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“As pessoas engolem 
Deus sem pensar, 
engolem o país sem 
pensar. Esquecem 
logo como pensar, 
deixam que os outros 
pensem por elas”.
Charles Bukowski (1920/1994)
Escritor estadunidense
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A partir de 2020, o Sis-
tema Único de Saú-
de (SUS) passará a 

ofertar uma dose de reforço 
da vacina de febre amarela 
para crianças com 4 anos de 
idade. O Ministério da Saúde 
também ampliará, de forma 
gradativa, a vacinação con-
tra febre amarela nos 1.101 
municípios nordestinos que 
não faziam parte da área de 
recomendação de vacinação.

“Dessa forma, todo o país 
passa a contar com a vacina 
contra a febre amarela na 
rotina dos serviços. As novas 

Saúde amplia público 
para vacinas contra 
febre amarela e gripe

diretrizes sobre as Campanhas 
Nacionais de Vacinação foram 
enviadas pela pasta aos estados 
e aos municípios em novembro 
deste ano para que estejam 
preparados para as ações do 
próximo ano”, destaca o mi-
nistério.

A campanha contra a gripe, 
realizada todos os anos entre 
abril e maio, contará com um 
novo público, os adultos de 55 
a 59 anos. A medida objetiva 
ampliar a vacinação dos grupos 
mais vulneráveis. “O público-
-alvo será de 67,7 milhões de 
pessoas. A meta é vacinar, pelo 

menos, 90% dos grupos prioritá-
rios, que já conta com crianças, 
gestantes, puérperas, povos 
indígenas, pessoas com doen-
ças crônicas, trabalhadores de 
saúde, idosos, entre outros.”

As datas para início das cam-
panhas serão defi nidas pelos 
estados, a partir do plano de im-
plantação elaborado por eles. 
“O Ministério da Saúde conta 
com estoque sufi ciente para 
atender à demanda, a partir 
da solicitação de quantitativo 
dos estados, responsáveis por 
fazer a distribuição das doses 
aos municípios” (ABr).

A campanha contra a gripe contará com um novo público, os adultos

de 55 a 59 anos.

Doações de Sangue
No fi m de ano, as doações de 

sangue tendem a cair devido às 
festividades e viagens de férias. 
Nessa época as demandas por 
transfusões aumentam, já que é 
quando  acontecem mais aciden-
tes. No Brasil, cerca de apenas 
1,6% da população brasileira é 
doadora, média aquém dos 3% 
considerado índice ideal pela OMS. 
Cada bolsa de sangue pode salvar 
até quatro vidas. 

O presidente Jair Bolsonaro 
informou, ontem (12), que 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) vai recorrer da decisão 
da Justiça Federal, em Brasília, 
que revogou a suspensão da 
utilização de radares móveis 
nas rodovias federais do país. 
O uso de medidores de veloci-
dade móveis e portáteis está 
suspenso desde agosto.

“Você é a favor da volta dos 
radares móveis nas rodovias 
federais? Determinei à AGU 
recorrer da decisão judicial 
de 1ª Instância”, escreveu 
o presidente em sua conta 
pessoal no Twitter. Na decisão 
de quarta-feira (11), o juiz 
Marcelo Gentil Monteiro, da 

O uso de medidores de velocidade móveis e portáteis está 

suspenso desde agosto.

A produção de carne de 
frango no país deve chegar a 
13,15 milhões de toneladas em 
2019, 2,3% a mais do que no 
ano anterior. As exportações 
devem acumular 4,2 milhões 
de toneladas, uma alta de 
2,4% ante as 4,1 milhões de 
toneladas de 2018. De janeiro 
a novembro, as exportações 
atingiram US$ 6,358 bilhões, 
6,1% a mais do que no mesmo 
período do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem 
(12) pela Associação Brasileira 
de Proteína Animal (Abpa).

No caso da carne suína, a 
produção deve passar dos 3,9 
milhões de toneladas em 2018 
para 4,1 milhões de toneladas 
este ano, o que corresponde a 
um crescimento de 2,5%. As 
exportações devem registrar 
elevação de 14,5% ao passar 
de 646 mil toneladas para 740 

Nos últimos doze anos nenhum ano foi tão positivo

quanto 2019 para o setor.

A ativista sueca Greta Thun-
berg, de 16 anos, voltou ontem 
(12) a ser alvo do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump. Em seu perfil no 
Twitter, o magnata chamou de 
“ridícula” a eleição da jovem 
ambientalista como “perso-
nalidade do ano” pela revista 
americana Time e disse que 
ela deveria “trabalhar em seu 
problema de controle da raiva 
e assistir a um bom fi lme antigo 
com um amigo”.

“Calma, Greta, calma!”, 
ironizou Trump. Como já 
havia feito após Bolsonaro 
chamá-la de “pirralha”, Greta 

incorporou as declarações 
do presidente dos EUA à sua 
biografi a no Twitter. 

“Uma adolescente traba-
lhando em seu problema de 
controle da raiva. Atualmente 
me acalmando e assistindo a 
um bom fi lme antigo com um 
amigo”, escreveu a sueca.

Líder de um movimento 
estudantil em defesa do meio 
ambiente, Greta virou alvo de 
governantes céticos em relação 
às provas científi cas sobre o 
aquecimento global, que ten-
tam colar nela a imagem de uma 
jovem radical e intransigente 
(ANSA).

Greta Thunberg discursando na COP25, em Madri.
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ANSA

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, afi rmou na 
quinta-feira (12), durante a 
Conferência do Clima da ONU 
(COP25), em Madri, que apesar 
das críticas que o Brasil vêm re-
cebendo, o país “não é vilão”. O 
Brasil vem recebendo diversas 
críticas de outros países na con-
ferência, principalmente pelo 
número de desmatamentos na 
região amazônica. 

De acordo com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), nos primeiros 
oito meses de 2019, foram 
registrados 71.497 focos de 
queimadas, contra 39.194 no 
ano anterior. O número foi o 
maior em sete anos. “Nós não 
somos vilões de nada, basta 
olhar um país que tem 80% da 
Amazônia preservada, 60% da 
mata nativa preservada”, disse 

Salles para os jornalistas.
Outro ponto que vem sendo 

discutido na COP25 é o fi nan-
ciamento ambiental de US$ 
100 bilhões, que foi acertado 
há quatro anos em Paris, na 
COP21. Segundo Salles, a 
quantia que o Brasil receberá 
dependerá das negociações. 
O político afi rmou que o país 
poderá embolsar 10% do valor, 
cerca de US$ 10 bilhões. 

Em sua primeira participa-
ção pública na COP25, Salles 
defendeu recursos de países 
ricos para poder combater o 
desmatamento na maior fl oresta 
tropical do mundo. Segundo o 
político braisleiro, é necessário 
encontrar “os pontos de conver-
gência para avançar nessa agen-
da”, fazendo uma referência ao 
desenvolvimento sustentável da 
Amazônia (ANSA).

O ex-presidente boliviano 
Evo Morales chegou ontem 
(12) a Buenos Aires, com a 
intenção de solicitar o status de 
refugiado ao novo presidente 
Alberto Fernández. “Suponho 
que Morales veio para fi car”, 
disse o ministro das Relações 
Exteriores da Argentina, Felipe 
Solá, membro do governo do 
peronista Fernández. 

“Foi dado asilo para entrar no 
país, mas agora estão fi rmando 
o pedido de refúgio, que é uma 
condição diferente e deve ser 
aprovada pelo Ministério do 
Interior. A diferença entre asilo 

e refúgio é que o último tem 
normas”, explicou. 

O boliviano, que estava em 
Cuba, renunciou ao poder em 
novembro, após uma série de 
protestos populares contra 
suspeitas de irregularidades 
nas eleições. Depois de renun-
ciar ao cargo, Morales viajou ao 
México, onde disse que viveria. 
Em seguida, foi para Cuba para 
um tratamento médico. 

Com a eleição de Fernández, 
cuja vice-presidente é Cristina 
Kirchner, uma aliada na Amé-
rica do Sul, Morales resolveu ir 
para a Argentina (ANSA).

Ex-presidente da Bolívia renunciou em novembro,

após protestos.

ANSA

Setor fecha 2019 com aumento da 
produção de carne de frango

ainda que a produção de ovos 
deve totalizar 49 bilhões de 
unidades em 2019, 10% a mais 
do que em 2018. Apesar da alta 
na produção, as exportações 
devem registrar queda de 30% 
no volume, passando de 11,6 mil 
toneladas para 8 mil toneladas.

O preço dos produtos brasilei-
ros foram infl uenciados pela for-
te crise sanitária da China, com 
focos de Peste Suína Africana, 
que elevou as importações des-
se tipo de proteína por aquele 
país. Com relação aos aumento 
de preço das aves e suínos para o 
consumidor na ponta da cadeia, 
o presidente da Abpa, Francisco 
Turra enfatizou que não se pode 
esperar que quando a demanda 
é muito maior do que a oferta 
o preço não suba. Nos últimos 
doze anos nenhum ano foi tão 
surpreendente e positivo quan-
to 2019 para o setor (ABr).

mil toneladas. Em valores, a 
receita das exportações de 
suíno totalizaram US$ 1,413 
bilhão de janeiro a novembro, 
refl etindo em um aumento de 
27,9% na comparação com o 

mesmo período do ano anterior. 
Em volume, nesse período 

foram exportadas 674,2 mil 
toneladas, 14,4%, a mais do 
que entre janeiro e novembro 
de 2018. Os dados mostram 

Morales chega a 
Argentina e solicita 
status de refugiado

Trump critica 
nomeação de Greta 

como ‘pessoa do ano’

AGU vai recorrer da 
decisão sobre radar 

em rodovias

‘Não somos vilões 
de nada’, diz Ricardo 

Salles na COP25

1ª Vara Federal Cível, atendeu 
a um pedido liminar feito pelo 
Ministério Público Federal, 
argumentando que a falta dos 
radares pode causar danos à 
sociedade.

“A urgência é patente, ante o 
risco de aumento do número de 
acidentes e mortes no trânsito 
em decorrência da deliberada 
não utilização de instrumentos 
escolhidos, pelos órgãos técni-
cos envolvidos e de acordo com 
as regras do Sistema Nacional 
de Trânsito, como necessários 
à fi scalização viária”, destacou 
o juiz.

O recursos deverá ser enca-
minhado ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), 
sediado em Brasília. Em agosto, 
a determinação foi cumprida 
pela PRF após a publicação de 
um despacho do presidente Jair 
Bolsonaro. A suspensão atingiu 
o uso de radares estáticos, 
móveis e portáteis. De acordo 
com o governo, o Ministério 
da Infraestrutura está reava-
liando a regulamentação dos 
procedimentos de fi scalização 
eletrônica de velocidade em 
vias públicas (ABr).

Internet/Reprodução

Ministro do 

Meio Ambiente, 

Ricardo Salles.
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News@TI
Startup investe R$ 2 milhões em app de 
mobilidade corporativa

@ Com investimentos iniciais de R$ 2 milhões no projeto, o aplica-
tivo Mob.Go é lançado com a proposta de incentivar empresas 

e colaboradores a utilizarem transportes alternativos, como carona 
e bikes, e como recompensa ganharem créditos que podem ser uti-
lizados para qualquer tipo de pagamento. Para dar certo, a solução 
foi a integração de todos os modos de locomoção na plataforma do 
benefício vale-transporte. Para terem acesso aos benefícios, empresa 
e colaboradores devem aderir ao aplicativo (www.mob-goapp.com.br).

Nova solução utiliza Inteligência Artifi cial para 
combater e reduzir as perdas de água

@A solução SmartAcqua Solution reúne numa única plataforma 
informações estatísticas, funcionalidades e algoritmos que per-

mitem analisar e gerenciar todos os itens relacionados ao combate 
das perdas de água potável. Com essa ferramenta é possível iden-
tifi car onde, como, quanto e porque essas perdas estão ocorrendo 
e ainda possibilita estabelecer um planejamento das ações que 
devem ser tomadas para minimizar substancialmente o problema 
(http://smartacqua.com).

Pós-graduação em Internet das Coisas e 
Inteligência Artifi cial

@O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para 
os cursos de pós-graduação para o 1º Semestre de 2020. Até o 

dia 28 de fevereiro de 2020, os interessados na modalidade presen-
cial terão isenção da taxa de inscrição para o processo de ingresso 
e poderão escolher  a especialização por meio do portal  (www.
sp.senac.br/posgraduacao). Para quem busca alavancar a carreira 
na área da tecnologia da informação, a instituição oferta amplo 
portfólio de especializações. Uma das novidades é a pós-graduação 
em Internet das Coisas: Inovação Tecnológica e Negócios, que será 
ofertada no Senac Lapa Tito, na capital. A especialização qualifi ca 
profi ssionais para atuar na área de gestão de projetos de desen-
volvimento de soluções inteligentes e inovativas com IoT. Durante 
o curso, o aluno fortalece a visão empreendedora e desenvolve a 
capacidade para avaliar produtos e soluções de segurança de dados, 
éticas e técnicas relacionadas a confi abilidade da informação (www.
sp.senac.br/posgraduacao).

Solução que interliga redes de empresas com fi liais

@Evoluindo seu portfólio de serviços para médias e grandes 
empresas, a Algar Telecom lançou o SD-WAN 2.0. A versão 

atualizada da solução interliga redes de todas as unidades de negócio 
à matriz de maneira simples e privada e sem limitações geográfi cas. 
Com isso, qualquer empresa com fi liais espalhadas nas mais diversas 
regiões do país passa a contar com a gestão centralizada das suas 
conexões feita por um único parceiro, trazendo mais segurança, 
agilidade e efi ciência operacional.

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente, mais uma 

vez, vai ao estádio de 

futebol. Ele se declara 

um torcedor fanático do 

Flamengo. 

Ele e sua assessoria 
sabem da importância 
do esporte para a po-

pulação. E para a aprovação  
do governo. Os jogadores se 
tornam ídolos e não custa nada 
pegar uma caroninha na popu-
laridade deles. Para ter mais 
efeito político tudo é arranjado 
para que ele apareça o mais 
possível ao lado da torcida do 
clube campeão. É um homem 
do povo diz um dos assessores 
mais entusiasmados para apa-
recer como papagaio de pirata.  

Em uma disputa como essa 
muita gente esquece as amar-
guras do dia a dia, como o de-
semprego, os salários baixos, 
as difi culdades de mobilidade 
nas grandes cidades e o acesso 
precário aos postos de saúde. 
Até as escolas se alegram com 
feriados decretados nos dias de 
jogos  mais importantes, afi nal, 
as crianças também tem do 
direito de ver o jogo e torcer 
pelo time do presidente. 

Poucas vozes se arriscam 
a fazer críticas diante da ma-
nifestação do deus futebol e 
seus devotos. A prática veio 
para fi car. Mesmo com um ou 
outro tropeço do time, nenhum 
político pode fi car afastado dos 
estádios de futebol. Bem que 
avisaram ao presidente que há 
um risco enorme. Não se con-
trola uma massa de torcedores 
fanáticos. 

Pode acontecer o pior, 
uma vaia, uma faixa contra o 
governo, ou um coro de pa-
lavrão impossível de impedir 
a propagação nos meios de 
comunicação eletrônica. Ainda 
assim, avaliam os assessores 
presidenciais, vale a pena 

correr o risco, uma vez que 
os dividendos políticos são 
consistentes. As aparições 
anteriores nos jogos de futebol 
foram exitosas, e ajudam a 
consolidar a presença do chefe 
do poder executivo nas arenas. 

De um jogo de futebol a uma 
abertura de uma competição 
esportiva internacional é um 
pulinho, e a imagem certamen-
te vai circular em todo mundo. 
O presidente já se declarou 
torcedor fanático e disposto 
a vestir a camisa do time. A 
comunicação do Palácio do 
Planalto, Assessoria Especial 
de Relações Públicas,  enco-
mendou músicas com os mais 
populares autores e cantores 
da hora. 

Nenhum presidente brasi-
leiro usou tanto o futebol. Ele 
conseguiu criar uma campanha 
ufanista, que buscava legitimar 
e aumentar a popularidade do 
regime. O general presidente 
aproveita a copa do mundo 
para esconder as violações 
dos direitos humanos, tortura, 
assassinato e desaparecimento 
de opositores políticos. Garras-
tazu Médici, fi cou famoso por 
acompanhar os jogos do clube 
no Maracanã. 

Sempre na tribuna, gostava 
de aparecer em fotos ao lado 
dos jogadores. O auge foi a 
conquista do tricampeonato 
de futebol no México e estar 
ao lado do capitão da melhor 
seleção de todos os tempos, 
com direito a transmissão em 
cores pela televisão. 

Nem o “pra frente Brasil, sal-
ve a seleção ...nem “este é um 
país que vai pra frente..”, nem 
“moro em um país tropical..,” 
foram capazes de impedir que 
a história julgasse o período 
militar.

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

(www.herodoto.com.br).
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Ciência e Tecnologia

Transformação digital e o 
contexto cultural

Mukund Seetharaman (*)

De acordo com projeções da consul-
toria IDC, os investimentos em tec-
nologia e inovação vão representar 

mais de 50% do PIB da América Latina ao 
longo dos próximos três anos. De acordo 
com a consultoria, as empresas da região, 
capitaneada por Brasil e México, irão de-
sembolsar até 2022 cerca de US$ 380 bi-
lhões para se fi rmarem na economia digital.

Esses números nos mostram que os pro-
jetos e iniciativas de transformação digital 
devem caminhar a passos largos nos próxi-
mos anos, com as empresas potencializando 
seu foco em aprimorar a experiência do 
cliente, cada vez mais conectado, exigente 
e em busca de conforto e conveniência. Não 
se trata só de seguir tendências ou estar 
na vanguarda, mas sim de sobrevivência. 
Para estar em dia com as novas demandas 
do cliente, as empresas terão que investir 
para melhorar seus processos de vendas, 
design de produto, cadeia de suprimentos, 
gerenciamento de recursos humanos, entre 
outras funções principais.

Nuvem, big data, inteligência artifi cial, 
internet das coisas, automação, design 
thinking... Diversas tecnologias estão à 
disposição do mercado num mundo em que 
as transformações são constantes. Ainda 
assim, são muitos os casos mal sucedidos 
de transformação digital e muitas queixas 
de que os investimentos não trouxeram o 
retorno esperado.

Onde afi nal as empresas estão errando? 
- Mas se novas tecnologias não param de 
chegar e ser incorporadas pelo mercado, 
por que tantos projetos de transformação 
digital fracassam ou fi cam aquém do dese-
jado? Um pesquisa realizada com 1,4 mil 
executivos C-level sinaliza que primeiro 
ponto para responder a essa questão passa 
por uma resposta simples: transformação 
digital não se faz só com aquisição de tec-
nologia. Muitas empresas superestimaram 
determinadas tecnologias sem considerar 
o choque que causariam nas pessoas, o im-
pacto nos colaboradores em diversos níveis.

Human centric design é chave para 
sucesso – Os projetos de transformação 
digital que colocam as pessoas no centro 
das decisões têm mais chance de êxito 
do que aqueles que olham apenas para a 
adoção da tecnologia. Diversas companhias 
optaram por trocar colaboradores que pa-
reciam pouco adaptados ou familiarizados 
com as demandas de transformação digital 
em vez de se preocuparem em investir em 
educação, treinamento e capacitação para 
criar um ambiente favorável à inovação. A 
rotatividade de colaboradores foi altíssima 
nos últimos anos, em diversos níveis exe-
cutivos e gerenciais. Muitas empresas não 
levaram em conta que qualquer processo, 
por mais automatizado que seja, sempre 
envolverá pessoas, portanto elas devem 
ser trabalhadas como pilar fundamental 
da transformação digital, e não apenas 
substituídas, pois assim o problema seguirá 
sem uma solução efi caz.

Transformação cultural é parte da 
digital – Especialmente em empresas 
tradicionais, deve ser feito um trabalho 
intenso de conscientização quanto às 
necessidades da transformação digital, 
no sentido de tornar a cultura corporativa 

Senior Sistemas

mais ágil e dinâmica. Por isso não adianta 
apenas contratar funcionários arrojados e 
inovadores sem que a cultura da empresa 
se transforme como um todo. Confl itos 
internos causados por culturas diferentes 
podem levar ao fracasso muitas das inicia-
tivas de transformação digital que no papel 
pareciam tão prósperas. Não há fórmula 
mágica, a solução tem que ser construída 
continuamente. E essa transformação cul-
tural precisa ser capitaneada pelos líderes 
dentro das corporações. Só com o esforço e 
o engajamento dos líderes essa nova cultura 
poderá ser disseminada pela empresa até 
que seja incorporada naturalmente. “Do 
digital” é diferente de “Be digital”.  Para 
ser digital, sua empresa terá que ir além 
da simples adoção de novas tecnologias. 
O caminho é trabalhoso, mas certamente 
trará benefícios.

Em resumo, o fenômeno da transforma-
ção digital é irreversível na nova economia. 
Reveja suas iniciativas anteriores, aprenda 
com seus erros e acertos e planeje esse 
nova onda com solidez e foco em suas 
necessidades de negócio.

(*) É vice-presidente e diretor regional da Wipro 
Limited na América Latina.

Transformação digital não se faz só com aquisição de tecnologia; Muitas empresas superestimaram 
determinadas tecnologias sem considerar o choque que causariam nos colaboradores

Seis dicas para o uso saudável do celular
Não há como negar a importância da 

tecnologia para a realização de tarefas 
do dia a dia. Hoje, tudo fi ca mais fácil 
e rápido com o uso de computadores, 
tablets e smartphones. O mundo virtual 
passou a ter um signifi cado diferente com 
o advento da globalização. Mas quando 
esse uso é excessivo, pode trazer alguns 
problemas de saúde.

No âmbito do ensino-aprendizagem, 
a tecnologia é uma excelente aliada, 
estimula o desenvolvimento cognitivo da 
criança, a competitividade, a criatividade 
e, ainda, é parceira para o desenvolvi-
mento intelectual dos estudantes. Mas 
todos esses resultados só serão obtidos 
de maneira saudável se a ferramenta for 
utilizada com cautela.

O celular, por exemplo, é o queridinho 
de crianças, adolescentes e jovens (e 
também dos adultos), que permanecem 
conectados na telinha por longos perío-
dos do dia. Há aquelas pessoas que até 
se perdem no mundo virtual e se esque-
cem de seus compromissos no mundo 
real. O uso excessivo do celular pode 
levar a problemas de relacionamentos 
interpessoais, dispersão do foco e falta 
de produtividade.

Por isso, a coordenadora do Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
do Colégio Marista Ribeirão Preto (SP), 
Lúcia Inês de Oliveira Souza Montagnani, 
dá seis dicas importantes usar o celular 

uma ferramenta de comunicação e 
aprendizagem.

6. Tentar fi car pequenos períodos do 
dia sem usar o celular, privilegiando 
leituras e um maior convívio com os 
familiares.

Lúcia alerta que, se o jovem desconfi ar 
que o vício em celular é grave, deve pedir 
a ajuda de um profi ssional especializado. 
“Temos a tecnologia como excelente fer-
ramenta no processo ensino-aprendiza-
gem e precisamos conservá-la como aliada 
para as próximas gerações”, destaca.

de forma saudável, evitando o vício que 
traz tantos malefícios:

1. Estabelecer horários para as ativi-
dades diárias.

2. Privilegiar as relações presenciais 
em atividades cooperativas e cola-
borativas.

3. Estar atento aos canais de informa-
ções e orientações para fazer uso 
seguro da internet.

4. Buscar outras alternativas de lazer, 
como esporte, música e cultura.

5. Compreender que o celular é mais 
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Novo aplicativo para ajudar caminhoneiros a encontrarem peças e serviços nas estradas
Desenvolvido para facilitar aos caminhoneiros 

a busca por peças, ofi cinas mecânicas, borra-
charias, autoelétricos, postos de abastecimento, 
além de certifi cadoras por todo o Brasil, o 
aplicativo S.O.S Truck já está disponível nas 
lojas virtuais da Google e Apple.

De acordo com Gus Tambasco, CEO da 
S.O.S Truck, “o aplicativo tem várias fases de 
evoluções previstas. Até agora são mais de 
mil estabelecimentos cadastrados em todo o 
Brasil, com previsão de aumento constante 
deste número e também de expansão de 

funcionalidades no app”, explica. A ideia 
é solucionar a maior parte dos problemas 
vividos pelos caminhoneiros na estrada por 
meio desta plataforma totalmente escalável, 
ou seja, que está expandindo seu alcance 
continuamente.
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realizada na terça-feira (10), durante a 25ª Conferência do Clima da 
ONU, em Madri. A iniciativa analisou todo o trabalho realizado pela 
companhia e a reconheceu como uma empresa protagonista mundial no 
combate às mudanças climáticas por seu ‘Programa Carbono Neutro’. Os 
vencedores já haviam sido anunciados durante a Climate Week, realizada 
em Nova York, em setembro. As 15 iniciativas vencedoras dentre 670 
projetos inscritos representam mais de 20 países. O programa monito-
ra as emissões desde a extração das matérias-primas até a produção, 
distribuição e descarte dos produtos. 

E - Assistência Social
O trabalho dos Doutores da Alegria é gratuito para os públicos benefi -
ciados, mas não é voluntário. A associação, que acabou de completar 
28 anos, conta com doações de empresas e de pessoas para manter 
seus projetos nas áreas de saúde, cultura e assistência social, em curso 
nas cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. A Lei de Incentivo à 
Cultura permite que pessoas físicas declarantes por meio de formulário 
completo destinem até 6% de seu imposto para organizações sociais com 
plano anual aprovado e autorizado a receber doações. Já as empresas 
(pessoas jurídicas) que apuram pelo lucro real podem doar 4% do valor 
total recolhido. Informações: (www.doutoresdaalegria.org.br).

F - Licenciamento e Colaboração 
A Biolab Farmacêutica, líder de mercado em Cardiologia e Hipertensão 
Arterial, assinou acordo com a Quantum Genomics, empresa biofarmacêu-
tica global, para desenvolver e comercializar Firibastat, medicamento de 
uma nova classe para tratamento da hipertensão resistente e insufi ciência 
cardíaca. A Biolab assume os direitos de comercialização exclusivos de 
Firibastat na América Latina e fi nanciará parte dos estudos da Fase III 
do produto, como parte do projeto liderado pela Quantum Genomics. 
A Biolab está investindo US$ 22 milhões e reverterá royalties sobre as 
vendas para a Quantum.

G - Práticas em Ouvidoria
Ouvidorias de todo o país terão até o dia 12 de janeiro para inscrever 

A - Mercado de Tecnologia
Para suprir o mercado de tecnologia no Brasil, a escola norte-americana 
de programação Kenzie Academy chega com uma proposta diferente 
e bastante atrativa: o aluno estuda, forma-se e só paga o curso após 
conseguir um emprego e ganhar seu primeiro salário. Com sede em 
Indianápolis/EUA, a Kenzie,   instituição de ensino que será inaugurada 
em Curitiba, o aluno paga pela sua formação somente após conseguir 
um rendimento de no mínimo R$ 3.000,00. A primeira turma começa 
no dia 28 de janeiro, com apenas 15 vagas. Outras informações no site:
(www.kenzie.com.br).

B - Direto para Lima 
A GOL Linhas Aéreas atinge a marca de 15 destinos operados no exterior 
com a inauguração, ontem (12), da rota que liga a capital paulista a Lima, 
no Peru. Este voo diário e direto entre os países parte do Aeroporto 
Internacional de São Paulo (GRU) rumo ao Aeroporto Internacional 
Jorge Chávez (LIM), reconhecido como um dos melhores da América 
Latina, e faz parte da expansão internacional da Companhia. O novo 
trajeto tem duração de aproximadamente 5h20. A ida (voo G3 7620) sai 
de São Paulo às 20h55 e chega em Lima à 0h10 (horário local). A volta 
(voo G3 7619) tem início à 1h10 e pousa às 8h30 em GRU. 

C - Banco BV
O Banco Votorantim, quinto maior banco privado brasileiro, agora é banco 
BV. A abreviação assume o apelido que já era utilizado por muitos de seus 
clientes e parceiros. Com isso, o banco BV, que tem como acionistas o Banco 
do Brasil e a Votorantim S.A., unifi ca suas logomarcas em uma arquitetura 
única BV. Junto com o nome, o BV traz um novo posicionamento. Com 
a assinatura “leve para a sua vida”, o banco BV reforçará ainda mais sua 
ambição de trazer o cliente para o centro de seus negócios e se desafi a 
a melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, tanto no varejo quanto 
nos demais negócios - corporate, private e asset management. 

D - Carbono Neutro 
A Natura recebeu o ‘UN Global Climate Action Award’ em cerimônia 

projetos no 3º Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias. 
O concurso tem como objetivo estimular, reconhecer e premiar iniciativas 
desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todo o país. Os destaques 
são a inovação e a efetividade no aprimoramento da participação social, 
na melhoria da gestão e dos serviços públicos. As três melhores práticas 
de cada categoria serão premiadas no próximo Seminário Regional de 
Ouvidoria, marcado para maio, em Manaus. As inscrições podem ser 
feitas em (http://ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/
iii-concurso-de-boas-praticas/iii-concurso-de-boas-praticas).

H - Imersão em Nova York
O StartOut Brasil está com as inscrições abertas para a primeira missão 
de 2020. Entre os dias 19 e 24 de abril, até 20 startups serão levadas para 
uma imersão no ecossistema de Nova York. Apoiadas pelo governo brasi-
leiro, receberão treinamento de pitch internacional, acesso a workshops 
com prestadores de serviços e terão a oportunidade de se reunir e se 
conectar com potenciais parceiros de negócios, possíveis clientes e até 
investidores de um dos maiores hubs de inovação do mundo. É desti-
nado a startups brasileiras que já tenham tração no mercado doméstico 
e condições concretas de se internacionalizar. Inscrições: (https://www.
startoutbrasil.com.br/ciclo/novayork/).

I - Roupas de Aventura 
A marca norte-americana Columbia Sportswear acaba de inaugurar sua 
primeira loja em São Paul, no Morumbi Shopping. Chega com objetivo de 
consolidar sua operação no Brasil e de aproveitar o crescente mercado 
de artigos para atividades esportivas e ao ar livre. O novo espaço abre 
com coleção de verão 2020 da marca. Além dos produtos impermeá-
veis, a linha traz roupas e bonés com proteção solar e camisetas com a 
tecnologia de resfriamento desenvolvida pela própria marca, chamada 
Omni-Freeze ZERO™. As jaquetas, acessórios e calças são produzidas 
com tecnologias como o isolamento térmico Omni-HEAT 3D™. Saiba 
mais em: (www.columbiasportswear.com.br).  

J - Pós em Engenharia Mecânica
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFSCar está 
com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em 2020 no 
curso de mestrado. Tem por fi nalidade habilitar profi ssionais, no nível 
de mestrado acadêmico, para desenvolverem atividades associadas à 
pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à docência superior nesse 
campo. O programa tem área de concentração em Materiais e Processos 
de Fabricação, com duas linhas de pesquisa: Conformação Mecânica e 
Engenharia de Superfícies. Inscrições (ppgemec@ufscar.br). Mais infor-
mações em: (www.mecanica.ufscar.br/pos-graduacao/edital-de-selecao).

realizada na terça-feira (10), durante a 25ª Conferência do Clima da 
ONU, em Madri. A iniciativa analisou todo o trabalho realizado pela 
companhia e a reconheceu como uma empresa protagonista mundial no

A - Mercado de Tecnologia
Para suprir o mercado de tecnologia no Brasil, a escola norte-americana 

O que o Google,
a Microsoft e o

LinkedIn têm em comum? 
À medida que surgem 

novos modelos de 

negócios, diferentes 

métodos de gestão 

são criados para 

acompanhar o ritmo 

acelerado deste cenário

Foi assim que surgiu o 
OKR (Objectives and 
Key Results), criado 

pelo ex-CEO da Intel, Andrew 
S. Grove, e que se popularizou 
em 1999, quando um dos inves-
tidores do Google, John Doerr, 
apresentou a metodologia para 
os funcionários da empresa em 
volta de uma mesa de ping pong 
(isso mesmo!). De uma equipe 
de 30 pessoas, o mais famoso 
site de buscas do mundo conta 
hoje com mais de 70 mil cola-
boradores. 

E não é só o Google que 
utiliza essa metodologia, Mi-
crosoft, LinkedIn e Twitter 
também adotam o OKR como 
forma de potencializar o de-
senvolvimento e a qualidade 
dos processos. 

Esse método de alinhamento 
é importante para integrar 
equipes, departamentos e 
expectativas de crescimento. 
Todos os funcionários da em-
presa participam da defi nição 
dos objetivos traçados e, dessa 
forma, também têm acesso 
ao que cada área produz e as 
atualizações de cada setor. 

Com liberdade, os profi s-
sionais garantem autonomia 
nas atividades do dia a dia, e 
conseguem atuar de forma di-
recionada, sem perder o senso 
de responsabilidade. Isso é 
determinante para estimular 
os profi ssionais no ambiente 
de trabalho e assegurar que 
se sintam parte fundamental 
da corporação. 

Um estudo realizado pela 
Leadership IQ, com 400 em-
presas, revelou que apenas 

15% dos funcionários acre-
ditam que suas atividades 
contribuem diretamente com 
os objetivos da empresa. Esse 
dado revela que uma equipe 
desmotivada pode afetar o 
desempenho da companhia 
como um todo, causando até 
prejuízos fi nanceiros. 

Uma das grandes vantagens 
da metodologia OKR é que 
não há uma defi nição de ta-
refas e sim de objetivos. Isso 
quer dizer que ao longo de 
um período é possível alte-
rar e recriar o planejamento 
várias vezes, para atingir os 
resultados. Por isso, os pro-
fi ssionais conseguem testar 
mais, errar mais e, desse 
modo, descobrir de maneira 
rápida o que funciona e o que 
não funciona também. 

Com essa metodologia, as 
empresas formam equipes 
mais alinhadas, com maior 
clareza de quais são seus ob-
jetivos próprios e quais são os 
propósitos da empresa. Além 
disso, os gestores e diretores 
conseguem acompanhar com 
mais facilidade a velocidade de 
crescimento do seu negócio, 
com maior clareza de tudo o 
que está ocorrendo nos de-
partamentos. 

Para as empresas que pen-
sam em conhecer mais sobre 
o OKR e até aplicar esse mo-
delo de atuação, é importante 
entender que as corporações 
estão inseridas em ambientes 
competitivos. Sendo assim, 
promover uma rotina de tra-
balho colaborativa e integrada, 
com mais flexibilidade, faz 
com que o modelo de negócio 
sobreviva em um mercado que 
muda constantemente. 

Liberdade com responsabili-
dade motiva e acelera o cres-
cimento de toda a empresa. 

(*) - Líder de estratégia digital, atua 
na liderança da equipe de customer 

success da Assertiva.

Marcelo Araújo (*) 

O volume de serviços no país avançou 0,8% 
na passagem de setembro para outubro. Essa 
é a segunda alta consecutiva do indicador, que 
acumula crescimento de 2,2% no período. Os 
dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS) divulgada ontem (12) pelo IBGE.

A alta foi infl uenciada por quatro das cinco 
atividades pesquisadas pelo instituto: setor de 
serviços de informação e comunicação (1,8%), 
transportes, serviços auxiliares aos transportes 
e correio (1,1%), serviços prestados às famílias 
(1,5%) e serviços profi ssionais, administrativos 
e complementares (0,1%).

O item Outros Serviços foi o único a apresentar 
queda na passagem de setembro para outubro 
(-0,3%). No acumulado do ano e no acumulado 
de 12 meses também foi registrado incremento 
de 0,8% do volume de serviços. Na comparação 
com outubro do ano passado, o crescimento foi 
de 2,7%.

Já a receita nominal dos serviços teve alta 
de 1,4% na comparação com setembro deste 
ano e de 6% na comparação com outubro do 
ano passado. No acumulado do ano, a receita 
nominal cresceu 4,4% e acumulado de 12 meses, 
4,3% (ABr).

O primeiro trimestre do 
ano de 2019 foi marcado pelo 
atraso na votação da Reforma 
da Previdência, o que também 
postergou o crescimento 
econômico esperado. Já no 
segundo trimestre os indica-
dores apresentaram melhoras 
graduais, que se estenderam 
ao longo dos meses. Assim, o 
varejo paulista engrenou em 
um ciclo de consolidação de 
crescimento e deverá registrar 
elevação em 2019 próximo 
a 6%.  

Isso signifi ca uma expecta-
tiva de faturamento real das 
vendas de R$ 741 bilhões, 
valor de R$ 40 bilhões maior 
em relação a 2018. Se esse 
desempenho se concretizar, 
será o maior crescimento do 
comércio varejista nos últimos 
oito anos, aponta a (Fecomer-
cioSP). Todos os segmentos 
analisados tendem a fechar 
o ano com dados positivos, 
com destaque para os bens 

Todos os segmentos analisados tendem a fechar

o ano com dados positivos.

Produção 
de ovos de 
galinha bate 
novo recorde 
no país

A produção de ovos de gali-
nha no país atingiu a marca de 
964,89 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre. Essa foi a 
maior produção trimestral do 
item desde o início da série 
histórica da pesquisa, em 1987. 
De acordo com dados divul-
gados ontem (12) pelo IBGE, 
a produção superou em 0,7% 
o recorde anterior, que havia 
sido registrado no segundo tri-
mestre deste ano, e em 4,3% a 
produção do terceiro trimestre 
de 2018.

No terceiro trimestre, tam-
bém foram registradas altas 
nos abates de bovinos, suínos 
e de frangos. O abate de bois, 
vacas e novilhos cresceu 7% em 
relação ao trimestre anterior 
e 2,1% na comparação com o 
terceiro trimestre de 2018. O 
abate de suínos teve altas de 
2,7% em relação ao trimestre 
anterior e 0,9% em relação ao 
terceiro trimestre de 2018. 

Já o abate de frangos cresceu 
3,3% na comparação com o 
segundo trimestre deste ano e 
3,1% na comparação com o ter-
ceiro trimestre do ano passado. 
O leite industrializado cresceu 
7,4% em relação ao segundo 
trimestre e 0,6% na comparação 
com o terceiro trimestre de 
2018. O volume de couro curti-
do no país teve alta de 3,7% em 
relação ao trimestre anterior, 
mas caiu 7,8% na comparação 
com o terceiro trimestre do ano 
passado (ABr).

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostram que o número de bra-
sileiros com contas em atraso 
e registrados em cadastros de 
inadimplentes recuou -0,27% 
em novembro na comparação 
com o mesmo período de 2018.

É a primeira vez em mais 
de dois anos que o indicador 
apresenta um recuo. A última 
queda havia sido observada em 
setembro de 2017, quando di-
minuiu em -0,88%. Na avaliação 
do presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior, a re-
cuperação econômica do país 
tem contribuído para a queda 
da inadimplência. “O dado 
coincide com acontecimentos 

É a primeira vez em mais de dois anos que o indicador 

apresenta um recuo.

O abono salarial dos pro-
gramas de Integração Social 
(PIS) do calendário 2019/2020 
começou a ser pago ontem 
(12) para os benefi ciários nas-
cidos em dezembro. A Caixa 
é responsável pelo pagamento 
do abono salarial do PIS. Os 
titulares de conta individual 
na Caixa, com cadastro atua-
lizado, já receberam o crédito 
automático antecipado no 
último dia 10.

Os pagamentos são esca-
lonados conforme o mês de 

nascimento do trabalhador e 
tiveram início em julho, com os 
nascidos naquele mês. O prazo 
fi nal para o saque do abono 
salarial do calendário de paga-
mentos 2019/2020 é 30 de junho 
de 2020. Os valores variam 
de R$ 84 a R$ 998, de acordo 
com a quantidade de dias tra-
balhados durante o ano-base 
2018. São mais de 1,8 milhão 
de trabalhadores nascidos em 
dezembro, totalizando R$ 1,3 
bilhão em recursos injetados 
na economia (ABr).
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Inadimplência do consumidor tem 
primeira queda após dois anos

Os sinais mais evidentes da recuperação econômica começam a refl etir nos índices de inadimplência 
do consumidor, ainda que de forma moderada

-25,3% na comparação anual. 
Já as dívidas bancárias, que 
levam em consideração cartão 
de crédito, cheque especial e 
empréstimos, caíram 1,8%. As 
dívidas com o comércio, mui-
tas vezes feitas no crediário, 
avançaram 1,5% em novembro, 
enquanto as pendências com 
água e luz cresceram 10,3%.

Em cada dez consumidores 
que terminaram o mês de no-
vembro com o CPF inscrito na 
lista de inadimplentes, quatro 
(37%) devem até R$ 500. A 
maioria (53%) das pessoas 
possuem pendências que não 
ultrapassam R$ 1.000. Outros 
20% devem algo entre R$ 1.000 
e R$ 2.400, 16% devem entre R$ 
2.500 e R$7.500 e 10% possuem 
dívidas que superam R$ 7.500 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

como a liberação dos recursos 
do FGTS e a realização de di-
versos feirões de renegociação 
de dívidas, que impulsionaram 
a recuperação de crédito no 

mercado”.
As dívidas contraídas no setor 

de comunicação, que engloba 
contas de telefonia, internet e 
TV por assinatura, recuaram 

Varejo paulista fecha 2019 com 
faturamento de R$ 741 bilhões

duráveis que devem apresen-
tar alta de 8%, enquanto os 
semiduráveis e não duráveis 
podem registrar elevação em 
torno de 5%. 

Já o grupo de supermercados 
deve deixar a maior contribui-
ção para o setor em 2019, regis-
trando mais de R$ 244 bilhões 

de faturamento. A estimativa é 
de que as nove atividades pes-
quisadas apresentem elevação 
no fechamento de 2019. Com 
destaque para lojas de móveis 
e decoração (15%); materiais 
de construção (13%); autope-
ças e acessórios (12%) - (AI/
FecomercioSP).

Volume de serviços teve crescimento de 0,8% em outubro

Caixa paga PIS aos 
nascidos em dezembro
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O desafi o da cobertura 
mais universal em 

saúde no Brasil
Ontem (12), em todo 

o mundo, milhares de 

pessoas se mobilizaram 

no Dia da Cobertura 

Universal de Saúde

Uma data que reuniu 
esforços para a imple-
mentação de sistemas 

de saúde que possibilitem a 
todas as pessoas o acesso sem 
que lhes incorram comprome-
timentos fi nanceiros onerosos 
– uma demanda global encarda 
como prioridade máxima para 
o desenvolvimento sustentável 
pela ONU. 

Todos os anos, mais de 1 
bilhão de pessoas, ao redor do 
mundo, não podem arcar com 
o custeio de médicos, remédios 
ou cuidados essenciais sem se 
colocarem em situação econô-
mica de risco.

Aqui no Brasil, nossa cons-
tituição assegura o acesso 
gratuito à saúde como um 
direito fundamental, o que não 
quer dizer que não tenhamos 
grandes difi culdades. O SUS, 
seus trabalhadores e usuários 
convivem cotidianamente com 
falta de recursos, gestão inefi -
ciente e carência de políticas 
públicas efi cazes de médio e 
longo prazo. 

No âmbito da oncologia a 
situação é ainda mais grave 
apesar de constantes esforços 
de grupos médicos e de pro-
fi ssionais da saúde em vários 
hospitais que atendem câncer 
no país inteiro. A gestão do 
paciente com suspeita ou com 
o diagnóstico de câncer precisa 
ser reestruturada dentro de 
uma perspectiva universal de 
cobertura. 

A jornada desse tipo de do-
ença precisa ser repensada, 
desde a prevenção nos tipos 
de câncer como colo uterino 
até os cuidados de suporte 
do paciente que vive com a 
doença. O câncer é a segunda 

causa de morte no Brasil, po-
dendo chegar em 2030 como a 
primeira causa de óbito. 

No aguardo da regulamenta-
ção da Lei dos 30 dias, sancio-
nada dia 30 de outubro, o cân-
cer tem que ser uma questão 
também de atenção primária. 
Dados do Tribunal de Contas 
da União (TCU) apontam que a 
espera por diagnósticos podem 
chegar a 200 dias – prazo longo 
o sufi ciente para a doença se 
desenvolver, atingir estágios 
mais avançados e, consequen-
temente, tratamentos mais 
agressivos, caros e com menor 
chance de sucesso. 

Num momento de importan-
tes discussões sobre escassez 
de recursos públicos, aumen-
to da parcela mais pobre da 
população com ainda menor 
qualidade de vida, o com-
promisso com o diagnóstico 
precoce e tratamento em até 
no máximo 60 dias dependem 
de vontade política e aumento 
de infraestrutura para coibir 
o desperdício do já sobrecar-
regado serviços de saúde e, o 
mais trágico, de vidas.

Aumentar o fi nanciamen-
to do SUS, um dos maiores 
exemplos de sistema de Co-
bertura Universal de Saúde 
é urgente. Precisamos, até 
2030, garantir que funcione 
em todo seu potencial social, 
político e econômico. Nossos 
indicadores de mortalidade são 
altos em relação ao número de 
casos novos. 

A sociedade precisa se mo-
bilizar para que a cobertura 
em saúde seja cada vez mais 
universal no Brasil, incluindo 
toda a cadeia de atenção aos 
pacientes com diagnóstico de 
câncer.

(*) - É presidente voluntária da 
Federação Brasileira de Instituições 

Filantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama, Chefe do Serviço de 

Mastologia do Hospital Moinhos de 
Vento e Líder do Comitê Executivo do 

City Cancer Challenge Porto Alegre.

Maira Caleffi  (*)

O limite do saque imediato 
das contas do FGTS passou de 
R$ 500 para R$ 998. Entretan-
to, só poderão sacar esse valor 
os trabalhadores que tinham o 
saldo de até um salário mínimo 
na conta vinculada do fundo 
em 24 de julho último, data da 
MP com as novas regras de sa-
que do benefício. O presidente 
Bolsonaro sancionou a lei de 
conversão da MP, publicada 
ontem (12) no DOU.

O governo explica que quem 
tinha saldo igual ou menor que 
R$ 998 na conta pode sacar 
o valor integral. Para quem 
tinha saldo maior, porém, o 
limite do saque continua em 
R$ 500. A regra vale para cada 
conta que o trabalhador tem 
no fundo, e não para o somató-
rio delas. Nesse caso, aqueles 
que se enquadram na regra do 
salário mínimo e já sacaram os 
R$ 500 poderão sacar os R$ 
498 restantes. As regras para 
o saque-aniversário foram 
mantidas. 

Nessa nova modalidade de 
saque do FGTS, que entra 
em vigor em 2020, o traba-

O trabalhador poderá fazer retiradas anuais de um percentual 

do saldo.

O plenário do TSE apro-
vou ontem (12) as primeiras 
quatro resoluções com regras 
para a eleição municipal de 
2020, entre as quais a que re-
gulamenta os procedimentos 
de fi scalização e auditoria do 
sistema eletrônico de votação. 
Neste caso, a principal novi-
dade foi a ampliação do rol de 
entidades que podem fi scalizar 
a votação, que passa agora a 
incluir entidades privadas, sem 
fi ns lucrativos, que possuam 
notória atuação e transparência 
da gestão pública e sejam pre-
viamente credenciadas.

Outra resolução aprovada foi a 
que regulamenta a realização de 
pesquisas de intenção de voto, 
que - a partir de 1º de janeiro - só 
poderão ser realizadas mediante 
registro de uma série de informa-
ções junto ao TSE. Essa resolu-
ção passa a trazer a proibição 
expressa de que sejam excluídos 
da lista da pesquisa os nomes 

Pesquisas de intenção de voto só poderão ser realizadas 

mediante registro junto ao TSE.

O Plenário do Senado apro-
vou ontem (11) o substitutivo 
apresentado ao projeto que 
prevê a apreensão de veículos 
usados em crimes relacionados 
ao tráfi co de drogas, mesmo 
que adquiridos de forma legal. 
O texto, que recebeu emenda 
substitutiva do senador Major 
Olímpio (PSL-SP), facilita o 
confi sco pelo Estado de um 
veículo comprado de forma 
lícita por caminhoneiro ou 
qualquer pessoa que o utilize 
para o tráfi co de entorpecentes 
(como “mula”) com o fi m de 
fazer renda extra. 

Fica ressalvado o interesse de 
terceiros de boa-fé — como as 
locadoras ou os donos de carros 
roubados para serem usados 
por trafi cantes. Apresentado 
pelo deputado Subtenente 
Gonzaga (PDT-MG), o projeto 
altera a Lei Antidrogas para 
ampliar o poder geral de cautela 
do magistrado na determinação 
de medidas cautelares e abran-
ger bens e valores utilizados no 

tráfi co de drogas. 
Entre outras medidas, a 

proposta determina o per-
dimento do bem móvel, sem 
a possibilidade de liberação 
antes do trânsito em julgado 
da respectiva ação e do cum-
primento da pena imposta ao 
réu. O projeto também inverte 
o ônus da prova, para que o 
dono do bem demonstre sua 
licitude, retirando esse custo 
do Estado. Os veículos, embar-
cações, aeronaves e quaisquer 
outros meios de transporte, os 
maquinários, utensílios, instru-
mentos e objetos de qualquer 
natureza fi carão sob custódia 
do Estado.

A apreensão de veículos e 
dos maquinários, utensílios, 
instrumentos e objetos de 
qualquer natureza utilizados 
para a prática habitual ou não 
de tráfi co de drogas será co-
municada pela autoridade de 
polícia judiciária responsável 
pela investigação ao juízo com-
petente (Ag.Senado).

Aprovado pelo Senado, projeto segue para a

Câmara dos Deputados.

Fim da prisão 
disciplinar nas PMs 
e nos Bombeiros

O Plenário do Senado apro-
vou o projeto que extingue a 
pena de prisão disciplinar para 
policiais militares e bombeiros 
militares. O relator na CCJ foi 
o senador Acir Gurgacz (PDT-
-RO), que afi rmou ser a pena de 
privação de liberdade concebi-
da para punir crimes graves. E 
não para questões disciplinares. 
“É fundamental que a corpora-
ção militar respeite os direitos 
e garantias fundamentais de 
seus membros, especialmente o 
devido processo legal e o direito 
de liberdade de locomoção”.

O senador Major Olímpio 
(PSL-SP) afi rmou que não há 
justifi cativa para esse tipo de 
punição para policiais militares 
ou bombeiros. “Não há mais 
pertinência a uma força profi s-
sional ser colocada em privação 
de liberdade, por cinco minutos 
atrasado ou o cabelo um pou-
co mais crescido”. O senador 
Styvenson Valentim (Podemos-
-RN), que também foi policial 
militar, aplaudiu. Ele relatou ter 
sido preso administrativamente 
de forma arbitrária várias vezes.

Passa a ser obrigatório nas 
polícias militares e corpos de 
bombeiros um código de ética 
e disciplina aprovado por lei 
estadual específi ca, que deve 
classificar as transgressões 
disciplinares, prever sanções 
e regulamentar o processo 
administrativo disciplinar. Os 
códigos de ética devem seguir 
princípios como dignidade da 
pessoa humana, legalidade, 
presunção de inocência, devido 
processo legal, contraditório, 
ampla defesa e vedação da 
medida disciplinar privativa de 
liberdade. O texto segue à san-
ção presidencial (Ag.Senado).

Lei proíbe 
o título de 
patrono a 
pessoas vivas

Foi publicada no DOU de 
ontem (12) a Lei 13.933, de 
2019, que veda a outorga do 
título de patrono ou patrona 
a pessoas vivas. O objetivo é 
evitar que esse tipo de honra-
ria seja manipulada política ou 
economicamente, ou visando a 
promoção pessoal de dirigentes 
das categorias.

A nova norma jurídica altera 
a lei que estabelece critérios 
mínimos para a outorga do títu-
lo de patrono ou patrona, para 
determinar que seja escolhido 
entre brasileiros mortos há pelo 
menos 10 anos, que tenham 
demonstrado especial dedicação 
ou se distinguido por excepcional 
contribuição ao segmento para o 
qual sua atuação servirá de para-
digma. Até então, o título poderia 
ser concedido a brasileiros vivos 
ou mortos. 

A lei é oriunda do projeto 
do senador Lasier Martins 
(Podemos-RS). No Senado, a 
proposição foi aprovada em 
novembro de 2017 e seguiu para 
a Câmara. Os deputados apro-
varam o texto sem modifi cações 
em outubro (Ag.Senado).

Quase metade dos en-
trevistados (45%) afi r-
maram ter decidido o 

voto levando em consideração 
informações vistas em alguma 
rede social. E a principal fonte 
de informação do brasileiro 
hoje é o aplicativo de troca de 
mensagens WhatsApp, segun-
do o levantamento. 

Das 2,4 mil pessoas entrevis-
tadas, 79% disseram sempre 
utilizar essa rede social para 
se informar. O estudo também 
abordou a privacidade de dados 
na internet e o comportamento 
dos brasileiros em relação às 
notícias falsas. Os resultados 
indicam que os brasileiros 
acreditam que os conteúdos 
nas redes sociais têm grande 
infl uência sobre a opinião das 
pessoas. Cerca de 80% dos 
participantes do levantamento 

Quase 80% dos entrevistados disseram usar o WhatsApp

como fonte de informação.

Um setor já tratado como absolutamente es-
tratégico em todo o mundo, mas que no Brasil 
permanece sem recursos e negligenciado. Esse 
foi o quadro apontado pelo senador Esperidião 
Amin (PP-SC), relator da avaliação da política 
de defesa cibernética conduzida pelo governo 
brasileiro. 

Seu relatório, aprovado ontem (12) na Co-
missão de Defesa Nacional, aponta “um quadro 
dramático, que expõe o país a enormes riscos”, 
segundo as palavras do próprio senador. “O 
Plano Plurianual 2020-2023 nem sequer men-
ciona a área de defesa cibernética. Além desse 
desprestígio, a proposta orçamentária para 2020 

destina só R$ 19 milhões para a área, através do 
Ministério da Defesa”,  relatou Amin.

O senador catarinense deixou claro que, se 
a situação continuar como está, não tem como 
o setor de defesa cibernética se manter. Para 
ele, o orçamento da área deveria ser de pelo 
menos R$ 60 milhões em 2020 e de R$ 120 
milhões nos três anos seguintes. “O setor nu-
clear hoje depende do cibernético. Um ataque 
cibernético pode invalidar todo o arsenal, se 
não houver proteção para seu manejo. É por 
isso que alguns países já ofi cializaram o setor 
de cibernética como uma espécie de quarta 
força”,  disse (Ag.Senado).
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Redes sociais infl uenciam voto de 
45% da população, indica pesquisa
Uma pesquisa de opinião do Instituto DataSenado aponta a infl uência crescente das redes sociais como 
fonte de informação para o eleitor, o que pode em parte explicar as escolhas dos cidadãos
nas eleições de 2018

e redes sociais são usados como 
fonte de informação, 79% dos 
entrevistados responderam 
que sempre utilizam o What-
sApp, enquanto 50% indicaram 
que sempre recorrem à televi-
são e 49% sempre se informam 
pelo YouTube. 

Com relação às eleições, as 
redes sociais que tiveram maior 
impacto nas eleições foram o 
Facebook (31%), o WhatsApp 
(29%), o YouTube (26%), o Ins-
tagram (19%) e o Twitter (10%). 

O público jovem usa mais 
as redes sociais e também dá 
mais valor a informações nesses 
meios para sua decisão de voto. 
O impacto das mídias sociais 
também é maior entre eleitores 
que se consideram de direita, 
pessoas com escolaridade 
mais alta e pessoas com renda 
familiar mais alta (Ag.Senado).

compartilham essa percepção. 
Mas o percentual varia con-

forme a escolaridade: é de 76% 
entre cidadãos que têm ensino 

fundamental e chega a 90% 
entre os que têm escolaridade 
superior. Quanto à frequência 
com que meios de comunicação 

Sancionada lei que aumenta limite 
do saque imediato do FGTS

lhador poderá fazer retiradas 
anuais de um percentual do 
saldo, conforme uma escala 
progressiva, que varia de 5% 
(para quem tem saldo acima 
de R$ 20 mil) a 50% (para os 
cotistas com saldo inferior a 
R$ 500). Sobre os percentuais 
de distribuição de lucro, antes 
limitados a 50% do resultado 
de cada exercício, o resultado 
passará a ser defi nido pelo 
Conselho Gestor, que poderá 

distribuir valores superiores.
A lei agora sancionada 

também revoga o adicional 
de 10% sobre o FGTS que era 
pago para o governo, em caso 
de demissão sem justa causa. 
A multa de 40% sobre o saldo 
da conta, paga ao trabalhador, 
continua existindo. Bolsona-
ro vetou quatro trechos na 
sanção da lei. Os vetos ainda 
deverão ser analisados pelo 
Congresso Nacional (ABr).

TSE aprova normas para eleição 
municipal de 2020

de candidatos que tenham a 
confi rmação de seu registro de 
candidatura ainda pendente de 
aprovação pelo TSE.

Agora, um candidato só pode 
ter seu nome excluído de uma 
pesquisa eleitoral quando seu 
registro não estiver mais sub 

judice, ou seja, quando sua can-
didatura tiver sido indeferida 
em defi nitivo, sem possibilidade 
de recurso judicial. Também 
foram aprovadas as resoluções 
relativas aos lacres das urnas e 
ao cronograma do cadastro de 
eleitores (ABr). 

Aprovada apreensão 
de veículos usados

no tráfi co de drogas

Governo negligencia defesa 
cibernética do país



Os jovens de Israel ao 

terminarem o colégio 

passam de 2 a 3 anos 

no exército antes 

de entrarem para a 

Universidade.

Estive recentemente 
em Tel-Aviv, na maior 
conferência sobre em-

ployer branding de Israel, 
reunido com cerca de 250 
pessoas, de diversos setores, 
para aprender e compartilhar 
sobre os desafi os da criação 
de uma marca atraente em 
um contexto de mundo ex-
tremamente dinâmico. 

Antes de avançarmos nos 
principais destaques do 
evento, um parênteses sobre 
o contexto deste país é impor-
tante: se trabalhar uma marca 
empregadora, especialmente 
para jovens, no Brasil já é 
difícil, tendo 50 milhões de 
pessoas entre 15 e 29 anos, de 
acordo com o IBGE, imagina o 
desafi o pela busca de talentos 
em uma população total de 
9 milhões, de acordo com os 
últimos dados.

Não só pelo desafi o demo-
gráfi co, mas, também pelo 
histórico das instabilidades 
políticas vividas no país, as 
empresas da região já nascem 
pensando no mercado global, 
afinal, existem limitações 
claras para o ganho de es-
cala nesse mercado. Entre 
uma conversa em hebraico 
e outra, conteúdos em in-
glês surgiam e chamavam a 
atenção para algo passível de 
compreensão. 

Dentre os principais desta-
ques dos conteúdos compar-
tilhados ao longo do evento, 
fi ca evidente a  preocupação 
das empresas do país com a 
infl uência das novas gerações 
no mercado de trabalho. 
Nesse ponto, mais uma ob-
servação se faz necessária: 
diferentemente no Brasil em 
que os jovens ao terminarem o 
Ensino Médio já migram dire-
to para a Universidade (para 
aquelas  pessoas que possuem 
esse privilégio, claro), os jo-
vens de Israel ao terminarem 
o colégio passam de 2 a 3 anos 
no exército antes de entrarem 
para a Universidade. 

Isso faz com que, por 
exemplo, algumas pessoas 
cheguem no mercado de tra-
balho com uma experiência 
realmente diferenciada para 
algumas posições. Contu-
do, uma coisa que chama a 
atenção é o comum desafi o 
dessas empresas em atrair, 
selecionar e reter jovens 
(principalmente Gerações Y 
e Z). Os anseios e  desejos 
também são semelhantes: 
desafi os e fl exibilidade de 
carreira fi guram o topo da 
lista de prioridades para essa 
população, tanto aqui no Bra-

sil quanto lá, de acordo com 
um levantamento feito pela 
consultoria X-Miles.

Para ajudar a solucionar 
esse desafio, especialistas 
na área compartilharam ao 
longo do evento boas práti-
cas e processos orientados 
por dados e métricas claras 
(algo que já é padrão por 
lá). Uma excelente máquina 
de atração e seleção de pes-
soas. Ao mesmo tempo, dois 
desafi os se destacaram como 
aquelas pautas ainda sem 
muito consenso. A primeira 
delas afeta, em grande parte, 
multinacionais. 

O desafi o, neste caso está 
em customizar uma estratégia 
de employee value proposi-
tion em diferentes realidades 
(países, público, etc). Neste 
caso, a autonomia, como ele-
mento de gestão e confi ança 
nas unidades locais apresen-
ta-se como uma premissa - e 
não a solução completa, para 
que isso aconteça bem. Por-
tanto, o que parece ser uma 
questão tática se apresenta 
como uma situação que, 
na verdade, passa por uma 
adaptação cultural do que 
qualquer outra coisa.

Por fi m, o segundo desa-
fi o está ligado ao que fi cou 
mundialmente reconhecido 
dentro do ambiente corpo-
rativo, principalmente após 
a divulgação das cartas do 
Business Roundtable, even-
to que reúne cerca de 180 
CEOs das maiores empresas 
dos Estados Unidos, que é 
o elemento do propósito na 
gestão organizacional e na 
maneira de se posicionar 
externamente. 

Aqui, sem dúvidas, reside 
um dos principais gargalos em 
termos de posicionamento 
frente às novas gerações, ex-
tremamente conectadas com 
essa pauta e que já deixaram 
claro que é, sem dúvidas, um 
fator fundamental na escolha 
de onde trabalhar. É inusita-
do perceber que, por mais 
diferente que as realidades 
sejam, existem alguns desa-
fi os intrínsecos a um mesmo 
assunto na atração e gestão 
de jovens talentos que não 
mudam, apenas possuem 
contornos específi cos para 
cada localidade. 

Ao perceber isso e compar-
tilhar o que nós, da Eureca, 
estamos fazendo por meio 
da nossa metodologia de 
youthbranding para ajudar 
nossos parceiros e clientes 
a enfrentar tais situações, 
oportunidades foram abertas 
e uma relação Brasil-Israel, 
não só mais na perspectiva da 
Startup Nation, mas também 
na agenda de jovens talentos, 
começa a surgir. 

(*) - É CEO da Eureca, consultoria 
especializada na conexão entre 

jovens e o mercado de trabalho.
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VALORES PAGOS COMO SOBREAVISO
Empresa efetua a remuneração dos funcionários que trabalham em 
regime de plantão de sobreaviso em folha, esses valores devem compor 
a médias para férias, 13º e aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA REEMBOLSA OS FUNCIONÁRIOS POR VALORES GASTOS COM 
APLICATIVO DE TRANSPORTES, COMO DOCUMENTAR OS VALORES?

Esclarecemos que não há previsão legal específica, porém entende-se 
que por se tratar de reembolso a empresa deve ter comprovação do 
gasto efetivo do empregado, sendo assim, orienta-se que a empresa 
tenha o cupom fiscal, nota fiscal, recibo do gasto do empregado e poderá 
combinar que também seja feito um relatório mensal ou por gasto.

DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS
Qual a diferença de alíquotas da contribuição do INSS entre um pro-
fissional autônomo e um trabalhador avulso? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS NORMAIS
No momento das férias coletivas, empresa pode conceder a determi-
nado funcionário as férias normais, tendo a mesma data de início das 
férias coletivas, com o proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APOSENTADO EFETUOU UMA CIRURGIA E NECESSITA DE 
AFASTAMENTO POR MAIS DE 15 DIAS, TERÁ DIREITO AO AUXÍLIO DOENÇA?  

Conforme determina o artigo 167, inciso I do Decreto nº 3.048/1999, não é 
permitido o recebimento conjunto de aposentadoria com auxílio-doença. 
Portanto, este empregado aposentado não fará jus a auxílio-doença.

RECONTRATAR NA MESMA FUNÇÃO
Ex-funcionário que trabalhou na empresa há mais de 03 anos, será 
recontratado para a mesma função, podemos registrar com contrato 
de experiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

 Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1033467-22.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Angelino Monteiro da Silva RG Nº 1.837.630, CPF Nº 212.279.698-72, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
21.961,40. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 18, da Quadra BY, do 
Loteamento Ninho Verde I, em 02/09/1983. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019. 

Edital de Citação prazo de 20 dias. Proc Nº 1088879-30.2018.8.26.0100. O Dr. Christopher 
Alexander Roisin,Juiz de Direito da  11ºvc.  Faz Saber a Carlos Ryoji Hirai, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Procedimento Comum por Momentum Empreendi  
mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: a parte ré deixou de pagar taxas especificadas 
no contrato celebrado com a autora (lote 07, quadra KH, loteamento Thermas de Sta. Bárbara - 
I), as quais foram quantificadas em R$ 2.927,55 em agosto de 2018. Encontrando-se a parte ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002721-18. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira Jorge, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cecília Barreto da Silva, Brasileiro, RG 14231648, CPF 
042.386.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: "Foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 35.681,09, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012891-90. 2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Cláudio Pereira França, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dilson Silveira de Paula, RG: 8.036.097, CPF: 768.293.088-87, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
17.559,13. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 04, da Quadra AY, do 
Loteamento Ninho Verde II, atual denominação de Ninho Verde II Eco Residence. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Intimação  Prazo 20 dias. Proc. 0003410-81.2019.8.26.0008. O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, 
Juiz de Direito da 1ºVC do Foro Regional da Tatuapé S/P, Faz Saber a Durval Lourenço da Silva 
RG Nº 23.246.313-X, CPF Nº 191.067.688-81, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
alegando em síntese: foi def. a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento. do valor de 
R$ 32.821,90, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. S. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0002312-09.2018.8.26.0263 O(A)MM. Juiz(a) de  
Direito da Vara Única, do Foro de Itaí, Estado de SP, Dr(a). Wallace Goncalves dos Santos, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Clementino do Nascimento, Brasileiro, Casado, RG 826.704, 
CPF 569.434.748-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 34.665,70, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005191-79.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC,do Foro Regional-Santana, Estado de SP, Dr(a).Jorge Alberto Quadros de Carvalho 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jose Valter da Costa, brasileiro, solteiro, comerciante RG Nº 
06353779,CPF/MFNº 900.726.268-87,que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou 
-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.323,51. referente às da taxa de conservação e melho 
ramentos do lote 07, da Quadra CK, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, (atualmente 
denominado Riviera de Santa Cristina II ). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000540-74.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Doris Sais Pacheco Milan, Brasileiro, Solteira, 
Relações Públicas, RG 40.144.160, CPF 221.953.138-46, com endereço à Rua Marques de Olinda, 
817, Casa 06, Vila Dom Pedro I, CEP 04277-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: "Ação oriunda de prestação de 
serviços educacionais Curso de Ensino Fundamental II, conforme Contrato de Prestação de 
Serviços, iniciado no ano de 2013". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 01 Mês. Processo Nº 1108328-42.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Cesar Augusto 
Fernandes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Paschoal Brilha, Brasileiro, CPF 194.759. 
128-27, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de LMR Rolamentos Ltda, objetivando 
receber a quantia de R$ 10.081,22(Nov/2016) em face do réu, referente aos cheques Nº SA-000284 
Nº SA-000280, Nº SA-000290, Nº SA-000298 e Nº SA-000313, todos retornaram sem fundos, 
permanecendo seus débitos em abertos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para os atos e termos da ação proposta, e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo supra, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do C.P.C.. Advertências: 1 - O 
réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da 
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006158-21. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Paulo Lopes dos Santos, Brasileiro, RG 27891074-9, CPF 
261.466.608-41, lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 10.938,12, referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2019. 

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato das Entidades Representativa
das Categorias de Servidores Públicos no Estado de São Paulo

Em cumprimento ao artigo 17, II - do Estatuto Social estão convocadas as entidades
por sua representante a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária deste
SESPESP, dia 08 de janeiro de 2020, na Sede Deste SESPESP - Localizada na Rua
Dr. Bettencourt Rodrigues nº 88 - 9º andar - sala 902 - Centro -SP - em primeira con-
vocação às 11h00 e em segunda convocação das 11h30; Com finalidade de autorizar
o Presidente da Diretoria para negociação do pagamento da Contribuição Sindical Pa-
tronal da categoria com a aprovação da tabela de recolhimento com fundamento no
Artigo 22, IV, do Estatuto Social Vigente.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2019
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente
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Cerca de 96% dos proce-
dimentos realizados em 
todo o país são fi nan-

ciados pelo SUS. Estatistica-
mente, o país é considerado o 
segundo maior transplantador 
do mundo, perdendo apenas 
para os Estados Unidos. 

Por meio do SUS, os pa-
cientes recebem assistência 
integral e gratuita, desde os 
exames preparatórios, pro-
cedimento cirúrgico, acom-
panhamento e medicamentos 
pós-transplante. Ainda assim, 
o assunto merece atenção, 
em 2018, aproximadamente 
40 mil pessoas estavam na 
fi la de espera por um órgão, 
segundo dados da Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO).

Cristiano Caveião, doutor 
em enfermagem e coorde-
nador do Curso Superior de 
Tecnologia em Gerontologia 
do Centro Universitário Inter-
nacional Uninter, explica que 
o transplante de órgãos é um 
procedimento cirúrgico para a 
retirada de um órgão (pulmão, 
rim, coração, pâncreas, fígado) 
ou tecido (ossos, córnea, me-
dula óssea) de uma pessoa que 
está doente e substituição por 
outro órgão ou tecido normal 
de um doador vivo ou morto.

“Em grande parte das situ-
ações, a doação de órgãos é a 
única expectativa de vida ou 
até mesmo a oportunidade de 
um recomeço para as pessoas 
que precisam da doação”, co-
menta Caveião. O transplante 
de órgãos só pode ocorrer 
se tiver a doação, por isso é 
importante a conscientização 
da população, com o objetivo 
de reduzir a fi la de espera e 
dar oportunidades de salvar 

vidas. O biomédico, doutor 
em química e biotecnologia 
e coordenador do Curso de 
Biomedicina da Uninter, Be-
nisio Ferreira da Silva Filho 
esclarece as principais dúvidas 
em relação ao procedimento.

Como funciona a doação 
pelo doador cadáver? - 
Essa doação ocorre após 
a confi rmação da morte 
encefálica, que é a perda 
total e irreversível das 
funções cerebrais, e após 
a parada cardiorrespira-
tória. A doação pode ser 
realizada somente com 
autorização do familiar, 
conforme previsto na 
legislação. O diagnóstico 
de morte encefálica é 
realizado pelo médico 

especialista em neuro-
logia, com capacitação 
específi ca.

Por que doar órgãos? E que 
órgãos podem ser doados? 
-  Podem ser doados os 
seguintes órgãos: pulmões, 
coração, pâncreas, fíga-
do, rins, intestino, vasos 
sanguíneos, pele, ossos e 
tendões. Assim, um único 
doador poderá salvar mui-
tas vidas. Os doadores com 
parada cardiorrespiratória 
podem doar somente te-
cidos, como por exemplo: 
córnea, vasos, pele, ten-
dões e ossos.

E o doador vivo, o que 
pode doar? - Considera-
se doador vivo qualquer 

pessoa juridicamente 
capaz, que atenda todos 
os preceitos legais, e 
com condições plenas de 
saúde. Podem doar pela 
lei parentes de até quarto 
grau e cônjuges; no caso 
de não parentes, somente 
com autorização judicial. 
O doador vivo pode doar 
rins, parte do fígado, 
parte do pulmão e parte 
da medula óssea.

Quem recebe os órgãos ou 
tecidos doados? - Após a 
confi rmação da doação, a 
Central de Transplantes 
do Estado é comunicada 
por meio do registro de 
lista de espera e seleciona 
os doadores compatíveis 
(AI/Uninter).

Há quase 40 mil pessoas na fi la à espera de uma doação. 

A cerimônia do Perdão Ce-
lestino (Perdonanza Celesti-
niana, em italiano), realizada 
anualmente na província de 
L’Aquila, centro da Itália, foi 
tombada na quinta-feira (12) 
como Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade pela 
Unesco. O rito é feito desde 
1294, inspirado no papa Celes-
tino V, e promove os valores da 
hospitalidade, fraternidade, 
reconciliação e paz. 

“Essa prática transmite 
um senso de continuidade 
e identidade cultural para 
toda a comunidade”, disse 
a Unesco. O nome da festa 
deriva de uma bula papal de 

U
ne

sc
o dição católica que distribui 

perdão aos fiéis que atraves-
sam uma porta santa e foi 
precursora do Jubileu.

A procissão anual envolve 
23 cidades e vilarejos e mais 
de mil pessoas vestidas em 
trajes típicos. 

“A celebração da Perdo-
nanza Celestiniana constitui 
um símbolo de reconciliação, 
coesão social e integração. 
Reflete o ato do perdão en-
tre as comunidades locais e 
reforça as relações entre as 
gerações, criando um intenso 
envolvimento emotivo e cul-
tural”, diz uma nota da Pre-
feitura de L’Aquila (ANSA).

Ritual católico acontece há mais de 700 anos, na Itália. 

Celestino V que concedia 
indulgência a qualquer um 
que, após confissão e comu-
nhão, entrasse na Basílica de 

Santa Maria de Collemaggio, 
em L’Aquila, entre 28 e 29 de 
agosto de 1294.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

A importância da liberdade 
econômica para o 

desenvolvimento de um país

Para Friedrich von 

Hayek a cooperação 

humana, a ordem 

social e a prosperidade 

econômica só são 

possíveis onde a 

liberdade humana é 

maximizada. 

Essa liberdade humana 
é entendida dentro 
de um quadro moral e 

legal, de respeito à liberdade 
do próximo. Ampliando esse 
conceito, Hayek vê o processo 
competitivo de mercado como 
uma maneira de aprimorar a 
cooperação e a prosperidade: 
é no mercado que os vínculos 
institucionais entre ação hu-
mana e estado de direito se 
solidifi cam. 

Como ressaltado por Steve 
Horwitz no livro Hayek and 
Freedom, a liberdade de ação 
dentro da lei gera fenômenos 
de mercado como preços 
e lucros, os quais tornam o 
conhecimento privado de 
atores socialmente acessíveis 
a outros, o que, por sua vez, 
gera coordenação econômi-
ca. A ignorância é o ponto 
chave. Somos ignorantes e 
precisamos de liberdade para 
descobrir a melhor maneira de 
fazer as coisas. 

A competição revela, pelo 
processo de tentativa e erro, 
as melhores práticas. Ao per-
mitir uma competição livre 
estamos permitindo o aumento 
do conhecimento. Entende-se, 
então, que um ambiente livre 
estimula o empreendedorismo, 
este estimula e inovação e as-
sim o crescimento econômico. 
Em um ambiente com grande 
intervenção governamental, há 
distorção do funcionamento 
espontâneo do processo dinâ-
mico de seleção de mercado 
que permite a realocação de 
recursos. 

O último relatório do Fraser, 
para dados de 2017 (Economic 
Freedom of the World 2019 
Annual Report) evidencia a 
importância do empreendedo-
rismo para a melhora da vida 
social e econômica e como a 
liberdade econômica está asso-
ciada a um empreendedorismo 
mais inovador. O relatório 
ressalta que governos promo-
tores de políticas de incentivo 
a atividade empreendedora as 
fazem, por vezes, diminuindo 
a liberdade econômica.

 Assim, a melhor forma 
de promover o empreende-
dorismo e a inovação seria 
respeitando os princípios da 
liberdade, como a escolha in-
dividual, as trocas voluntárias, 
assegurar a propriedade e a 
liberdade competitiva. O Brasil 
parece ir na mão contrária. 
Dos 162 países avaliados, o 
Brasil ocupa a 120ª posição, 
no grupo dos majoritariamente 
não livres. Das cinco grandes 
áreas avaliadas, tamanho do 
governo (124ª), sistema legal 
e de direitos de propriedade 
(107ª), credibilidade mone-
tária (42ª), liberdade de co-
mércio internacional (87ª), e 
regulação (161ª). Nosso pior 
quesito, a regulação, é subdi-
vida em regulação do mercado 
de crédito (157ª), do mercado 
de trabalho (153ª) e regulação 
dos negócios (157ª). 

Um dos piores componentes 
associados à regulação é o de 
regulamentos de contratação e 
demissão (nota 1,71, variando 
de 1 -- impedidas -- a 7 -- com 

fl exibilidade). Outro elemento 
de destaque são os requisitos 
administrativos (nota 1,05), 
em que é avaliado se o cum-
primento dos requisitos admi-
nistrativos, como permissões, 
regulamentos e relatórios, 
emitidos pelo governo é one-
roso (igual a 1) ou não oneroso 
(igual a 7). 

Na mesma temática, outro 
relatório recente é o Doing Bu-
siness, uma iniciativa do Banco 
Mundial que investiga como 
as regulamentações afetam a 
atividade econômica. No rela-
tório anual são apresentadas 
dez áreas, com indicadores 
quantitativos, em que se pode 
comparar o ambiente regulató-
rio das atividades empresarias 
para 190 países ao longo do 
tempo. 

Os dez índices avaliados são: 
abertura de empresas, obten-
ção de alvarás de construção, 
obtendo eletricidade, registro 
de propriedades, obtenção de 
crédito, proteção dos investi-
dores minoritários, pagamento 
de impostos, comércio interna-
cional, execução de contratos, 
resolução de insolvência. Os 
dados do Doing Business 2020 
são atuais a partir de 1º de 
maio de 2019 e mostram que 
os países em desenvolvimento 
estão alcançando as economias 
desenvolvidas em termos de 
facilidade de fazer negócios. 

No geral, a performance das 
melhores e piores economias 
se distingue signifi cativamente 
em todos os tópicos que en-
volvem a experiência do em-
preendedor, tais como tempo 
para abertura de empresas, 
transferência de propriedade, 
obtenção e custo de eletricida-
de, resolução de insolvência, 
qualidade e regulação da 
informação. 

O pior posicionamento do 
Brasil, dentro os itens avalia-
dos, não surpreende: paga-
mentos de impostos, em que 
somos o 184º país, à frente 
de apenas cinco países. Esse 
critério foi puxado principal-
mente pelo tempo gasto para 
preparar, arquivar, pagar ou 
reter impostos, em que somos 
os últimos colocados, e carga 
tributária total como porcenta-
gem dos lucros (174º posição). 
As outras duas piores coloca-
ções do Brasil, também foram 
as que tivemos as melhoras 
mais signifi cativas: abertura 
de empresas e registro de 
propriedade. 

Juntamente com Equador, 
fomos destaque ao reduzir 
os custos de transação de 
propriedade: a abertura de 
negócios foi facilitada com 
a introdução do certifi cado 
digital, bem como o registro 
de propriedade. Isto posto, 
defendemos que o maior in-
centivo do governo brasileiro 
pode dar ao empreendedo-
rismo e a inovação seria a 
redução das regulamentações, 
desenvolvendo um ambiente 
de negócios compatível com 
a liberdade econômica. 

(*) - É pesquisadora do Centro 
Mackenzie de Liberdade Econômica 

e professora assistente da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Mariana Piaia Abreu (*)

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GERALDO FÉLIX GOMES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
manutenção, nascido em Solanêa, PB, no dia 18/10/1964, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aleixo Rafael Gomes e de Marlene Emidio da Silva. A 
pretendente: MARIA PATRICIA SILVA DANTAS, est do civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Recife, PE, no dia 29/06/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Palo, SP, fi lha de João Dantas Sobrinho e de Severina Izabel da Silva.

O pretendente: FELIPE TADEU BERZAGHI, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
TI, nascido nesta Capital, SP, no dia 04/11/1989, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Berzaghi e de Alice Rosa Coentro Berzaghi. A 
pretendente: GABRIELLE LUMY HIRATA, estado civil solteira, profi ssão frentista, nas-
cida nesta Capital, SP, no dia 31/07/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valter Hirata e de Sonia Maria Hirata. Obs.: Cópia do Edital recebida 
do RCPN do 22º subdistrito do Tucuruvi, desta Capital.

O pretendente: ERIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em Sumaré, SP, no dia 04/11/1982, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio João do Nascimento e de Lusinete 
Josefa do Nascimento. A pretendente: LUCIANE JERONIMO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no 
dia 13/07/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio 
Severino da Silva e de Carmen Lucia Jeronimo da Silva.

O pretendente: PAULO ANDERSON LIMA KODJAIAN, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 25/09/1981, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Kodjaian e de Maria 
do Socorro Lima Oliveira Kodjaian. A pretendente: FABIELY MARIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Capoeiras, PE, no dia 16/11/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Augusto dos 
Santos e de Marinete Josefa dos Santos.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES TRINDADE, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia 25/02/1973, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Rodrigues Trindade e de Zebina Rodrigues Trindade. A preten-
dente: KATIUSCIA TATIANA SOUZA CLEMENTE, estado civi solteira, profi ssão consultora, 
nascida em Sumaré, SP, no dia 10/02/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Juvenal Francisco Clemente e de Aparecida de Souza Soares Clemente.

O pretendente: DANIEL VIANNA ARISIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 04/05/1976, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Pinga Arisio e de Vera Regina Vianna Arisio. 
A pretendente: EDINA CAETANO ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão motorista, 
nascida em Jaguarão, RS, no dia 22/01/1974, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marco Antunes e de Neivair Caetano Antunes.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: TIAGO MACHADO BRAGA, profi ssão: raspador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Inacio Braga e de Maria Aparecida Machado Braga. A 
pretendente: MICAELE CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vilmar Junior de Sousa e de Rosalina 
de Sousa.

O pretendente: GERVANDI PAES LANDIM, profi ssão: torneiro mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 01/06/1951, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gervasio Paes Landim e de 
Maria de Brito Landim. A pretendente: MARICELIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, 
profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio Tinto, PB, 
data-nascimento: 29/11/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Euclides Teixeira e de Marluce do Nascimento.

Como parte das comemora-
ções de fi m de ano, o Consulado 
Geral da Itália em São Paulo 
promove, no próximo dia 15 
(domingo), seu tradicional 
“Concerto di Natale”, no The-
atro Municipal. A iniciativa, 
que tem como objetivo desejar 
um Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo a toda a comunida-
de italiana da capital paulista, 
contará com a presença do 
maestro Alberto Veronesi e dos 
solistas Amadi Lagha e Paoletta 
Marrocu.

Além disso, o evento terá 
uma apresentação da Orques-
tra Sinfônica de Heliópolis, 

São Paulo terá concerto 
de Natal italiano

principal formação do Istituto 
Baccarelli, organização que 
apoia a transformação social de 
crianças e jovens por meio de 
projetos culturais. Com apoio 
da prefeitura de São Paulo e do 
Theatro Municipal, o “Concerto 
di Natale” será realizado a partir 
das 12h. 

Os ingressos custam R$20 
e podem ser adquiridos na 
bilheteria do local. Serviço 
- Orquestra Sinfônica Helió-
polis - Concerto Italiano Local 
: Theatro Municipal - Praça 
Ramos de Azevedo, s/nº. Valor: 
R$20 Duração: 2 horas, com 1 
intervalo (ANSA).

O pretendente: VÍCTOR PASCOAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente de projetos, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia 18/02/1992, residente 
e domiciliado em Guararema, SP, fi lho de Antonio Pascoal de Souza e de Eliane 
Peres de Souza. A pretendente: LETICIA GODOY DE MESQUITA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 07/08/1994, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Barbosa 
de Mesquita e de Helia de Godoy Cordeiro. Obs.: Cópia do Edital recebida do RCPN 
de Guararema, deste Estado.

O convivente: MANOEL DOMINGOS FERREIRA MARTINS, estado civil divorciado, 
profi ssão contador, nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 03/05/1963, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel da Conceição Mar-
tins e de Anna Ferreira Martins. A convivente: MARIA APARECIDA BRAGANÇA 
DIAS, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Tucuruvi, 
SP, no dia 19/06/1961, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lourdes Bragança Dias. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

Após o sucesso da última 
edição da Série A e da parti-
cipação da Itália na Copa do 
Mundo de 2019, as atletas 
de futebol feminino no país 
deixarão o amadorismo e pas-
sarão a ser consideradas como 
profi ssionais. A Comissão de 
Orçamento do Senado aprovou 
na quarta-feira (11) um projeto 
que equipara as mulheres aos 
colegas homens, estendendo a 
elas todas as garantias da legis-
lação sobre trabalho esportivo. 

Além disso, o texto estabe-
lece três anos de isenção fi scal 
para clubes que formalizarem 
contratos com atletas de fute-
bol feminino.

A medida foi aprovada como 
emenda à Lei Orçamentária 
do governo para 2020, que 
tramita no Senado. “Hoje não 

EP
A

Pela primeira vez, apenas 
clubes das cinco prin-
cipais ligas da Europa 

estarão nas oitavas de fi nal da 
competição. Após as seis roda-
das da fase de grupos, restaram 
na Champions League quatro 
times espanhóis, quatro ingle-
ses, três italianos, três alemães 
e dois franceses.

A grande surpresa das 
oitavas é a Atalanta, que na 
sua primeira participação no 
torneio já conseguiu chegar 
entre os 16 melhores. A his-
tórica classifi cação do clube 
italiano aconteceu após a 
goleada por 3 a 0 sobre o 
Shakhtar Donetsk, na Ucrâ-
nia. Apesar do frio, cerca de 
2 mil torcedores foram para o 
Aeroporto Internacional Orio 
al Serio, em Bérgamo, para 
celebrar a classifi cação com 
os jogadores. Os fãs agitaram 
bandeiras, acenderam sina-
lizadores e cantaram muito.

Os brasileiros brilharam na 
rodada fi nal da competição e 
encerraram a fase de grupos 
em ótima forma. Os desta-
ques foram Neymar, do Paris 
Saint-Germain, que deu duas 
assistências e anotou um dos 
gols da vitória por 5 a 0 sobre 
o Galatasaray, e Gabriel Jesus, 
autor de três tentos na gole-
ada por 4 a 1 sobre o Dinamo 
Zagreb. 

EPA

Oitavas da Champions terão só 
times das principais ligas

Os 16 times que avançaram de fase na Liga dos Campeões foram decididos e a atual edição do torneio 
já entrou para a história

O sorteio das oitavas de fi nal do torneio acontecerá na segunda-feira (16).

Outro time que teve bastan-
te destaque foi o Bayern de 
Munique, que venceu todos os 
jogos da fase de grupos e fez a 
melhor campanha da história da 
fase de grupos da Champions, 
anotando 24 gols e sofrendo 
cinco. O time alemão superou 
o Real Madrid da temporada 

2011/12.
O sorteio das oitavas de 

final do torneio acontecerá 
na segunda-feira (16), às 8h 
(horário de Brasília). Equipes 
do mesmo país e que estavam 
na mesma chave não poderão 
se enfrentar na próxima fase. 
Confi ra os classifi cados:

Pote 1 - PSG, Bayern de 
Munique, Manchester City, 
Juventus, Liverpool, Barcelona, 
Red Bull Leipzig e Valencia

Pote 2 - Real Madrid, Tot-
tenham, Atalanta, Atlético de 
Madrid, Napoli, Borussia Dort-
mund, Lyon e Chelsea (ANSA).

Itália abre caminho para profi ssionalizar futebol feminino
somos profissionalizadas, é 
importante explicar isso. Foi 
dado um passo importante, 
mas o objetivo ainda não foi 
alcançado”, disse Sara Gama, 
capitã da Azzurra e da bicampeã 
nacional Juventus.

A emenda também benefi ciará 
atletas de outras modalidades, 
mas dependerá de cada fede-
ração formalizar a profi ssio-
nalização de sua categoria. O 
futebol feminino tem crescido 
na Itália nos últimos anos, com 
a adesão de clubes do primeiro 
escalão nacional, como Juven-
tus, Fiorentina, Milan, Inter de 
Milão e Roma. Além disso, a 
seleção voltou a disputar uma 
Copa do Mundo depois de 20 
anos, avançando até as quartas 
de fi nal, quando foi eliminada 
pela Holanda (ANSA).

Seleção italiana comemora vitória na Copa do Mundo de 2019, 

na França. 
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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
REFLITA A LUZ E A BELEZA DE SUA ALMA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Desde o início de todos os tempos, nossa alma foi 
levada a explorar a essência de seu ser, a se conhecer 
através de sentimentos, pensamentos, relacionamen-
tos e o mundo ao seu redor. Nosso processo atual 
de despertar, de cura e crescimento torna possível 
incorporar nossa alma, acessar nossa natureza divina 
para trazer iluminação, clareza e uma consciência cres-
cente de nosso propósito e razão de ser durante esse 
período evolutivo. A intensa energia deste tempo está 
empurrando os bloqueios e barreiras que você ainda 
mantém dentro do seu campo de energia. À medida 

que estes mudam e são liberados, a luz da sua alma 
começará a fl uir sem esforço através de você. Senti-
mentos de liberdade surgirão, dando-lhe a coragem 
e a força necessárias para incorporar e expressar sua 
verdadeira natureza divina. Sua capacidade de entrar 
em estados expandidos de consciência se tornará sem 
esforço, dando-lhe a capacidade de escolher ações 
que refl itam apenas a luz e a beleza de sua alma.

Muito amor, Kate

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

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Já parou para pensar 

em como é a sua relação 

com o dinheiro? Ela é 

próspera e abundante? 

Ou é escassa e difícil?  

Pensar e falar em dinhei-
ro é confortável para você? 
Qual a sensação? O dinheiro 
é importante e faz parte da 
na nossa realidade física para 
alimentação, vestuário, saúde, 
transporte, passeios, educa-
ção, enfi m...

O fato é que não ter essa 
energia necessária fl uindo na 
sua vida faz com que você per-
ca a paz gerando ansiedade e 
medo no seu dia a dia e te afasta 
cada vez mais dela. Sim, eu 
disse energia, pois o dinheiro 
é uma energia e dependendo 
de como nos relacionamos com 
ela, podemos fazer a repulsa ou 
a atração dela na nossa vida. 
Há muitos comportamentos e 
hábitos diários que infl uenciam 
nisso e a falta da energia do 
dinheiro fl uindo sufoca a nossa 
energia criativa.

É importante saber que 
muitas vezes a falta de dinheiro 
está ligada a uma dinâmica que 
age de forma oculta no seu 
subconsciente e faz com que 
seja tão desafi adora de acessar. 
Agora pare e perceba quais 
são suas crenças em relação 
ao dinheiro? Elas infl uenciam 
diretamente na sua realidade. 

O quanto você é infl uenciado 
pelas notícias do mundo, pelo 
que você ouve dos seus fami-
liares, no seu local de trabalho, 
pelo inconsciente coletivo que 
“diz” que não há sufi ciente para 
todos, que o dinheiro corrompe 
ou que você possa ter sido en-
sinado que “dinheiro te afasta 
de Deus”, que “pobre é que 
dá valor”, “rico não entra no 
reino dos céus”, enfi m, inicie 
esse “inventário” interno do 
que você entende ou aprendeu 
sobre dinheiro. 

Esse será um bom começo 
para que você inicie uma mu-
dança na sua forma de pensar 
e consequentemente mudar 
essa relação. O primeiro passo 
é entender que a missão da nos-
sa mente é nos manter vivos. 
E ela sempre vai nos proteger 
se algo nos colocar em perigo. 

Se você atrair uma situação 
diferente daquela que você 
registrou na sua mente, lá na 
sua infância como sendo uma 

verdade absoluta, ela rapida-
mente vai tratar de te colocar 
em segurança acionando todos 
os seus autossabotadores e te 
fazer fi car longe da energia do 
dinheiro que é a que estamos 
falando agora. 

Se você em algum momento 
registrou na mente que “di-
nheiro é sujo”, inconsciente-
mente a sua mente fará com 
que você permaneça longe 
dele para não “correr riscos 
de se sujar”.  Parece estranho, 
não é mesmo? Mas saiba que 
a sua mente não vai discutir 
com você sobre aquilo que você 
registra dentro dela, ou seja, 
ela não te julga e vai cumprir 
o seu papel. 

É importante destacar que 
escassez não se refere somente 
a energia do dinheiro. Há mui-
tas pessoas que viveram escas-
sez de amor, carinho, atenção, 
cuidado e isso refl ete em todas 
as áreas da vida porque é como 
se a mente registrasse o “não 
merecimento” de acessar a 
abundância.

Por causa disso você pode 
trazer à tona uma sensação 
de não merecimento, ou seja, 
todo mundo pode, menos você, 
enfi m, é como se fosse sempre 
uma “luta” para acessar essa 
energia dia após dia. Temos 
um tesouro dentro de nós cha-
mado subconsciente e é nele 
que estão todos esses registros 
e que podemos acessá-lo para 
alterar aquelas informações 
que não são mais necessárias 
para a fl uidez da vida como ela 
deve ser.

Além da questão dos limita-
dores que temos registrados 
na mente, as pessoas em geral 
perderam a conexão prática 
com o dinheiro. Acabam blo-
queando a abundância por 
aquilo que pensam e por algu-
mas atitudes no dia a dia que, 
se mudassem, já começaria a 
movimentar essa energia de 
uma forma diferente. 

Enfi m, se quer potenciali-
zar e vibrar na abundância, 
primeiro verifi que como você 
funciona, o que você aprendeu, 
o que te contaram sobre o 
dinheiro, para que você faça 
esse trabalho interno de alte-
ração dessas crenças que estão 
te limitando e siga de forma 
positiva e próspera.

(*) - É terapeuta quântica.

Qual a sua relação com 
o diheiro?

Deborah Souza (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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BA
BRACEJAR

UROLOGIA
ARBITRAL
SORAUNT
ECADPOE

ISADORAR
TACERCA
RUGASOD
EMUTARA
IAVARO

METAAUDAZ
ATIMIDA
SÃOSLOS

Réptil
ofídio de
hábitos

aquáticos

Penúltimo
juiz de
Israel

(Bíblia)

(?) Quest,
grupo

musical

Juntar pes-
soas para

um fim
comum

Forma
sincopada 
de "senhor"

Arrecada
direitos
autorais
(sigla)

Cingido
com a

dignidade
real

(?)
Duncan,
bailarina
dos EUA

(?) de: a
respeito

de

Sinais de 
envelhe-
cimento

Meio astu-
cioso para

burlar
alguém

Grande
ave aus-
traliana

A do
político

ambicioso
é o poder

Excessi-
vamente 

apegado ao
dinheiro

Interjei-
ção que

imita
pancada

Preposi-
ção

indicativa
de lugar

Acanha-
da;

retraída

Que reco-
braram a

saúde

(?)
Angeles,
cidade

dos EUA

A arte de Gregório 
de Matos

Característica de
favelas

Expandir;
estender

Tia, 
em inglês
Parte do

cais
Poeta de
"O Corvo"
Jogo de

raciocínio 

Desvio
moral
Andas;

caminhas 

Ousado;
corajoso
Tocantins

(sigla)

Nervosa;
irritada

Membro
da raça
superior,

para
Hitler

Feito por
juízes

Trata das
vias

urinárias
(Med.)

3/emu — los. 4/aunt — vais. 5/ardil. 8/bracejar.

Unesco declara transumância como patrimônio da humanidade
O Comitê da Unesco, que se 

reuniu em Bogotá, na quarta-
feira (11), declarou a transu-
mância, deslocamento sazonal 
de rebanhos, como Patrimônio 
Cultural Intangível da Unesco.

A prática tradicional da tran-
sumância representa a migração 
sazonal de rebanhos, manadas 
e pastores que, juntamente 
com seus cães e seus cavalos, 
se movem em diferentes zonas 
climáticas, percorrendo os ca-
minhos seminaturais das trilhas 
das ovelhas.

A jornada dura dias e as 
paradas são feitas em locais 
pré-estabelecidos. A decisão foi 
aprovada por unanimidade pelos 
24 Estados-membros do Comitê 
Intergovernamental. Além da 
honraria, a Itália também adquire 
o primeiro lugar das matrículas 

A
N

SA

Prática representa o deslocamento sazonal de rebanhos.

Lombardia, Senales, em Trentino 
Alto-Adige, e Basilicata.

De acordo com o documento 
de candidatura apresentado pela 
Itália, juntamente com a Grécia 
e a Áustria, os pastores transu-
manos têm um conhecimento 
profundo do meio ambiente, 
do equilíbrio ecológico entre o 
homem e a natureza e das mu-
danças climáticas, o que é, de 
fato, um dos métodos agrícolas 
mais sustentáveis e efi cientes. 

Atualmente, a prática é re-
alizada principalmente entre 
Molise, Abruzzo e Puglia; Lazio, 
Campania e ao norte entre Itália 
e Áustria no Alto Ádige, na Lom-
bardia, Vale de Aosta, Sardenha 
e Vêneto. A Itália é o país com 
maior número de Patrimônios da 
Humanidade da Unesco no pla-
neta. Os locais variam entre bens 
culturais e naturais (ANSA).

nos setores rural e agroalimentar, 
superando a Turquia e a Bélgica. 
O parecer favorável foi comemo-
rado pelos ministros de Política 
Agrícola, Teresa Bellanova, e 
Meio Ambiente, Sergio Costa. 
O reconhecimento diz respeito 
a toda a Itália, dos Alpes a Ta-
voliere. 

Na lista das comunidades em-

blemáticas indicadas no dossiê 
como locais simbólicos da tran-
sumância estão os municípios 
de Amatrice (Rieti); Frosolone 
(Isérnia); Pescocostanzo e An-
versa degli Abruzzi, na provín-
cia de L’Aquila; Lacedonia, na 
Campânia; San Marco in Lamis 
e Volturara Appula, na província 
de Foggia; além dos territórios da 

O Parlamento da Índia aprovou 
na quarta-feira (11) uma polêmica 
lei que exclui muçulmanos de um 
projeto de concessão de cidadania. 
O projeto em questão facilita a 
concessão de cidadania a pessoas 
do Paquistão, Bangladesh e Afe-
ganistão que deixaram seus países 
por algum episódio de perseguição 
religiosa anterior a 2015 e estão na 
Índia ilegalmente. 

No entanto, a nacionalidade 
indiana será oferecida de maneira 
mais veloz apenas a budistas, cris-
tãos, hindus, partis, jains e sikhs. 
Dessa maneira, os muçulmanos 
rohingyas de Myanmar, que já foram 
alvos de perseguições, fi caram de 
fora. O Senado da Índia aprovou a 
lei por 125 voos a favor e 105 contra. 

O texto já tinha passado na última 
segunda-feira (9) pela Câmara  e, 
agora, segue para sanção presiden-
cial. A lei é de autoria do partido 
do ministro-ministro hindu nacio-
nalista Narendra Modi, Bharatiya 
Janata. Enquanto o premier alega 
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Índia aprova lei de cidadania que exclui muçulmanos

Em Assam e Tripura, foram registrados confrontos entre 

manifestantes e a polícia.

que a lei ajudará as vítimas de 
perseguição, a imprensa local vê 
a medida como um ato de margi-
nalização dos muçulmanos. 

Logo após a aprovação no Se-
nado, várias cidades da Índia re-
gistraram protestos violentos. Em 
Assam e Tripura, foram registrados 

confrontos entre manifestantes e a 
polícia, que usou gás lacrimogêneo. 
O hinduísmo é a religião predomi-
nante na Índia, com 80,5% de se-
guidores. Depois, vem o islamismo 
(13,8%), o cristianismo (2,3%), o 
sikhismo (1,9%), budismo e jainis-
mo (1,5%) - (ANSA)

A equipe de reportagem 
conheceu a vida dos 
beiradeiros, população 

que vive às margens dos rios e 
tira todo o sustento da natureza. 
Para chegar às comunidades 
visitadas, os percursos foram 
feitos de barco e os longos tra-
jetos eram compensados pelas 
belezas das águas e da fl oresta.

A cada parada, moradores 
locais falaram sobre os costu-
mes e saberes, o trabalho, as 
difi culdades e o prazer da vida 
em contato com a natureza. 
Na comunidade Solidade, lo-
calizada bem perto da Reserva 
Extrativista (Resex) do Rio 
Iriri, vive Lúcia Helena. Por 
ali, ela é muito conhecida por 
suas garrafadas e conta que 
aprendeu com a avó. “Eu faço 
garrafada pra coluna, pra gas-
trite, pra infl amação no útero, 
no ovário, infecção de urina, 
menstruação desregulada. Se a 
mulher não tiver fi lho e não tiver 
tirado as trompas, ela engravida 
mesmo”, diz.

O biólogo Rafael de Rivera 
explica que as Reservas Extra-
tivistas “preveem que existem 
pessoas morando numa re-
gião, que têm o modo de vida 
considerado tradicional, em 
consonância com a conserva-
ção ambiental”. Segundo ele, 
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Terra do Meio, coração da 
Amazônia foi tema de reportagem
O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, mostrou um pedacinho da Terra do Meio, 
localizada entre os rios Xingu e Iriri, no estado do Pará

Terra do Meio: “Debaixo dessa natureza aqui, é a coisa mais linda do mundo!”.

os fatores que mais acarretam 
problemas e violência na região 
são a pesca comercial, o turismo 
voltado para a pesca esportiva 
e a retirada de madeira.

Raimunda Rodrigues trabalha 
na miniusina de benefi ciamento 
de castanhas. Contou que, antes 
da criação da Reserva Extrati-
vista do Rio Iriri, em 2006, os 
ribeirinhos sofriam ameaças 
de fazendeiros e grileiros. “Eles 
chegavam ameaçando a gente 
porque ele queria comprar 
aquela área e as pessoas não 
queriam vender, porque a gente 
nasceu aqui e não queria mudar 
pra cidade. Depois da criação 
das Resex a gente tem essa 

paz, né?”.
Apesar das belezas e da tran-

quilidade da vida na fl oresta, a 
população ribeirinha também 
passa por difi culdades, como a 
falta de energia elétrica e o aces-
so aos serviços de saúde. “Bem 
aqui tem um posto de saúde, 
mas só construíram ele, nunca 
abriram pra enfermeiro nenhum 
entrar”, contou a dona de casa 
Francelma Santos. Além dos 
remédios e chás feitos a partir 
das plantas nativas, a população 
conta com rezadores. 

Para Antônio Oliveira, o ben-
zedor que vive na comunidade 
de São Francisco, esse dom vem 
de Deus. “A gente nasce e Deus 

já bota o dom daquele caminho 
pro cara seguir aqueles passos”. 
Antônio explica que as pessoas 
vão até ele em busca de reza 
para quebrante, espinha caída, 
mau olhado e muitos outros 
problemas.

Outro morador da região, 
Reginaldo Nascimento, o seu 
Reginho, é seringueiro, reza-
dor e apaixonado pela vida na 
fl oresta. “Aqui você vive uma 
vida saudável, você dorme uma 
coisa tão boa, aquele ‘sonão’ fora 
daquela ‘quenturona’, né? Na 
cidade é muito quente... e aqui 
não. Debaixo dessa natureza 
aqui, é a coisa mais linda do 
mundo!” (TV Brasil/ABr).
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Especial

Para muitas empresas que usam 
dados pessoais para suas funções 
diárias, há algo de assustador no 
Regulamento Geral de Proteção 
de Dados da União Europeia 
(referido como GDPR - General Data 
Protection Regulation - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados, em 
português – ou simplesmente ‘O 
Regulamento’)

Gared Conner (*) 

O regime de proteção de dados pessoais da UE - uma le-
gislação maciça e meticulosamente detalhada adotada 
pelo Parlamento Europeu em 2016 com representação 

de cada Estado-membro, em substituição à Diretiva Europeia de 
Proteção de Dados de 1995, deixou bem claro que o tratamento 
e o uso de dados pessoais serão levados muito a sério daqui pra 
frente, e que multas pesadas serão aplicadas em caso de não 
conformidade.

Mas por que, então, uma empresa fora da Europa se encarregaria 
de cumprir um protocolo regulatório tão exigente, principalmente 
se estiver legitimamente fora do alcance da aplicação do GDPR? 
A resposta curta? Seu escopo. O GDPR é um dos regulamentos 
mais abrangentes da história recente e não se aplica apenas às 
empresas localizadas na UE, mas também àquelas que oferecem 
bens e serviços a indivíduos (os chamados "titulares de dados" 
sob o GDPR) que residem na União Europeia. 

Ou seja: à medida em que as companhias segmentam os titula-
res de dados da UE, o alcance do GDPR passa a ser ilimitado – o 
que, na economia global e interconectada de hoje, não pode ser 
subestimado. Outra razão? O GDPR é fundamental para ajudar 
a repensar e mudar a forma pela qual as empresas defi nem e 
tratam os dados pessoais. Quando pensamos em dados pessoais, 
normalmente nos vem à mente o nome de alguém, RG, CPF, 
endereço. Mas não é bem assim. 

De acordo com o GDPR, dados pessoais são defi nidos como 
"qualquer informação relacionada a uma pessoa física identifi cada 
ou identifi cável" – o que inclui dados de localização como o en-
dereço IP e característias associadas a identidades culturais ou 
sociais como partidos políticos, sindicatos e afi liações em geral. 

Em outras palavras, o GDPR enfatiza os direitos de privacida-
de dos indivíduos – uma questão que é bastante sensível para 
o mundo corporativo, uma vez que desde o surgimento do Big 
Data as empresas têm mais acesso a dados pessoais e lutam para 
equilibrar as necessidades legítimas de seus negócios comerciais 
e os interesses dos indivíduos.

Nos EUA, por exemplo, sem um conjunto abrangente de leis de 
proteção à privacidade, como o GDPR da UE, esse equilíbrio tendeu 
fortemente a favor das empresas, a menos que as informações 
em questão fossem consideradas altamente sensíveis, como são 
os dados fi nanceiros pessoais ou informações pessoais de saúde. 

As empresas norte-americanas tradicionalmente marginalizam 
os direitos de dados pessoais, o que fere um princípio básico  
do GDPR que afi rma que a propriedade dos dados pessoais é 
de propriedade da pessoa identifi cada por esses dados e não da 
organização que a adquiriu. Não importa quão legitimamente 
eles possam ter sido adquiridos ou a que custo. 

A propriedade dos dados reside sempre em seu titular, que 
tem direito de governar tais informações. Isso inclui:

 • Ter acesso a como suas informações pessoais são armaze-
nadas e usadas e para quais fi nalidades - ou seja, direito à 
informação

 • Fazer objeção à forma como os dados são utilizados

 • Exigir que seus dados pessoais sejam corrigidos

 • Ser literamente ‘esquecido’ (se necessário, e dentro do 
razoável)

 • Ter acesso e receber quaisquer dados pessoais do titular 
mantidos por empresas.

Quem tem medo do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados da União Europeia

Com isso em mente, o GDPR pode afetar os negócios? 
Para começar, as organizações da União Europeia levam o 
Regulamento muito a sério, o que pode tornar mais difícil 
que empresas de fora do bloco europeu façam negócios com 
a UE, principalmente se não levarem a compliance a sério. 
O caminho para a conformidade, porém, pode ser oneroso e 
caro, especialmente para as empresas que coletam e proces-
sam dados pessoais.

Para grandes companhias como Google e Facebook, em que 
dados são a base de seus negócios, e empresas que fornecem 
serviços que envolvam dados confi denciais como assistência 
médica (onde os dados são um subproduto de alto valor), o 
impacto do GDPR pode ser forte.

A verdade é que as disposições são tão exigentes que nos 
EUA, por exemplo, algumas 
empresas optaram por deixar 
de incluir os consumidores 
europeus como público-alvo 
de seus produtos e serviços, 
ao invés de enfrentar os custos 
de implementação e instalação 
de medidas de compliance e os 
risco de multas pesadas desde 
que o GDPR entrou em vigor, 
em maio de 2018.

Outras empresas (muitas!) 
resolveram encarar o GDPR 
de frente e não se afastaram 
dos consumidores europeus, 
em um esforço de boa fé para 
cumprir todos os 99 artigos 
do regulamento. Para isso, 
elas implementaram algumas 
medidas, como:

 • Aumentar os orçamentos 
de segurança

 • Designar responsáveis pela 
proteção de dados

 • Reforçar os departamentos de compliance, de acordo com 
os recursos adequados

 • Integrar iniciativas educacionais rotineiras, em escala des-
cendente de hierarquia, para conscientizar os funcionários 
sobre as novas regras

 • Implementar e oferecer documentação robusta de priva-
cidade de dados (incluindo contratos de processamento 
dos mesmos).

Além dos Estados Unidos, 
o GDPR vem ganhando força 
também no Leste Europeu, 
Ásia, Oriente Médio e América 
do Sul – embora isso deva ser 
atribuído, em parte, à curva 
ascendente de suporte de 
altíssimo nível aos direitos 
individuais de privacidade e à 
crescente preocupação mundo 
afora de que, verdade seja dita, 
perdeu-se o controle sobre 
o volume de dados pessoais 
coletados, mantidos, trocados, 
combinados, vendidos e utili-
zados pelas organizações para 
infl uenciar o comportamento. 

Não à toa o número de viola-
ções cresceu nos últimos anos 
e milhões de dados escaparam 
literalmente das mãos das 
organizações. Mas a trend do 
GDPR continua. Países em todo 
o mundo estão promulgando 
ou planejam promulgar leis vi-
sando melhorias na privacidade 

pessoal. No Brasil, a Nova Lei de Proteção de Dados Pessoais, 
inspirada no GDPR, entrará em vigor em fevereiro de 2020 e 
poderá afetar enormemente os mercados bancário e de prestação 
de serviços de saúde, além dos governos. 

Em se tratando da iniciativa privada, tudo dependerá da forma 
como a lei será aplicada – o que, por sua vez, poderá impulsionar 
empresas a organizar melhores frentes de relacionamento com 
clientes e usuários e até mesmo provocar a criação de departa-
mentos de proteção de dados com base em fortes e refi nados 
preceitos de compliance para cumprimento da nova lei.

Bahrain, Sérvia e Hong Kong já promulgaram leis recentemente. 
E outros países, incluindo Suíça, Israel e Uruguai, estão alteran-
do suas próprias leis para se alinhar mais estreitamente com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia.

O fato é que estar em conformidade com o GDPR e fazer negócios 
com empresas que também estejam na observância de tais preceitos 
pode trazer benefícios incrivelmente signifi cativos para o mundo 
corporativo. Existem várias boas razões para que empresas fora da 
Europa se comprometam a cumprir com um protocolo regulatório 
tão exigente, principalmente se estiverem legitimamente fora do 
alcance do Regulamento e de outras leis de privacidade. 

Tal comprometimento mostra aos clientes que a empresa tem 
um sério compromisso com os direitos de privacidde individu-
ais e com a infraestrutura técnica e as políticas de segurança 
organizacional. Em Marketing, especialistas argumentam que 
o GDPR produz níveis mais altos de envolvimento (com e) do 
cliente, uma vez que ter uma base legal para coletar e processar 
dados pessoais incentiva a empresa a se concentrar realmente 
nos clientes que precisam ser contatados (interesse legítimo) 
ou desejam ser contatados (consentimento fornecido).

Outra boa razão é que atender ao GPDR obriga as empresas a 
levarem a segurança cibernética muito mais a sério, exigindo um 
real aprofundamento em todas as medidas de segurança técnica 
e organizacional para garantir a proteção de dados. A adequação 
às novas medidas incentiva também uma análise metódica de 
infraestrutura, políticas, diretrizes e práticas de segurança, o que 
resulta em uma organização muito mais segura e transparente.

Estar em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados da União Europeia e fazer negócios com empresas que 
também estejam na observância de tais preceitos pode trazer 
benefícios incrivelmente signifi cativos para ambos os lados de 
qualquer transação, reduzindo desperdícios de Marketing e de 
riscos comerciais, aumentando a tão importante e muito bem-
-vinda confi ança do consumidor. E isso, convenhamos, não é 
algo a se temer de forma alguma.

(*) - Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Wake Forest, e com 
ampla experiência em Advocacia nos setores de Tecnologia, Saúde e Serviços, 

Gared Conner é Consultor Geral Adjunto e Diretor Jurídico da TeamViewer 
Américas, fornecedor líder global de soluções de conectividade remota. 
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