privados. “São 100 milhões de brasileiros 
que não têm o esgoto de suas casas tratado. Eles 
convivem diariamente com o esgoto no fundo da sua 
casa, no seu quintal, contraindo determinados tipos 
de doença, encarecendo a saúde pública”, ressaltou 
(Ag.Câmara).

Mudança da 
Aneel pode gerar 
imposto sobre 
energia solar

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado se 
reúne hoje (3), para debater a 
cobrança de impostos sobre a 
geração de energia solar foto-
voltaica. O autor do pedido de 
audiência pública é o senador 
Major Olimpio (PSL-SP). A 
Aneel abriu uma consulta públi-
ca que pode mudar a resolução 
sobre a tributação no setor. Pela 
regra atual, o valor da energia 
gerada pelo consumidor é in-
tegralmente compensado pelo 
valor da tarifa de energia. 

Segundo a Aneel, a isenção 
permitiu a expansão da energia 
renovável no Brasil. A mudança 
sob análise pode gerar tributos 
de 30% a 63% sobre a energia 
gerada. Segundo Major Olim-
pio, a mudança na regulação 
pode fazer com que milhares 
de empregos deixem de ser 
gerados. “Afugentará o inves-
timento internacional no setor, 
além de ampliar a insegurança 
jurídica com sobretaxação, 
a partir de 2030, de quem já 
investiu na geração própria de 
energia solar”, argumenta (Ag.
Senado).
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Práticas menos cruéis de 
controle de cães, gatos e aves
O Senado pode aprovar hoje (3) uma lei que proíbe o sacrifício, para fi ns de controle populacional, de 
cães, gatos e aves por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos similares

-, que são mantidas em cativeiro 
ou submetidas a maus-tratos. 
Muitas delas não possuem con-
dições de retornar à natureza e, 
muitas vezes, não há o interesse 
dos zoológicos em recebê-las. 
Nesses casos, os animais são 
submetidos à eutanásia. Como 
consideramos esta prática cruel 
e absurda, queremos que as 
aves também não sejam abati-
das”, disse o senador.

O projeto já passou pela 
Câmara e foi aprovado na co-
missão do Senado em outubro. 
“Consideramos a proposição 
relevante para o bem-estar dos 
animais e a proteção da saúde 
humana. Este parlamento con-
tribui para a profi ssionalização 
da política pública referente 
ao cuidado e ao maneja dos 
animais que se encontram sob a 
guarda de órgãos de controle de 
zoonoses”, disse o senador Jai-
me Campos (DEM-MT) (ABr).

proteção para disponibilizá-los 
à doação. A proposta original só 
tratava da situação de cães e 
gatos. A relatora do projeto na 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado, Soraia Thronicke 

(PSL-MS), acatou uma emenda 
de Telmário Mota (Pros-RR), 
que inclui as aves.

“Anualmente o Ibama apre-
ende de centenas a milhares de 
aves - silvestres ou domésticas 

Ofuscado por protestos, 
Mercosul se reúne nesta semana

de seus últimos compromissos 
ofi ciais no exterior. O Uruguai 
enviará a vice-presidente, Lúcia 
Topolansky. O presidente do 
Paraguai, Mario Abdo, confi r-
mou presença, assim como o 
anfi trião Jair Bolsonaro.

Já o Chile, que enfrenta uma 
onda de protestos, deve enviar 
um representante do Ministério 
das Relações Exteriores.

A Bolívia está em processo de 

adesão ao bloco, mas também 
enfrenta uma crise política 
que culminou com a renúncia 
do presidente Evo Morales. 
O Brasil, como anfi trião, con-
vidou o governo interino de 
Jeanine Añez, que pretende 
enviar outro representante. A 
Venezuela foi o único país da 
América do Sul não convida-
do pelo Brasil para a cúpula 
(ANSA).

Moro debate no Senado prisão 
após segunda instância

urgente”, escreveu. Além de 
Moro, são esperadas as pre-
senças do jurista Ives Gandra 
da Silva Martins, do defensor 
público-geral do Rio de Janeiro, 
Rodrigo Baptista Pacheco e do 
presidente do Conselho Federal 
da OAB, Felipe Santa Cruz. 

Também foram convidados 
para a audiência o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Herman Benjamin, e o 
chefe da Assessoria de Assun-
tos Legislativos do Ministério 
da Justiça, Vladmir de Freitas 
(Ag.Senado).

Câmara pode votar hoje o novo 
marco legal do saneamento

Projeto permite saque 
do FGTS para quem 
completar 60 anos
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Boletos não pagos - um 
dos principais desafi os do 

E-commerce

De acordo com o estudo 

“O perfi l do e-commerce 

brasileiro 2018”, feito 

pela BigDataCorp para 

o PayPal Brasil, cerca 

de 75 mil novas lojas 

online nasceram no 

país no ano passado.

Isso significa que 205 no-
vos e-commerces foram 
abertos por dia! O número 

impressiona. Comandar um 
e-commerce exige estraté-
gia, esforço e mão na massa. 
Há tempos caiu por terra a 
ideia de que basta criar um 
site, colocar lá os produtos 
que se quer vender e espe-
rar os clientes aparecerem. 
É preciso planejamento e 
estratégia antes do início 
das atividades, durante e no 
pós-vendas.

Falando especificamente 
sobre o processo de vendas, 
é importante que os lojistas 
acompanhem de perto todos 
os processos. Um problema, 
por menor que seja, nos pro-
cessos da loja online pode 
acarretar prejuízos para a 
operação. Um exemplo in-
teressante está no final da 
jornada de compra. 

É sabido que cerca de 50% 
dos consumidores optam 
por efetuar os pagamentos 
das compras realizada pela 
internet utilizando a moda-
lidade boleto bancário. Isso, 
por si só, não é um problema. 
Porém, cerca de 60% dos 
consumidores que escolhem 
a opção acabam não quitando 
o boleto, ou seja, a venda não 
é concretizada!

Imagine que o procedimen-
to padrão entre os e-commer-
ces é oferecer 3 dias úteis 
como prazo para pagamento 
dos boletos que são emitidos 
com o valor da compra. Isso 
significa que, durante esses 3 
dias úteis, o produto que foi 
selecionado pelo consumidor 
fica separado aguardando a 
confirmação do pagamento 
para só então ser encami-
nhado ao endereço do com-
prador. Isso também significa 
que durante esse período, o 
produto não estará disponí-
vel em estoque.

No caso dos pequenos e 
médios e-commerces isso 
pode representar um proble-
ma sério, tanto sob o ponto 
de vista da indisponibilidade 
do produto em estoque por 
esse período – acarretando 

perda de vendas – quanto 
pelo mecanismo de retorno 
do produto ao estoque, atu-
alização de disponibilidade 
do mesmo em sistema, etc, 
no caso de uma venda não 
concretizada.

Uma forma de tentar adian-
tar esse processo ou pelo me-
nos fazer com que o cliente 
não esqueça do boleto em 
aberto é adotar ferramentas 
de recuperação de vendas. 
Elas já estão no mercado 
e são acessíveis a todos os 
portes de e-commerces. 
Por meio delas, fica simples 
configurar, por exemplo, um 
e-mail marketing ou SMS que 
vá “lembrar” o cliente de que 
o boleto já está disponível 
para pagamento ou que o 
documento expira dentro de 
alguns dias. 

Também fica fácil relem-
brar o consumidor de que o 
produto pode ser entregue 
dentro de alguns dias, assim 
que o boleto for quitado. 
Ainda, é possível propor a 
troca de meio de pagamento, 
substituindo o boleto por car-
tão de crédito, por exemplo.

Claro, a comunicação nes-
tes casos precisa ser amigá-
vel a fim de que os clientes 
não encarem como uma co-
brança, mas realmente como 
um lembrete simpático. Para 
isso, pode ser interessante 
adicionar algum conteúdo 
relevante, que aponte pos-
síveis usos e combinações 
do produto que está sendo 
adquirido. 

Também pode ser ofereci-
do um cupom de desconto, 
frete grátis ou outra alter-
nativa que mostre o quanto 
a empresa valoriza aquele 
cliente e a compra que ele 
está fazendo. É importante 
não tirar da memória que 
muito além de realmente 
converter aquela venda es-
pecífica, o que vale mesmo 
é oferecer ao cliente uma 
experiência positiva e mar-
cante, cativando-o a comprar 
novamente na sua loja. 

No final das contas, o rela-
cionamento do e-commerce 
com o consumidor é o que 
está em jogo.

 
(*) - Especialista em e-commerce, 
é sócio-fundador do Enviou e do 

Meu DimDim, respectivamente 
suíte de ferramentas e plataforma 

especializada em cashback.

Felipe Rodrigues (*)
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FOLHA DE PAGAMENTO CONCOMITANTE
Empresa com atividades nos anexos III e anexo IV respectivamente, 
deve ser apurada a folha de pagamento de forma concomitante, como 
deve ser efetuada a apuração da folha de pagamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO ADMINISTRADOR PODE SER REGISTRADO COMO CLT? 
Informamos que apesar de não ter previsão legal a respeito, entende-
mos que não é possível um empregado também figurar como sócio da 
mesma empresa, pois descaracterizaria a figura de subordinação entre 
empregado e empregador, conforme art. 2º e 3º da CLT, uma vez que é 
incompatível que o sócio seja empregado dele mesmo.

HORÁRIO DIFERENCIADO DE ALMOÇO
Empresa pretende contratar motorista para transporte dos funcioná-
rios, com horário diferenciado do almoço, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO
Funcionário pediu demissão, está cumprindo o aviso prévio de 30 dias, 
entretanto ele possui 05 anos de empresa, temos outro acerto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EFETUOU DOAÇÃO DE SANGUE, TERÁ DIREITO A 
FALTAR NO DIA?

De acordo com o artigo 473, inciso IV da CLT, o empregado poderá se 
ausentar sem prejuízo do salário, por um dia, em cada 12 (doze) meses 
de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 
comprovada. Deverá ser verificado se em acordo ou convenção coletiva 
é garantido mais um dia de ausência pelo motivo de doação de sangue.

FUNCIONÁRIO COM DUPLA FUNÇÃO
Empresa contratou funcionário na função principal de auxiliar de 
produção, entretanto vai desempenhar também a função de motorista 
para entrega, devemos usar o salário maior para registro, com o pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007843-16.2016.8.26.0009. O 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Pudente, Estado de São Paulo, Dr. 
Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCEL ALEXANDRE 
DE SOUZA, CPF. 309.488.898-45, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Circulo dos Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente - Colégio João XXIII, 
alegando em síntese: objetiva a condenação do réu ao pagamento de R$ 8.788,35 (Julho/2016), 
oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ás 
mensalidades do ano de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108932-
03.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ 
GABRIEL MOYSÉS FILHO (CPF 285.519.628-09) que CONDOMÍNIO EDIFICIO PALAIS 
ROYAL, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$20.460,44 (Set/2016), 
oriundos de Taxas Condominiais e Fundo de Reserva inadimplidas, do Apartamento nº 113, 
localizado no 11º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua 
Vitoantonio Del Vecchio, nº 534, Subdistrito Mooca. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 
dias embargue, ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013297-
97.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL 
URENHA JÚNIOR, CPF. 065.748.058-48, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social 
Região Adm. Paulistana, para cobrança de R$ 19.427,10 (Dez/2018), decorrentes das 
mensalidades vencidas nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017, oriundas dos Contratos de 
Prestação de Serviços Educacionais firmados entre as partes. Encontrando-se o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador(a) especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Um destes é o mercado 
fi nanceiro. Só neste ano, 
o aumento no número 

de pessoas físicas investindo 
foi de aproximadamente 700 
mil. Segundo dados da B3, a 
população feminina representa 
cerca de 23% dos investidores 
cadastrados. 

Atualmente, após o “boom” 
no número de investidores 
na renda variável, cada vez 
mais pessoas têm buscado 
profissionalização na área, e 
deixam os trabalhos tradicio-
nais para operar na Bolsa de 
Valores. Diversas empresas 
oferecem cursos para que 
Traders possam se tornar 
profissionais. Com isso, a 
busca por esses cursos tem 
sido cada vez maior por parte 
do público feminino.

A  Empresár ia  Kar ina 
Idokawa, conta que começou 
a investir depois de uma crise 
em sua loja. “Opero há quase 2 
anos e o que me chamou aten-
ção no mercado fi nanceiro foi a 
possibilidade de fazer dinheiro 
mesmo quando o país está em 
crise. Entretanto, na minha 
empresa, durante uma crise, 
precisei diminuir o quadro de 
funcionários e cheguei a tomar 
empréstimo no banco”. 

O Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus, Jefferson Laa-
tus, aponta que boa parte das 
mulheres que começaram, 
vieram pela curiosidade gerada 
através de alunos da mesma 

Aumenta o número de mulheres 
que negociam na Bolsa

Com o passar do tempo, a mulher tem buscado se inserir cada vez mais em nichos que até então eram 
dominados pelo público masculino

Aumento no número de investidores foi de aproximadamente 700 mil, sendo que 

a população feminina representa 23%.

família. Com a Karina não foi 
muito diferente, ela começou a 
fazer o curso e infl uenciou seu 
marido a iniciar também. “Na 
minha família ninguém opera 
Day Trade. Sentia falta de falar 
sobre o assunto com alguém 
próximo, então sugeri para o 
meu esposo fazer o curso. Ele 
fez o curso comigo e agora ele 
também opera”, conta. 

Para Laatus, este aumento no 
número de mulheres no mer-
cado fi nanceiro em muito está 
relacionado à busca por prota-
gonismo feminino em espaços 
maioritariamente masculinos, 
como o mercado fi nanceiro. Ele 

afi rma que recentemente houve 
um crescimento considerável 
no número de mulheres no 
curso de profi ssionalização para 
Trader. Agora, mais de 15% é 
composto por mulheres. 

“Antes, a proporção era de 1 
mulher a cada 50 alunos. Hoje, 
desses 50, 8 são mulheres. 
Ainda não é o ideal, mas já é 
um passo”. Para o Estrategis-
ta-Chefe, o público feminino 
apresenta um comportamento 
diferente e mais focado do que 
o masculino. “O perfi l masculino 
costuma arriscar muito, o que 
pode ocasionar perdas parciais 
e até totais de seus investimen-

tos. Já o perfi l feminino tende a 
ser mais centrado e detalhista, 
o que é o ideal”, afi rma. 

Apesar de 48% do público do 
curso oferecido pelo grupo es-
tar entre 30 e 40 anos, costuma 
ocorrer uma variação quando se 
trata de faixa etária. “Nosso pú-
blico é bem variado, recebemos 
pessoas dos 18 aos 60, de médi-
cos à universitários, e diversas 
classes sociais, a maior parte 
dos alunos é homem, porém a 
expectativa é que o número de 
mulheres cresça cada vez mais”, 
fi naliza o Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus (Fonte: Gueratto 
Press). 
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Os estudantes inscritos na 
condição de concluintes regu-
lares que não fi zeram a prova 
do Enade 2019 e/ou não res-
ponderam ao Questionário do 
Estudante, precisam justifi car a 
ausência. As provas que avaliam 
os cursos de instituições de 
ensino superior foram aplicadas 
no dia 24 de novembro, com a 
presença de 390 mil estudantes, 
89,6% dos inscritos.

A solicitação de dispensa da 
prova deve ser feita ao coorde-
nador de curso da instituição, 
de 2 de janeiro de 2020 a 5 
de fevereiro. A prova e o pre-
enchimento do questionário 
são componentes curricula-
res obrigatórios para que o 
estudante obtenha o diploma 
da graduação. O questionário 
desse ano foi respondido por 
93,7% dos participantes. As 
instituições de ensino inscre-

Estudantes que não fi zeram Enade 
precisam justifi car ausência

mento de identifi cação, luto, 
acompanhamento de cônjuge 
transferido(a) de município 
por seu empregador, saúde, 
maternidade, paternidade, 
atividade acadêmica, con-
curso público ou processo 
seletivo de trabalho, inter-
câmbio, privação de liberdade 
e trabalho. 

Ainda assim, o estudante 
deverá ter preenchido o ques-
tionário no período estipulado 
em edital. Caso o coordenador 
do curso indefi ra o pedido, cabe 
recurso no Inep, que deve ser 
feito pelo Sistema Enade. A dis-
pensa da prova também pode 
acontecer por iniciativa das 
instituições de ensino superior, 
por compromissos acadêmicos 
vinculados ao curso avaliado 
pelo Enade, como atividade 
curricular e intercâmbio aca-
dêmico (ABr). 

Pedido de dispensa deve ser feita ao coordenador de curso. 

vem os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de 
graduação avaliados na edição do Enade. Apenas os concluintes 
precisam fazer a prova.

A regularização dos estudantes ocorrerá de acordo com os 
critérios descritos no edital. Um deles é a solicitação de dis-
pensa da prova pelo próprio estudante em caso de acidente, 
assalto, casamento, extravio, perda, furto ou roubo de docu-

Lucerna, na Suíça Central, 
já tem tudo o que uma cidade 
precisa para ser considerada 
uma das mais charmosas da 
Europa. Junto ao charme das 
antigas construções, Lucerna 
é rodeada por uma natureza 
exuberante e montanhas 
nevadas. Além disso, o Lago 
Lucerna deixa o cenário ainda 
mais belo. Mas quem pensa 
que a cidade não pode fi car 
ainda mais encantadora, se 
engana. 

Ao longo do mês de janeiro, 
Lucerna recebe o Lilu Light 
Festival. Durante o festival o 
lago e a bela arquitetura local 
ganham luzes e instalações 
que destacam ainda mais a 
sua beleza. O Lilu acontece 
no inverno, quando anoitece 
mais cedo e as luzes do festival 
emprestam um charme a mais 
à cidade. 
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Lilu Light Festival acontece em janeiro em Lucerna
Ao longo do evento, que dura 

em geral, cerca de 10 dias, os 
principais pontos turísticos 
da cidade são iluminados com 
projeções feitas por artistas 
que deixam a criatividade rolar 
solta e encantam os visitantes. 
Além de luzes suaves e fl uidez, 
instalações interativas também 
marcam o festival. 

Na edição passada, uma 
das obras mais populares foi 
‘Juladi’, onde os visitantes 
podiam projetar seus rostos 
em um prédio. Igrejas e mo-
numentos também ganham 
novos contornos com as luzes 
do festival. Devido ao grande 
sucesso do ano anterior, o fes-
tival já faz parte do calendário 
fi xo da cidade. Em 2020, o Lilu 
acontece entre os dias 9 e 19 
de janeiro. Mais informações: 
(https://www.lichtfestivallu-
zern.ch/). 

O festival de luzes decora monumentos e pontos 

turísticos da cidade.
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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Não é novidade que a 

jornada do consumidor 

está - e deve ser - cada 

vez mais personalizada.

Mas para que toda essa 
estratégia dê certo, a 
comunicação com o 

público é essencial. Tal intera-
ção também ganha inovações 
diariamente e, se antes o diálo-
go se dava de maneira unilate-
ral com anúncios, atualmente 
é possível enviar mensagens 
personalizadas de maneira su-
per simples e em larga escala. E 
a partir disso criar um diálogo 
com seus clientes. 

Nesse contato cada vez mais 
intimista, as redes sociais são 
essenciais nas estratégias. Um 
exemplo é o Instagram, que 
deixou de ser só uma plata-
forma de postagens de fotos 
e se tornou um dos principais 
canais de vendas, atração de 
lead e relacionamento que 
existe.Tendo isso em mente, 
é possível concluir que tal 
centralização faz com que os 
usuários realizem diversas 
atividades dentro do mesmo 
aplicativo. É possível fazer 
buscas, se informar, noticiar, 
fazer amigos, contatar especia-
listas, comprar e vender tudo 
(ou quase tudo). 

Assim, a maneira como a 
empresa interage com o pú-
blico pode ser determinante 
entre um perfil repleto de 
“brand lovers” e um perfil 
fantasma. Para contextualizar 
esse mindset, compartilho um 
dado de um estudo feito pela 
SmarterHQ. O levantamento 
aponta que 72% dos consumi-
dores só irão interagir com uma 
mensagem se ela for persona-
lizada. Esse dado, mesmo que 
indiretamente, refl ete a baixa 
tolerância que o consumidores 
têm com estratégias pouco 

assertivas. 
No entanto, nem tudo são 

espinhos no cotidiano de 
marketing digital, já que a 
criação de uma comunicação 
humanizada pode ser feita com 
pequenas ações que resultam 
em grandes percepções. Uma 
das maneiras de potencializar 
a comunicação é com o uso de 
mensagens privadas. Além da 
mensagem de boas-vindas ao 
novo seguidor, é interessante 
manter o vínculo com recados 
que comuniquem novidades, 
tais como promoções. 

Assim, o cliente se mantém 
cativado e a empresa tem maio-
res chances de ser lembrada no 
processo de compra. O porém é 
que o envio de mensagens pode 
ser trabalhoso dependendo 
do número de seguidores e é 
preferível contratar uma pla-
taforma gerenciadora. Desse 
modo, o profi ssional responsá-
vel pela produção de conteúdo 
consegue enviar DMs, agendar 
postagens e organizar campa-
nhas com praticidade. 

O tempo que seria gasto com 
processos feitos manualmente, 
pode ser aproveitado com a 
elaboração de estratégias e de 
discursos humanizados. 

Ganhar tempo é um bônus 
precioso nos dias de hoje. 

(*) - Formado em Sistemas de 
Informação, cursou MBA de Project 
Management na FGV e por imersão 
em empreendedorismo na Babson 

College. É CEO e fundador do Bume, 
plataforma de gestão, marketing e 

vendas em redes sociais.  

Michel Ank (*)

Você sabe personalizar o 
contato com seus clientes?

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: JOSÉ ESTEVÃO DUTRA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Itanhomi, MG, no dia (14/10/1936), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Corsina Maria Dutra. A pretendente: MARIA AGUIAR LIMA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (10/12/1963), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Rodrigues Lima e de Angelita Brito Aguiar.

O pretendente: EVERALDO BRAZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (12/10/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo de Souza e de Francisca Braz de Souza. A pre-
tendente: TALITA DA SILVA QUIJADA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (30/08/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Caro Quijada e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão mestre 
de obras, nascido em Arataca, BA, no dia (18/07/1956), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Braz Vieira do Nascimento e de Maria de Lourdes da Silva. 
A pretendente: LUZIA NORBERTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Arataca, BA, no dia (14/07/1959), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Zacarias Norberto da Silva e de Floriana Maria de Jesus.

O pretendente: FENEL DARIUS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
Léogane, Haiti, no dia (19/12/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jean Antoine Darius e de Edith Saintina. A pretendente: SHERLINE BERTRAND, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante de produção, nascida em Carrefour, Haiti, no 
dia (13/10/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fresnel 
Bertrand e de Clotude Alexis.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIEIRA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Salinas, MG, no dia (11/03/1944), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gersino Carlos de Oliveira e de Otilia Carlos Vieira. A pretendente: MARIA 
HELENA PONTES, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Arcoverde, 
PE, no dia (08/07/1960), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Emidio Hermino Pontes e de Augusta Gomes Pontes.

O pretendente: DANIEL FERNANDES MORAES, estado civil solteiro, profi ssão eletricis-
ta, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (08/05/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Aparecido Moraes e de Marilda de Oliveira 
Fernandes Moraes. A pretendente: LETICIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (20/06/1998), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arilucy Cristina de Oliveira.

O pretendente: LUÍS HENRIQUE LEME FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
músico, nascido em Caieiras, SP, no dia (09/10/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernandes e de Sônia Aparecida Leme Fernandes. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão orientadora 
sócio educativo, nascida em Faxinal, PR, no dia (08/07/1972), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vasco Ribeiro de Moura e de Josefa Maria de Moura.

O pretendente: ISAC DE SA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão analista de imóveis, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (21/08/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Taveira da Silva e de Amelia Maria de Sa Silva. A pretendente: 
KARINA SANTOS DE LISBOA, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em 
Taboão da Serra, SP, no dia (22/08/1998), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Afranio Leite Mota de Lisboa e de Rosangela Santos da Silva.

O pretendente: JOSE HENRIQUE CAMPOS DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador trainee, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/09/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudia Fabiana Campos de Moraes. A pretendente: 
MARIA MÔNICA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Sousa, PB, no dia (19/10/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Erivan Rodrigues de Lima e de Maria Lenilda Ancelmo Rodrigues.

O pretendente: VINÍCIOS ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/10/1998), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Alexandre da Silva e de Maria Aparexida Rodrigues da Silva. A 
pretendente: MELISSA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão jovem apren-
diz, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/05/2001), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Rodrigues e de Elizangela da Silva Batista Rodrigues.

O pretendente: PAULO SERGIO SANTIAGO, estado civil divorciado, profi ssão adminis-
trador, nascido em Santo André, SP, no dia (01/02/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lourenço Santiago e de Olinda dos Santos Santiago. A 
pretendente: ADRIANA DOS SANTOS CUNHA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (29/05/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco da Cunha e de Maria Margarida dos Santos Cunha.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: PAULO SANTANA SOARES, profi ssão: barman, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Jussiape, BA, data-nascimento: 09/08/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Joventino Antonio Soares e de Delzuita Santana Soares. 
A pretendente: ROSA MARIA FERREIRA DE LIMA, profi ssão: camareira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 10/06/1985, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Ferreira de Lima e de Marizete Felismina dos 
Santos. R$12,90

A pretendente: FERNANDA RODOVALHO, profi ssão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Rodovalho e de Sonia Maria Godoy Rodovalho. 
A pretendente: LIANA SANTOS DO CARMO, profi ssão: designer, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Jose dos Campos, SP, data-nascimento: 09/10/1980, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antonio do Carmo e de Otonelia Santos do 
Carmo. R$12,90

O pretendente: MARCELO RUGGIERO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 28/11/1970, residente e domiciliado nes-
te Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Otávio Ruggiero e de Olga Maria Cardoso Ruggiero. 
A pretendente: ELIANE NUNES BUSCHELLI, profi ssão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1978, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Julio Buschelli e de Lourdes Nunes Buschelli.  
R$12,90

O pretendente: JEAN FERREIRA ALENCAR, nascido nesta Capital, Consolação - SP, 
no dia 01/02/1989, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de importação, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Assuêro Torres de Alencar e de 
Marisa Ferreira de Alencar. A pretendente: HELEN DE JESUS LOPES CASTRO, nas-
cida em São Luis - MA (Registrada em São Bento - MA), no dia 25/08/1989, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Elzanira Lopes Castro.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/10/1962, vigilante, 
natural de Cruzeiro do Sul - PR, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Teofi lo Ferreira e de Luzia Ferraz Ferreira; A pretendente: TANIA MARIA 
DE REZENDE, brasileira, solteira, nascida aos 26/12/1964, manicure, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Joaquim 
de Rezende e de Angelita Correa de Rezende.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1983, pintor, natural de Jurema - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Cordeiro de Souza e de Josefa Araujo Souza; A pretendente: 
RUBIANA VIEIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 03/04/1989, de 
serviços domésticos, natural de Jurema - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Expedito Vieira dos Santos e de Ivaneide Tereza Santos.

O pretendente: DÁRCIO DOS SANTOS CAMPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/08/1977, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Decio da Silva Campos e de Maria Adelia dos Santos; 
A pretendente: REGIANE MEDEIROS APOLINARIO, brasileira, solteira, nascida 
aos 03/06/1991, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Moyses Mesener Apolinario e de Gercy Nascimento 
de Medeiros Minervino.

O pretendente: CARLOS GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
09/04/1965, manobrista, natural de Queimadas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gonçalves da Silva e de Joana Maria de 
Alemida; A pretendente: BATALHA DEOLINDA ABDIAS, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/03/1978, de serviços domésticos, natural de Buenos Aires - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio João Abdias e de Edite 
Deolinda Abdias.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/03/1961, coordenador comercial, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Pereira da Silva e de Clotildes Assis 
da Silva; A pretendente: CRISTIANE MEDEIROS SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 20/03/1973, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Rocha Santos e de Marlene 
de Medeiros Santos.

O pretendente: VALMIR FELIPPE, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/06/1974, motorista, 
natural de Assis Chateaubriand - PR, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Adevino Felippe e de Emilia Florentina de Souza Felippe; A pretendente: PAULA 
DA CRUZ PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 09/03/1983, maquiadora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Alves Pereira e de Sebastiana Senhora da Cruz.

O pretendente: PAULO SÉRGIO FELIPPE, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/04/1973, 
motorista, natural de Iporã - PR, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Adevino Felippe e de Emília Florentina de Souza Felippe; A pretendente: IVON-
ICE DOS ANJOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/08/1974, auxiliar de 
produção, natural de Biritinga - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João da Cruz Ferreira e de Elza dos Anjos Oliveira.

O pretendente: LEANDRO SOUZA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 31/12/1986, 
balconista, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Carlos da Silva e de Denilza de Oliveira Souza; A pretendente: CLEIDIANE 
SOUZA TEIXEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 02/08/1982, de serviços domésticos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Santana Teixeira e de Elizabeth Souza Pinto.

O pretendente: JOEL DE ARAUJO SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/09/1973, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Pedro da Silva e de Maria das Graças de Araujo Silva; A pretendente: 
APARECIDA CORDEIRO BELLUCCI, brasileira, solteira, nascida aos 11/12/1983, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Bellucci e de Ana Cordeiro Vasco de Matos.

O pretendente: SILVIO HENRIQUE SANTANA RAPOSO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/02/1992, bombeiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Tadeu Raposo e de Marilene de Santana 
Raposo; A pretendente: FRANCIELLE VIEIRA MACIEL, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/03/1999, estudante, natural de São João do Paraíso - MG, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Maciel dos Santos e de Marlene 
de Oliveira Vieira.

O pretendente: SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/06/1963, zelador, natural de Colônia Leopoldina - AL, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Laura Maria da Silva; A preten-
dente: ROSINEIDE ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/06/1971, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Alfredo Alves da Silva e de Rosa Alves da Silva.

O pretendente: REGINALDO NATAL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/08/1980, tecnico de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Firmino da Silva e de Iolanda Lopes 
Pereira; A pretendente: ANA PATRICIA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 10/12/1976, agente operacional, natural de União dos Palmares, Maceió - AL, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Claudino dos Santos 
e de Maria Benedita de Lima.

O pretendente: MARCOS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/10/1987, pizzaiolo, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves de Souza e de Maria de Souza Santos; A 
pretendente: ALINE APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/07/1987, 
analista de relacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Vicente da Silva e de Maria Jose da Silva.

O pretendente: JORGE LUIZ MANFREDINI, brasileiro, viúvo, nascido aos 17/03/1955, 
porteiro, natural de Marília - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Nilo Manfredini e de Olivia Vieira Manfredini; A pretendente: MARIA DOLORES 
DOS SANTOS COELHO, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1962, cuidadora, natural 
de Canindé - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Valdenor Coelho e de Maria Aldenora dos Santos Coelho.

O pretendente: GEDEÃO DA SILVA ANASTACIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/10/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Petronilho Anastacio Filho e de Isabel Maria da Silva 
Anastacio; A pretendente: ALINE APARECIDA SANTOS GONÇALVES, brasileira, 
divorciada, nascida aos 18/05/1987, manicure, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José João Gonçalves e de Ana 
Santos Gonçalves.

O pretendente: TITO HENRIQUE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/07/1980, vendedor, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Sebastião dos Santos e de Creuza Correia dos 
Santos; A pretendente: MARIA FRANCISCA VIEIRA ALMEIDA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 27/08/1959, vendedora, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Francisco de Almeida e de 
Flaudizia Antonia Vieira.

O pretendente: WESLEY JOSÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/11/1992, 
representante comercial, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Maria Sebastiana de Arantes; A 
pretendente: ELIZABETH ANABEL ROBLES HUAMAN, peruana, solteira, nascida 
aos 19/03/1992, auxiliar de prosete dentária, natural do Peru, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Alberto Robles Canchachi e de Jenny Sandra 
Huaman Valdivieso.

O pretendente: ELIAS FERNANDO DA SILVA PEREIRA, brasileira, solteiro, nascido 
aos 05/12/1984, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Pereira e de Marta Mariano da Silva Pereira; 
A pretendente: ANTONIA JOICE DA SILVA LAURINDO, brasileira, solteira, nascida 
aos 23/12/1986, assistente comercial, natural de Crateús - CE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Laurindo da Silva e de Maria de Fátima 
da Silva Laurindo.

O pretendente: RAPHAEL MAIA GARRIDO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 04/04/1989, bancário, natural de Manaus - AM, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Antonio Garrido do Nascimento e de Rosangela 
Maia do Nascimento; A pretendente: VANDRÉIA SILVA DE SOUZA, brasileira, solteira, 
nascida aos 19/02/1992, assistente pessoal, natural de Manaus - AM, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Bastos de Souza e de Elizabete 
Cordeiro da Silva.

O pretendente: DEIVID OLIVEIRA DE MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/06/1999, 
estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Jose Roberto de Matos e de Andressa Oliveira Nunes; A pretendente: 
TAINARA SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 20/04/1997, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdeir Lima dos Santos e de Marizete de Jesus Souza.

O pretendente: MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/11/1993, porteiro, natural de Inhambupe - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Erisvaldo Olavo Pereira e de Maria Marlene da Conceição 
Nascimento; A pretendente: LORRANA GOMES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/04/2000, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geovani Gomes da Silva e de Luciana da Silva.

O pretendente: DANIEL DE LIMA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/01/1998, porteiro, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lindauro Castor Rodrigues e de Elisabeth de Lima; A pretendente: 
VIVIANE ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/01/1992, vendedora, 
natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Marcos da Silva e de Ceci Maria José Alves de Oliveira.

O pretendente: JADIAEL DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/1993, copeiro, natural de Santa Cruz do Capibaribe - PE, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adeilson Santos da Silva e de Maria 
Ivonete Tertulina dos Santos; A pretendente: FRANCISCA BERNARDO DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 01/06/1982, do lar, natural de Orós - CE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Bernardo da Silva e de 
Josefa Bernardo da Silva.

O pretendente: MARCUS FELIPE MELO DE PAULO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/04/1990, advogado, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Corrêa de Paulo e de Nara Melo de Paulo; A 
pretendente: KÊNIA LARISSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/05/1989, 
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Adalberto Rodrigues da Silva e de Maria Aparecida Nascimento da Silva.

O pretendente: MANOEL BARBOZA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
16/06/1955, aposentado, natural de Luís Gomes - RN, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Barboza Martins e de Maria José de Oliveira; A pretendente: IVONE 
DORFLER CORREA, brasileira, divorciada, nascida aos 18/10/1970, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Cecilia Dorfl er.

O pretendente: MARCOS VINICIUS MORAES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/08/1988, cabeleireiro, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Moraes e de Geni Chagas Corrêa; A pretendente: 
ANA PAULA DA SILVA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1994, assistente 
administrativa, natural de Caculé - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Bonfi m da Rocha e de Izabel Nunes da Silva.

O pretendente: DARIO JOSÉ SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/10/1964, porteiro, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Maximinia Batista Silva; A pretendente: SIRLEY VALDELAINE EVANGELISTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 19/08/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elizabete Evangelista Santana.

O pretendente: GENIVALDO DOS SANTOS RAFAEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/09/1991, repositor, natural de Antônio Cardoso - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Santos Rafael e de Genilda dos Santos Rafael; 
A pretendente: ROGERIA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
12/02/1994, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Marlene Conceição.

O pretendente: MARCOS JOSE DOS SANTOS SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
19/05/1979, auxiliar de serviços gerais, natural de Campo Alegre de Lourdes - BA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose dos Santos Dias da Silva e de Maria de 
Jesus Silva; A pretendente: RISONEIDE MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
16/03/1976, de serviços domésticos, natural de Palmares - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Caetano José da Silva e de Josefa Santana Santos da Silva.

O pretendente: MARCELO MARIANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1981, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de David da Silva e de Isolina Cecilia Mariano da Silva; A preten-
dente: ALEXANDRA MICHELE DAMASCENO BRITO, brasileira, solteira, nascida 
aos 06/08/1989, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Brito e de Maria do Alivio Brito.

O pretendente: WIENER ELISIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/07/1989, 
analista em comércio exterior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Elisio da Silva e de Josefa Maria da Silva; A 
pretendente: DAIANE NUNES POTENTE, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/1994, 
tosadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Luiz Carlos Potente e de Jurandina Nunes.

O pretendente: CICERO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/05/1961, porteiro, natural de União dos Palmares - AL, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Carmo Rodrigues dos Santos; A pretendente: MARIA 
DO CARMO LEMOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1963, de serviços 
domésticos, natural do Distrito de Itajuru, no município de Jequié - BA, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Americo Bento Santos e de Maria Lemos Santos.

O pretendente: ALEX NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/07/1982, auxiliar 
de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Benedito Nogueira e de Maria Merces da Silva Nogueira; A pretendente: 
ELIANE PEREIRA AZEVEDO, brasileira, divorciada, nascida aos 10/01/1983, auxiliar 
de produção, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gonçalo Azevedo e de Maria da Conceição Pereira Azevedo.

O pretendente: LEDILSON SOUZA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/09/1995, subchefe de bar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Conceição e de Marialva Borges de Souza; A pretendente: 
RAYTALLA DJANELLE GOMES FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/1999, 
auxiliar de saúde bucal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rosival dos Santos Freitas e de Redilaneide Vieira Gomes.

O pretendente: RODRIGO MAERCIO LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/05/1992, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Deuci Maercio Lopes e de Eliana Aparecida Moreira Lopes; A pretendente: 
TAYNARA BOMJARDIM SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/1996, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Cesario de Souza Sobrinho e de Maria D'Juda Bomjardim Souza.

O pretendente: CRISTIANO MARTINS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/04/1976, auxiliar de manutenção, natural de Buerarema - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Carmo Alves e de Marly Silva Martins; 
A pretendente: EULA ALVES NOGUEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 08/02/1980, 
de serviços gerais, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elias Alves Neto e de Carmellita Nogueira Santos.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DO PATROCINIO, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar técnico de segurança do trabalho, nascido nesta Capital, SP, no dia 
(28/01/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
do Patrocinio e de Alzira de Oliveira Patrocinio. A pretendente: BÁRBARA SANTOS 
ROCHA, estado civil solteira, profissão técnica de segurança do trabalho, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (28/10/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ângelo Esmeraldo Caris Rocha e de Iêda Cristine 
Silva Santos Rocha.
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www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exões Refl exõesRefl exões
Novo Espaço

Cartas sagradas das bênçãos do mundo

Amado,
Um novo espaço foi criado no corpo energético da 

Terra, com as energias signifi cativas das trevas sendo 
liberadas para que a Nova Terra possa literalmente 
inspirar mais profundamente a luz sagrada que cresce 
diariamente em sua realidade encarnada.

Há alguma desorientação que vem com uma mudan-
ça tão forte, que afrouxou as energias previamente en-
trincheiradas e criou novas correntes de movimento.

O que estava estagnado agora tem a possibilidade 

de ser transformado e transmutado, e muitos projetos 
da luz na Terra podem avançar agora de maneiras que 
não eram possíveis antes.

Ainda existem energias mais profundas das trevas 
que aguardam liberação, mas foi dado um grande 
passo à frente no planeta Terra e em todos os seres 
que nela vivem e como uma parte dela.

Que todos os seres sejam abençoados, amém. 
Recebido por Mashubi

https://www.worldblessings.net

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Chegou o grande 

momento de 

questionarmos a forma 

como temos feito as 

diversa tarefas do dia a 

dia.

Mais do que nunca, é 
um tempo para avan-
çarmos de todas as 

maneiras, formas e sentidos 
para a expansão da mente e 
ajudar a inaugurar esta nova 
forma de liderar e gerenciar. 
Desde a Revolução Industrial 
até o que estamos vivendo 
nos dias de hoje, com as 
novas tecnologias e muita 
informação, parece que es-
quecemos de quem faz tudo 
isso acontecer: pessoas. 

Empresas são feitas de 
pessoas e elas podem ser o 
crescimento ou a falência 
de um setor/empresa. Esse 
novo momento que se inicia 
traz à tona algo que muitas 
empresas esqueceram com 
o tempo: pensar. Isso parece 
um absurdo, mas é a mais 
pura verdade. Estamos rea-
gindo em estado automático, 
apenas seguindo o fluxo, sem 
entender que podemos ser 
melhores, mais produtivos 
e mais felizes.

Quando falamos de em-
presas e lideranças, parece 
que felicidade e satisfação 
não se encaixam na mesma 
frase. E é exatamente dessa 
forma que as empresas com 
consciência disruptiva vem 
trabalhando: crescimento, 
alta performance e felicida-
de. Nosso velho sentido de 
hierarquia e autoritarismo 
estão sendo desafiados. 
Estamos sendo chamados 
para despertar, encontrar 
em nós recursos e talentos 
diferentes para lidar com a 
mudança. 

As empresas que que-
rem perdurar no futuro 
vão precisar se reinventar, 
reinventar a forma de ver e 
agir. Tenho percebido três 
grandes diferenciais dentro 
das empresas com as quais 
eu trabalho e que já estão 
neste movimento:

1. Questionamento - 
questionar como as coisas 
estão sendo feitas. Entender 
que a mudança não é apenas 
uma opção, ela é fundamen-
tal para um crescimento 
colaborativo. Trazer novas 
formas, mais simples e menos 
burocráticas, assumir alguns 
riscos e ser mais curioso, são 
algumas das características 
das empresas que crescem de 
forma rápida, estruturada e 
com pessoas mais engajadas.

2. Experimentação - a 
ideia de “errar rápido” tem 
feito todo o sentido na busca 
de soluções para problemas 
usando a prática. Fazer 
prototipagens de projetos 
e, antes de estarem prontos, 
colocar “para rodar” para 
poder analisar as falhas e cor-
rigi-las rapidamente, assim 
minimizando os erros para 
o momento do lançamento 
definitivo. Buscar mais as 
percepções externas, novas 
opiniões e insights, antes de 
tomar qualquer ação.

3. Inclusão - A quebra 
de níveis hierárquicos na 
construção de projetos tem 
sido um grande trunfo em 
algumas companhias. Trazer 
mais ideias, dar voz e escutar 
opiniões diferentes, faz com 
que além de ter uma nova 
percepção sobre os fatos, 
gere mais engajamento e 
motivação nas pessoas. Por 
consequência, essas pessoas 
dão mais resultados.

A partir do momento que 
se cria uma rede colaborativa 
de crescimento, as empresas 
tornam-se mais fortes, dura-
douras e podem se aproximar 
do tão sonhado crescimento 
exponencial. A revolução 
da forma de pensar já está 
acontecendo. 

Ou você faz parte, ou ficará 
obsoleto logo logo.

(*) - Empreendedora, coach e pales-
trante, cursou a Marshall Goldsmith 
Stakesholder Centered Organization 

(https://palestras.renatatolotti.com.
br).

A nova era empresarial
Renata Tolotti (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PSORIASE
ATARDCC
IRAPELO
DUETOAN

CATAARC
CIAFREI
OVULOCL

EMOISSEI
EASSADA

ADULTOOD
INGAORO
ASREGAR

Apresen-
tar como
objeção 

"Rindo à
(?)", su-
cesso do 

Falamansa

Lista de
erros de
uma obra

escrita

Número
de anos
de uma
pessoa

A explica-
ção que

torna com-
preensível

Que res-
tabelece

a paz

700, em 
algaris-

mos
romanos

Intenção
de quem
dá o nó

Convite
para se
prestar
auxílio

Formação
comum

dos
sertanejos

Joana
d'(?),

heroína
francesa

A meda-
lha do 

campeão 
(símbolo)

Defesa de
castelo

medieval

Célula
sexual

feminina
(Genét.)

Mem de
(?), figura
histórica

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

"Monta-
nha", em

"orografia"

Aguar;
irrigar Símbolo do 

Arsênio

Educativo
Aristó-
fanes

(Teatro)

Doença 
dermato-
lógica au-
toimune

que
provoca
lesões e
coceiras

Gato, em
inglês

Companhia
(abrev.)

(?) Cane-
ca, mártir
brasileiro 

Relacionar

Imigrante
japonês
Álgebra
(abrev.)

Cozida 
no forno
Algumas
pessoas

Amadure-
cido;

crescido
Planta usa-
da em arbori- 
zação urbana

Otto Dix,
pintor

(?) Mandino,
escritor

3/arc — cat. 4/ingá. 5/apelo. 6/listar.

O trem que leva os visitantes 
até o monumento do Cristo Re-
dentor, um dos principais pontos 
turísticos do país, voltou a circu-
lar normalmente na manhã de 
ontem (2), após a paralisação 
do serviço no domingo (1º) em 
função de um incêndio. O tren-
zinho, que percorre a Floresta 
da Tijuca, é uma das formas 
de acessar a atração turística. 
Neste domingo, quem visitou o 
Corcovado contou apenas com 
as vans credenciadas.

A empresa Trem do Corcovado 
informou, por meio da assessoria 
de imprensa, que a primeira 
viagem de hoje foi realizada as 
8h40 sem qualquer incidente. 
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 Os presidentes da Rússia, Vladi-
mir Putin, e da China, Xi Jinping, 
inauguraram nesta segunda-feira 
(2) o primeiro grande gasoduto 
entre os dois países. Chamado 
“Poder da Sibéria”, o ramal tem 3 
mil km de extensão e transportará 
gás dos centros de produção de 
Irkutsk e Yakutia ao extremo-o-
riente da Rússia e à fronteira com 
a China.

O gasoduto foi construído pela 
estatal russa Gazprom e fornecerá 
ao gigante asiático cerca de 38 
bilhões de metros cúbicos de gás 
natural por ano pelas próximas 
três décadas. “Essa etapa leva a 
parceria estratégica russo-chinesa 
a um nível completamente novo e 
nos aproxima do objetivo de elevar 
o intercâmbio comercial a US$ 200 
bilhões por ano até 2024”, disse 
Putin durante videoconferência 
em Sóchi, enquanto Xi estava em 
Pequim.

Com relações conturbadas com 
Estados Unidos e União Europeia, 
a Rússia tenta fortalecer seus laços 
com a China e levar sua vasta pro-

EP
A

Concas contou que o 
desenho feito por Leo-
nardo em 1490 contém, 

na realidade, traços de dois 
homens, em idades diferentes. 
Talvez até de três. E que a obra 
contém a fórmula do algoritmo 
secreto da “Divina Proporção”, 
que os artistas usaram do sécu-
lo IV ao XVIII para “certifi car” 
as próprias criações.

Segundo Concas, para com-
preender a obra, é preciso 
olhar o desenho no espelho, 
ocasião em que se destacam 
pontos que eram até então 
considerados meros “erros” de 
Leonardo Da Vinci. “Comecei 
a entender que o desenho do 
‘Homem Vitruviano’ contém 
dois rostos. O olho direito é 
de um homem maduro. O da 
esquerda, é um rosto mais 
jovem. Por intuição, pensei 
que, como Da Vinci sempre 
escreveu da direita para a 
esquerda, espelhado, aqui 
também deveria ser usado 
um espelho para reconstruir 
a fi gura completa...”, contou 
o estudioso italiano. 

“Temos, então, dois homens. 
E, com o espelho, é possível 
ver isso muito bem, em idades 
diversas, mas desenhados 
para representar o que o ma-
temático Luca Pacioli defi nia 
como a ciência secreta da 
‘divina proporção’”, detalhou. 
“Por exemplo, as medidas dos 
braços, que são diversas, vêm 
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Pesquisador faz novas descobertas 
sobre “O Homem Vitruviano”

Foram 30 anos de estudos e sete de pesquisas para que o especialista italiano Roberto Concas fi zesse uma 
descoberta inédita sobre a famosa obra “O Homem Vitruviano”, do gênio renascentista Leonardo Da Vinci

“O Homem Vitruviano”, do gênio renascentista Leonardo Da Vinci.

po.     “Usado pela primeira vez 
no Arco de Constantino, em 
315 e 325 D.C, mas também 
na Pietà de Michelangelo e, 
obviamente, na Monalisa, o al-
goritmo do século IV, quando a 
religião cristã se torna religião 
do Estado, até o século XVIII, 
servia para difundir e defender 
as corporações. 

Para ser reconhecido e certi-
fi cado. Não bastava desenhar a 
Nossa Senhora, tinha que fazer 
isso segundo as regras secretas 
que, de modo simplifi cado, 
poderiam ser defi nidas como a 
‘dupla espiral’, que tem um sig-
nifi cado fi losófi co muito antigo 
e reconhecido por poucos”, 
explicou o estudioso. Concas, 
que já foi diretor dos Museus 
Nacionais de Cagliari, lançará 
um livro de dois volumes dedi-
cado à toda pesquisa que fi zera 
sobre “O Homem Vitruviano”. 

Intitulado de “O engano do 
Homem Vitruviano: O algorit-
mo da divina proporção”, o 
livro será lançado em janeiro 
de 2020 e dará origem a uma 
exposição em Cagliari, em 
maio, organizada pelo Polo de 
Museus Estatais da Sardenha. 
“A descoberta de Concas é, na 
minha opinião, defi nida como 
algo revolucionário, capaz de 
impor um novo paradigma de 
leitura na história da arte”, dis-
se Giovanna Damiani, diretora 
do Polo (Elisabetta Stefanelli/
ANSA).

do conceito de um número gerador, 225,5 e 180,5. Fazendo a 
subtração ou a divisão, obtém-se todas as medidas exatas dos 
dois braços”. 

De acordo com Concas, Da Vinci temia que o algoritmo usado 
por artistas, arquitetos e poetas se perdesse ao longo do tem-

Trem do Corcovado volta a circular depois de incêndio
Segundo a empresa, o incêndio, 
às 18h25 de sábado, atingiu um 
trem já desativado para passa-
geiros, que transportava peças e 
material de auxílio à equipe que 
trabalha no alto do corcovado.

Apenas o maquinista estava 
na composição e, segundo a em-
presa, ele não sofreu ferimen-
tos. O condutor, identifi cado 
como Paulo Roberto, foi levado 
a um hospital para avaliação 
médica e não foram constatados 
problemas de saúde em decor-
rência da inalação de fumaça. 
Ele teve alta e teve apenas o 
repouso como recomendação.

Ainda segundo a empresa, o 
incêndio ocorreu por conta de 

O incêndio ocorreu por conta de um curto circuito e foi 

necessário paralisar o serviço. 

um curto circuito e foi neces-
sário paralisar o serviço neste 
domingo para manutenção da 
rede elétrica. Os visitantes que 
já tinham bilhetes comprados e 

não puderam realizar a viagem 
no fi nal de semana tiveram a 
opção de receberem o dinheiro 
de volta ou remarcarem a via-
gem (ABr).

Putin e Xi inauguram gasoduto 
entre Rússia e China

Xi Jinping participa de videoconferência com Putin 

para inaugurar gasoduto.

dução de gás natural para o maior 
consumidor de energia do planeta. O 
acordo com Pequim foi assinado em 
março de 2014, em meio às sanções 
europeias e americanas por conta da 
anexação da península ucraniana da 
Crimeia por Moscou.

“Esse projeto é um símbolo da 
importância da cooperação China
-Rússia”, reforçou Xi, acrescentan-
do que o gasoduto será um vetor 
de desenvolvimento econômico e 
social para as regiões interessadas 
(ANSA).
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Especial

Os desastres climáticos tornaram-se a 
principal causa da deslocação de pessoas 
em todo o mundo na última década e força-
ram mais de 20 milhões por ano a deixarem 
as suas casas, alertou hoje a ONG Oxfam.

A organização apresentou relatório com 
o título “Obrigados a deixar as suas casas”, 
coincidindo com o dia em que começa, em 
Madrid, a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Clima, que se prolonga até dia 13 
e abordará temas como o apoio fi nanceiro 
às comunidades afetadas pelos desastres 
naturais, inclusive aos deslocados afetados 
pela crise climática. 

O documento adverte que atualmente é 
“três vezes mais provável que alguém seja 
forçado a deixar a sua casa por ciclones, 
inundações ou incêndios fl orestais do que 
por confl itos, e até sete vezes mais do que 

por terremotos ou erupções vulcânicas”. 
A Espanha é o terceiro país da Europa, 
depois da República Checa e da Grécia, 
com maior risco de a sua população ser 
forçada a deslocar-se por desastres pro-
vocados pelo clima. 

Em particular, a Oxfam destacou no 
relatório que os mais vulneráveis são os 
cidadãos dos países pobres, que, apesar 
de serem “os que menos contribuíram para 
a poluição causada pelo CO2, são os que 
estão em maior risco”.

De acordo com a organização, o impacto 
da crise climática no mundo é desigual e 
a população dos países de rendimento 
médio-baixo e baixo, como Índia, Nigéria 
e Bolívia, tem quatro vezes mais probabi-
lidades de ser forçada a deslocar-se como 
resultado de desastres naturais do que a 

David Benjamin Sherry
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O impacto da crise climática no mundo é desigual.

que vive em países ricos, como os Estados 
Unidos. Além disso, sete dos dez países 
com maior risco de movimentos internos de 
populações resultantes de fenômenos mete-
orológicos extremos são pequenos estados 
insulares em desenvolvimento.

Entre 2008 e 2018, em média, cerca de 
5% da população de Cuba, República Domi-
nicana e Tuvalu foi obrigada a deslocar-se, 
por ano, devido às condições climáticas 
extremas. “O equivalente a quase metade da 
população de Madrid”, destacou a Oxfam, 
acrescentando que as emissões per capita 
destas áreas são “um terço das emissões de 

países de rendimento elevado”. O diretor 
executivo interino da Oxfam International, 
José María Vera, disse que são as “pessoas 
mais pobres, dos países mais pobres, que 
pagam o preço mais alto”.

Os governos podem e devem tornar a 
Cimeira de Madrid importante. Devem 
comprometer-se a reduzir as emissões 
mais rapidamente e com mais força e a 
criar um novo fundo para perdas e danos 
que ajudará as comunidades pobres a 
recuperarem-se das consequências dos 
desastres climáticos”, concluiu José María 
Vera (RTP/ABr).

Mudanças climáticas forçam 20 milhões 
a deixarem suas casas

O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) produziu um 
relatório que confere ao Brasil 
reconhecimento por ter melhorado, 
ao longo dos anos, índices como o 
da mortalidade, do trabalho infantil, 
além da exclusão escolar

Letycia Bond/Agência Brasil

De 1990 a 2017 registrou-se “redução histórica” no 
total de mortes de crianças menores de um ano de 
idade. No período, a taxa nacional caiu de 47,1 para 

13,4 a cada 1 mil nascidos vivos. Além disso, entre 1996 
e 2017, 827 mil vidas foram salvas. As ações de mitigação 
articuladas pelos governos geraram efeitos de âmbito 
nacional, causando impacto também em São Paulo. No 
estado, a redução do índice foi de 22,5 para 10,9, de 1996 
para 2017, quando 103 mil vidas de bebês foram salvas.

A queda nos índices de cobertura vacinal, adverte o 
Unicef, tem sido porta de entrada para doenças que 
eram, até recentemente, consideradas erradicadas, como 
o sarampo. “Em 2016, a mortalidade infantil subiu pela 
primeira vez em mais de 20 anos e ainda não voltou aos 
patamares de 2015, acendendo um sinal de alerta. No 
total, 42 mil crianças menores de 5 anos ainda morrem 
por ano no Brasil”, informa o fundo da ONU no relatório.

A alta incidência de homicídios de adolescentes é ou-
tro ponto abordado. O Unicef destaca que, entre 1990 e 
2007, o total de ocorrências dessa natureza mais do que 
dobrou. “De 1996 a 2017, 191 mil crianças e adolescentes 
de 10 a 19 anos foram vítimas de homicídio”. A cada dia, 
em média, 32 meninas e meninos nessa faixa de idade 
são assassinados.

Unicef: mortalidade infantil 
tem redução histórica no Brasil

Conforme o Unicef, de 1990 a 2017 registrou-se “redução histórica” no total de mortes
de crianças menores de um ano de idade.

TV Brasil/ABr

Nos municípios paulistas, somente na década encerrada 
em 2017, 8.200 crianças e jovens nessa faixa etária foram 
assassinados. A taxa chegou a ser de 9,7 homicídios por 
100 mil habitantes, há dois anos. A estimativa é que mais 
de 1 milhão de menores de idade vivam em áreas afetadas 
pela violência armada na cidade de São Paulo. Outro as-

pecto mostrado no relatório 
é o acesso de crianças e 
adolescentes à educação. 
O país “conseguiu avançar 
consideravelmente” nessa 
área. 

“Em 1990, quase 20% das 
crianças de 7 a 14 anos (ida-
de obrigatória na época) 
estavam fora da escola. Em 
2009, a escolaridade obri-
gatória foi ampliada para a 
faixade 4 a 17 anos. E, em 
2017, 4,7% das crianças e 
adolescentes de 4 a 17 anos 
estavam fora da escola”. 
Especialistas do Unicef pon-
deram que, embora o índice 
de exclusão escolar tenha 
diminuído, o país ainda não 
atingiu a universalização do 

ensino. Ao todo, quase 2 milhões de meninas e meninos 
estão fora da escola.

“Em São Paulo, 13% das crianças e adolescentes esta-
vam fora da escola em 1996. Em 2018, eram 3,9%, o que 
representa 330 mil meninas e meninos. Há ainda aqueles 
que estão na escola sem aprender. A adolescência é a fase 
da vida mais afetada com a distorção idade-série no país: 
14,9% dos estudantes do ensino médio e 12,5% nos anos 
fi nais do fundamental estão dois ou mais anos atrasados, 
totalizando 6,5 milhões de meninas e meninos. Em São Paulo, 
são 556.515 crianças e adolescentes”, completa o órgão.

Para o Unicef, outro ponto que deve integrar a agenda 
das autoridades preocupadas com a garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes refere-se à acolhida de refugia-
dos. Dos cerca de 200 mil venezuelanos que ingressaram 
no país até julho, 30% eram menores de idade. O estado 
é o segundo com maior volume de pedidos de refúgio, 
concentrando mais de 10% do total.

O tema suicídio também fi gura no relatório do Unicef 
como uma das questões contemporâneas que requerem 
atenção. “Nos últimos 10 anos, os suicídios de crianças e 
adolescentes vêm aumentando no Brasil. Eles passaram 
de 714, em 2007, para 1.047, em 2017. No estado de São 
Paulo houve aumento de 53% no número de casos, sal-
tando de 98, em 2007, para 150 em 2017”.

Tr
ib

un
a 

da
 J

us
tiç

a


	pagina_01_ed_4007
	pagina_02_ed_4007
	pagina_03_ed_4007
	pagina_04_ed_4007
	pagina_05_ed_4007
	pagina_06_ed_4007
	pagina_07_ed_4007
	pagina_08_ed_4007

